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AMELOGÊNESE IMPERFEITA LIGADA AO CROMOSSOMO X  

Edinéia Simi Silva 1 

Amelogênese imperfeita (AI) é um conjunto de condições genéticas que levam a 
alterações no desenvolvimento na estrutura e aparência do esmalte, sendo uma 
condição hereditária, que pode ser autossômica dominante, autossômica recessiva 
ou ligada ao cromossomo X, em alguns casos de forma isolada.  Até o momento 
foram identificados 16 mutações no gene AMELX, o qual é responsável pela 
condição da AI ligada ao cromossomo X, que corresponde 6% dos casos de 
amelogêneses. No cromossomo Y, até o momento não foi identificado nenhuma 
mutação, onde sua expressão é bastante baixa. Tal gene é responsável pela 
produção da proteína Amelogenina, que corresponde a 90% da matriz do esmalte, 
onde pode ocorrer uma redução ou a não  produção desta proteína pelos 
ameloblastos. Assim, causa defeitos na deposição dos cristais no esmalte, podendo 
levar a diminuição da espessura do esmalte, manchamentos branco-amarelo-
marrons tendo um aspecto mosqueado e o esmalte é mais amolecido, podendo se 
destacar da dentina levando a uma sensibilidade dentaria. Este gene se localiza no 
cromossomo X, e pelo fato de ser um cromossomo sexual, o fenótipo apresentado 
pela mutação, é variável para homens e mulheres, podendo afetar tanto a dentição 
decídua como a permanente. Homens apresentam apenas um alelo mutado, e o 
fenótipo do esmalte pode apresentar-se  hipomaturado e amarelado, de forma suave 
a generalizada, com aspecto áspero; já nas mulheres apresentam bandas verticais 
de esmalte hipoplásico dispostos linearmente com mudança de cor com deposição 
de amelogenina normal e com mutação. Diferentes padrões são verificados ainda 
conforme o tipo de mutação em três regiões da proteína, que pode ocorrer na região 
codificadora do peptídeo de sinal, região codificadora N-Terminal ou na C-Terminal.  
O tratamento depende da gravidade e da extensão dos danos, e deve se basear em 
reestabelecer as condições funcionais e estéticas da dentição do paciente.  

Palavras-Chave: Amelogênese imperfeita; cromossomo x; genes; amelogenina; 
esmalte.  
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FIBRO EDEMA GELÓIDE E A VISÃO FEMININA SOBRE SUA IMAGEM 

CORPORAL 
 
Suellen A. Oliveira1 
Hilana Rickli F. Martins2 

Bruna M. Flauzino3 
Letícia F. Vigo4 
 
Introdução: O fibro edema gelóide (celulite) é uma afecção estética que afeta a 
maioria das mulheres e com o passar do tempo pode agravar o desconforto com a 
sua aparência. É uma das causas que levam a insatisfação com a imagem corporal 
fazendo com que a procura por tratamentos estéticos aumentem. Aproximadamente 
50% da população feminina refere algum tipo de insatisfação com a sua aparência e 
uma grande parte delas procura algum tipo de procedimento estético com o objetivo 
de corrigir irregularidades, buscando melhorar a autoestima, autoconfiança e, 
consequentemente, a qualidade de vida. Objetivo: O objetivo desse estudo foi 
avaliar a percepção da imagem corporal em mulheres que apresentem o fibroedema 
gelóide classificado como grau II. Métodos: Foi aplicado o questionário Body Shape 
Questionary (BSQ) em mulheres com faixa etária de 18 á 30 anos, não praticantes 
de atividade física regular, que apresentassem valores do índice de massa corporal 
(IMC) entre 18,5 e 24,9, o que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), representa peso normal. Resultados: Foram avaliadas 18 mulheres com 
idade média de 23,38±4,34 anos. Foi encontrada insatisfação com a imagem 
corporal em todas as avaliadas, sendo que 22,2% das mulheres apresentaram 
insatisfação leve, 61,1% apresentaram insatisfação moderada e 16,6% insatisfação 
grave. Conclusão: A presença do fibroedema gelóide influencia na satisfação com a 
imagem corporal em mulheres. Diante disso, nota-se a necessidade da investigação 
dos efeitos dos recursos terapêuticos utilizados pela fisioterapia dermato-funcional 
para o tratamento do fibroedema gelóide na percepção da imagem corporal.   
 
Palavras-Chave: Imagem corporal; Celulite; Satisfação pessoal.  
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES COM HIV/AIDS 
 
Hassiba Hassan Safieddine1 
Natieli Lourdes Procópio2 
Janice Latchuk3 
Fabiane Fermiano dos Santos4 
 

Introdução: O controle de doenças infecciosas é de fundamental importância na 

prática odontológica, devido ao ambiente em que Cirurgião-Dentista (CD) atua, pelo 

uso de instrumentos cortantes e procedimentos invasivos. O CD está exposto a 

várias doenças infectocontagiosas como: a hepatite B e C e ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Este trabalho teve como objetivo avaliar os riscos 

de contaminação e ressaltar as medidas de proteção no atendimento à paciente 

portadores do vírus. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica em oito 

artigos publicados entre 2013-2016 sobre o tema. Resultados e conclusões: Os 

portadores do vírus HIV precisam de cuidados multidisciplinares que inclui o CD que 

exerce um papel importante na manutenção da saúde oral, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida. Estima que entre 0,4% e 0,7% da população brasileira 

esteja vivendo com HIV, crescendo para 10,5% nos grupos de risco. Pacientes 

portadores apresentam o vírus na cavidade oral, mas a saliva possui proteínas que 

atuam como uma barreira natural na transmissão deste. Existe um pequeno risco de 

transmissão do vírus por acidentes de trabalho, porém concreto; dependendo da 

profundidade do corte, volume de sangue presente no instrumental contaminado, 

além da carga viral do paciente. O tratamento profilático com antirretrovirais, após 

um acidente de trabalho, reduz ainda mais os riscos de contaminação. A prevenção 

é melhor forma de não ocorrer acidentes, sendo de fundamental importância o 

manuseio cuidadoso de agulhas, lâminas e demais instrumentos perfuro. O 

atendimento médico ao profissional de saúde que sofre um acidente deve ser 

imediato. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), a atualização 

constante e conhecimento sobre as doenças a qual o odontólogo está exposto são 

de fundamental importância para sua proteção, de sua equipe, e de seus pacientes. 

 

Palavras-Chave: Cirurgião-Dentista; contaminação; HIV; equipamentos de proteção 

individual. 
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IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO 

 

Nei Adão Ribeiro de Freitas1 
Wylker Ferreira Lima2 
Evelucy Chagas Almeida3 
Roseli Boyco4 
Gabriela Garcia Krinski5  

 
Introdução: O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) é uma patologia que 
atinge uma grande parte da população no mundo todo, trazendo sequelas cognitivas 
e motoras para suas vítimas. Sendo caracterizado pela perda rápida da função 
neurológica resultante do entupimento (isquemia) de vasos sanguíneos cerebrais. 
Objetivo: O estudo pretende analisar a importância da fisioterapia no tratamento de 
pacientes acometidos pelo AVCI. Metodologia: Estudo de caso realizado com um 
indivíduo do sexo feminino com idade de 43 anos, com sequela de um AVCI; que 
realiza fisioterapia nas Clinicas Integradas Guairacá no setor de Neurologia. Foi 
realizado uma avaliação funcional pré e pós intervenção; sendo que essa 
intervenção consistiu em 19 sessões de fisioterapia com duração de 40 minutos 
duas vezes por semana durante 2 meses. Resultados: Os resultados obtidos 
mostraram uma evolução funcional da colaboradora, como melhora da marcha, 
ganho de amplitude de movimento e ganho de força em membros superiores e 
inferiores. Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia tem ação positiva em pacientes 
com seqüelas de AVCI, o que confirma a importância do tratamento. 

Palavras-Chave: Fisioterapia; Acidente Vascular Cerebral; Tratamento. 
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INCIDÊNCIA DE CANCER DE PELE NA REGIÃO DE GUARAPUAVA- ESTUDO 

RETROSPECTIVO 
 
Anete Benin1 

Hilana Rickli Fiuza Martins2 
 

Introdução: O câncer da pele é a neoplasia de maior incidência no Brasil. O instituto 

nacional de câncer (INCA) estimou que mais de 180.000 novos casos de câncer de 

pele não melanoma foram diagnosticado em 2014, o que corresponde a um risco 

estimado de 100,8 novos casos para cada 100.000 homens e 82,2 novos casos para 

cada 100.000 mulheres. A radiação ultravioleta tem papel fundamental como agente 

carcinógeno, podendo levar ao desenvolvimento de cânceres de pele não 

melanoma. Além disso, mesmo em baixas doses, pode levar ao foto envelhecimento 

cutâneo. Objetivo: identificar o padrão epidemiológico dos casos de câncer de pele 

diagnosticados nos últimos 10 anos, na região de Guarapuava. Métodos: A 

investigação retrospectiva com corte seccional do câncer cutâneo deu-se por meio 

de dados extraídos do banco de dados do Setor de Oncologia do Hospital São 

Vicente de Paulo, na cidade de Guarapuava. Foram incluídosna análise dados do 

período de janeiro de 2005 a dezembro de 2015. Resultados: Foram 

diagnosticados 690 casos de câncer de pele, sendo 40 desses classificados como 

melanoma maligno. Quanto ao estadiamento clinico da doença, a maioria foi 

classificada como estádio I (72%). As mulheres representaram 51,59% dos casos de 

câncer de pele diagnosticados. A pele branca foi a mais acometida (69,1% dos 

casos) e a faixa etária predominante ficou entre a 5ª e 7ª década. Entretanto, 29 

casos foram identificados entre a 2ª e 4ª década de idade. Conclusão: O estudo 

demonstrou existir uma predominância do câncer de pele na pele clara e em 

pessoas com idade entre 50 e 70, indicando que a exposição prolongada ao sol sem 

proteção pode ser considerada um fator de risco. Dessa forma, é pertinente 

investigar os hábitos fotoprotetores, o que permitirá definir estratégias de 

fotoproteção para a população da região de Guarapuava.  

Palavras-Chave: Neoplasias Cutâneas; Epidemiologia; Prevenção Primária. 
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INQUÉRITO SOBRE CONSUMO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA 
HIPERDIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA – PR, NO ANO DE 2015 
 

Jacqueline Aparecida Eidam Horst1 
Marco Antonio Horst2 

 

Introdução: O Diabetes mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) são 
considerados problemas graves de saúde pública no Brasil e no mundo.Para os 
sistemas de saúde de todo o mundo mostra-se como um grande desafio. O 
envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 
vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 
grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em 
todo o mundo. Portanto, a HAS apresenta-se com maior frequência nas doenças 
cardiovasculares, como principal fator de risco para as complicações mais comuns 
como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal 
crônica terminal. Objetivo: O objetivo do trabalho foi buscar quantas ESF e a 
quantidade de medicamentos HIPERDIA consumidos. Metodologia: A metodologia 
utilizada foi primeiramente o contato com a Secretaria de Saúde Guarapuava –PR, 
solicitando autorização para realização da pesquisa. Após, foi realizado o 
levantamento do número de UBS (Unidade Básica de Saúde) ou ESF (Estratégia 
Saúde da Família) do município Guarapuava - PR. Foram relacionados os 
medicamentos HIPERDIA e seu consumo pela população. Resultados: Os 
resultados foram 31 ESF e as dez primeiras que mais consumiram medicamentos 
HIPERDIA no ano de 2015, em ordem decrescente foram pontuados. Em primeiro 
lugar de consumo foi o Cia Carli seguido por Cia Bela, Santa Cruz, Bonsucesso, 
Boqueirão, Campo Velho, Planalto, Morro Alto, Santana, Campo Velho A ESF que 
menos consumiumedicamentos foi a Farmácia Escola. Para concluirmos, 
necessitamos de mais informações, que será a próxima etapa do trabalho. 
 
Palavras-Chave: Diabetes mellitus (DM), Unidade Básica de Saúde (UBS), 
Hipertensão Arterial. 
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RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS 
CRÔNICAS 

 
Ketlin Cristina Varela1 

Regiane Thais Hilgemann2 

Ana Glaucia Sembay3 

Jaqueline Maiara Bobato4 

Jessica Alexandra Vaz Vedana5 

Hilana Rickli Fiuza Martins6 

 

Introdução: Úlceras crônicas são consideradas um problema de saúde pública, por 
ser enfermidade de longa duração, recidivante, gerando altos custos. São feridas 
localizadas abaixo do joelho que não cicatrizam em um tempo menor que seis 
semanas. É evidente para a fisioterapia, a necessidade de se conhecer, pesquisar e 
comprovar métodos de terapia que auxiliem na cicatrização de lesões cutâneas 
crônicas, contribuindo assim para melhor qualidade de vida desses pacientes. 
Objetivo: Revisar a literatura sobre os recursos fisioterapêuticos indicados para a 
cicatrização de ulceras crônica. Metodologia: A busca foi realizada na base de 
dados PubMedcom os descritores: pressure ulcer, physical therapy and wound 
healing em várias combinações. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 5 
anos, somente na língua inglesa e randomizados controlados e retrospectivos. 
Resultados: Foram encontrados 170 estudos, e 51 foram pré-selecionados. Após a 
leitura dos títulos, 28 estudos foram excluídos. Após leitura dos resumos, 9 estudos 
foram incluídos para essa revisão. A compressão pneumática intermitente foi eficaz 
para acelerar a cicatrização de feridas decorrente da doença arterial periférica. A 
terapia por ondas de choque é defendida como uma técnica adjuvante na 
cicatrização de úlceras diabéticas. O ultrassom é eficaz em reduzir a área da ferida 
grau 1 e 2 em pacientes geriátricos. A corrente interferência acelera a cicatrização 
da ulcera de pressão grau 1 e 2. A terapia por sinais bioelétricos é eficaz para 
cicatrizar feridas pequenas. As microcorrentes sem fio aceleraram significativamente 
a cicatrização de feridas em pacientes com úlceras crônicas. A irradiação ultravioleta 
é eficaz para cicatrizar ulcera grau 2. A radiofrequência é benéfica no tratamento de 
úlceras de pressão crônicas e a estimulação elétrica de alta voltagem é eficaz para 
promover a cicatrização de ulceras grau III e IV. Conclusão: Recursos 
fisioterapêuticos como a compressão pneumática intermitente e a eletroterapia 
favorecem a cicatrização de úlceras crônicas.  
 
Palavras-Chave: Úlcera de pressão; Cicatrização; Fisioterapia;  
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OSTEOMETRIA DA FACE ANTERIOR DO CORPODE VÉRTEBRAS TORÁCICAS  

Andressa Morais de Paula1 

LuanHenrique Patrzyk2 

Márcio Antônio Klingelfus de Oliveira3 

Luiz Antonio Penteado de Carvalho4 

 

Introdução: Ainda que a anatomia do conjunto ósseo vertebral torácico tenha sido 

descrita de forma geral, a morfometria das vértebras primeira torácica (T1) à décima-

segunda (T12) apresentam especificidades relacionadas à cifose torácica que não 

foram totalmente definidas. Justifica-se esse trabalho pela contribuição ao 

esclarecimento do padrão antropométrico vertebral torácico. Que sinaliza 

parâmetros que podem ser utilizados em procedimentos clínicos, terapêuticos e 

diagnósticos, quando os dados clínicos dos pacientes, podem ser comparados ao 

padrão anatômico. Objetivo: O objetivo deste trabalho é quantificar a face anterior 

do corpo das vértebras torácicas, referindo parâmetros anatômicos. Metodologia: 

Foram analisados ossos secos, dos laboratórios de Anatomia Humana da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. Estes foram colocados em mesa preparada 

para osteometria. Foi mensurada, com o auxílio de uma régua métrica de metal 

maleável e paquímetro de precisão, com acurácia de 1 mm, a altura da face anterior, 

no plano mediano, de cada corpo vertebral, da T1 e até T12, em 14 (quatorze) 

conjuntos de vértebras Os dados colhidos, a média e o desvio-padrão, foram 

tabulados em planilha eletrônica e analisados estatisticamente. Resultados e 

discussão: Houve um aumento gradativo de no máximo 2 mm em cada vértebra, 

com exceção de T5, a T7 que apresentaram 15 mm ao passo de que T4 

apresentou14 mm e T8, 16 mm. A última vértebra torácica teve sua medida em 22 

mm, apresentando 10 mm a mais que a primeira (91%). A média entre os dados 

mensurados foi 16,25 mm e o desvio padrão 3,048845 mm. Os resultados são 

similares a outros trabalhos, onde justificaram as medidas graduais de formaa 

ajustar a capacidade de suportar a carga corporal, que é maior na regiãoda cifose 

torácica fisiológica. Conclusão: Conclui-se que as vértebras torácicas seguem um 

padrão quantitativo de aumento de valores da altura dos corpos vertebrais, no 

sentido crânio-caudal. 

Palavras-Chave: anatomia, osteologia, coluna vertebral, dorso.  
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR 

RESPIRATÓRA EM IDOSOS DE UM GRUPO DE HIRPERDIA 

 

Wylker Ferreira Lima1 
Ana Glaucia Sembay2 
Evelucy Chagas Almeida3 
Jheine Daniela de Abreu4 
Sara Thamires Raitz5 

Franciele Aparecida Amaral6 
 

Introdução: O envelhecimento trata-se de um processo natural de todos os seres 
humanos, tendo em vista que com o passar do tempo as funções principais do corpo 
diminuem e a capacidade funcional do indivíduo já não é mais a mesma. O 
envelhecimento fisiológico é chamado de senescência; enquanto o envelhecimento 
que está relacionado a doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes e maus 
hábitos de vida é chamado de senilidade. Objetivo: O estudo pretende analisar a 
força muscular respiratória e a capacidade funcional de idosos com hipertensão e/ou 
diabetes. Metodologia: O presente estudo será realizado com participantes idosos 
de um grupo de HIPERDIA da 5º Regional de Saúde de Guarapuava - PR; e estes 
serão submetidos ao Teste de Caminhada de 6 minutos que avalia a capacidade 
funcional e a Manovacuometria que avalia a força muscular respiratória.Serão 
selecionados 11 indivíduos com idade entre 60 a 80 anos de ambos os sexos. O 
local da realização será nas dependências das Clínicas Integradas Guairacá. 
Resultados: De acordo com os dados obtidos e em comparação com valores de 
referência, foi observado que a força muscular respiratória dos indivíduos 
participantes está acima do esperado, e com relação a capacidade funcional os 
valores foram abaixo da referência. Conclusão: Conclui-se que em idosos com 
diabetes e/ou hipertensão, a capacidade funcional é mais afetada do que a força 
muscular respiratória. 

Palavras-Chave: Diabetes; Hipertensão; Idosos. 
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O CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA E A 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

 

Michelly Viomar Machado1 

Angélica Yukari Takemoto2 

 

Introdução: A fase da adolescência é considerada um período crítico na vida de 

todo indivíduo, uma vez que é nessa fase que o jovem vivencia descobertas 

significativas e afirma a personalidade e a individualidade. É nesta fase que ocorre 

os primeiros contatos com novos hábitos e a exposição a fatores de risco 

comportamentais, como o tabagismo, alimentação inadequada, sedentarismo e a 

experimentação de álcool e outras drogas. Objetivo: Este trabalho teve como 

objetivo buscar as evidências científicas disponíveis na literatura brasileira sobre o 

consumo de álcool e outras drogas na adolescência e a sua relação com a 

assistência de enfermagem. Metodologia: Para tanto, optou-se pela revisão 

integrativa da literatura, realizada no mês de agosto de 2016, a partir de artigos 

científicos brasileiros, disponíveis na íntegra na base de dados do Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO). Foi utilizada a combinação dos descritores: alcoolismo, 

drogas ilícitas, adolescente e enfermagem. A partir dos critérios de 

inclusão/exclusão pré-estabelecidos, foram encontradas nove referências, por meio 

das quais está sendo realizada a análise e discussão dos dados. Resultados 

Esperados: Dado o exposto, espera-se que o presente estudo possa contribuir para 

uma reflexão do planejamento das políticas públicas envolvendo os adolescentes, 

bem como nas atividades de promoção da saúde, no sentido de prevenir o abuso do 

álcool e outras drogas entre os jovens. Ressalta-se que essas iniciativas devem 

envolver os diversos setores organizacionais, como o poder público, os educadores, 

os profissionais de saúde e a sociedade em geral. Somente dessa forma é possível 

o estabelecimento de medidas de intervenção, tratamento e prevenção de maneira 

mais específica e eficaz. 

 

Palavras-Chave: alcoolismo; drogas ilícitas; adolescente; enfermagem. 
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AVALIAÇÃO DA OSCILAÇÃO POSTURAL EM MULHERES COM LOMBALGIA 

INESPECÍFICA CRÔNICA 

Daiane Penteado1 
Camila Kich2 
HilanaRickili Fiuza Martins3 

 
Introdução: Lombalgias são quadros dolorosos nas regiões inferiores da coluna 
vertebral. É classificada como crônica quando os sintomas permanecem por mais de 
12 semanas. É sugerido que pacientes com lombalgia crônica apresentam 
diminuição do controle postural, manifestando problemas no equilíbrio. Alterações na 
propriocepção são apontadas como causa de alteração de equilíbrio postural em 
lombálgicos. A lombalgiaé associada à diminuição na propriocepção e força 
muscular, que afetam a qualidade da informação sensorial e prejudicam a relação 
entre as respostas posturais e informações sensoriais. Objetivo: Avaliar a oscilação 
postural em mulheres com lombalgia inespecífica crônica. Métodos: A oscilação 
postural foi avaliada através da plataforma estabilométrica (Arkipélago®). Durante a 
coleta as participantes permaneciam na postura ereta sobre a plataforma, em apoio 
bipodal, com um afastamento dos pés igual à largura do quadril e braços ao longo 
do corpo. Os dados foram coletados com os olhos fechados e abertos. A participante 
deveria manter a postura ereta o mais estável possível e manter o olhar fixo em um 
ponto demarcado na parede a 3 metros de distância, na altura dos olhos durante 30 
segundos. Resultados: Foram analisados os dados de oscilação latero-lateral e 
antero-posterior padronizado pela altura. Foram avaliadas 7 mulheres com dor 
lombar inespecífica, com idade de 42,8±6,08 anos e estatura 1,65±0,45 m. Foi 
verificado maior oscilação no plano frontal (1,34±0,38) em comparação ao plano 
sagital (0,75±`0,38) estatisticamente significativo (p=0,2, teste t de student) na 
condição de olhos fechados e maior oscilação no plano frontal (0,93±0,32) em 
comparação ao plano sagital (0,65±0,23) na condição de olhos abertos (p=0,026, 
teste t de student). Conclusão: Indivíduos com lombalgia inespecífica apresentam 
alteração no equilíbrio postural, sendo maior oscilação antero-posterior que leva a 
um aumento de ativação muscular dos músculos lombares, o que resultará em 
aumento da taxa de fadiga muscular contribuindo para a sintomatologia 
apresentada.  

Palavras-chaves: Dor lombar; Equilíbrio Postural; Dor Crônica.  
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EFICIÊNCIA DA HIDROTERAPIA NA CONDROMALÁCIA PATELAR-ESTUDO DE 

CASO 

Daiane Penteado1 

Adriely Paidosz2 
Ana Flávia de Morais Kobbil2 
Jheine Daniela de Abreu2 
Andrielle Elaine Capote3 
Franciele Aparecida Amaral3 

 

Introdução: Condromalácia patelar é a perda de cartilagem envolvendo uma ou 
mais porções da patela; sua incidência na população é muito alta, aumentando 
conforme a faixa etária, sendo mais comum em pacientes do sexo feminino e com 
excesso de peso. As causas de condromalácia incluem instabilidade, trauma direto, 
fratura, subluxação patelar, aumento do ângulo do quadríceps, músculo vasto medial 
ineficiente, mau alinhamento pós-traumático,e lesão do ligamento cruzado posterior. 
Dentre os recursos disponibilizados pela fisioterapia, encontra-se o tratamento 
hidroterápico que utiliza o meio líquido na realização dos exercícios terapêuticos. A 
hidroterapia, como uma modalidade de reabilitação, possui uma longa história vem 
ampliando os métodos de tratamento, evoluindo com a fisioterapia. Objetivo: O 
objetivo é a eficiência da hidroterapia na condromalácia patelar. Materiais e 
métodos: O presente estudo trata-se de um estudo de caso, realizado na Clinica 
Integradas Guairacá, na cidade de Guarapuava- PR. O estudo foi realizado com 
uma participante do sexo feminino, com 32 anos de idade que apresentou 
diagnóstico de condromalácia patelar. Para avaliação mais detalhada da dor no 
joelho foi utilizado o questionário de Lysholm pré e pós-tratamento. O atendimento 
foi realizado 2 vezes na semana, por 4 semanas, totalizando 8 sessões, no período 
de agosto e setembro de 2016. Foi avaliado pré e pós- intervenção. Resultados: O 
estudo avaliado foi constituído por uma participante que foi avaliada pré e pós-
intervenção comparando os resultados. Considerando o questionário Lysholm, a 
participante apresentou a pontuação de 62 pontos na pré-intervenção que 
corresponde ao nível “Ruim”, e na pós-intervenção apresentou 93 pontos que 
corresponde ao nível de pontuação “Excelente”. Conclusão: O protocolo de 
fisioterapia aquática em paciente com condromalácia patelar proporcionou aumento 
na qualidade de vida. Os resultados obtidos após as 8 sessões de fisioterapia 
aquática, foi significativa, mostrando que o programa de intervenção aquática 
proposto teve bom resultado. 

Palavras-Chave:Condromalácia Patelar; Fortalecimento Muscular; Hidroterapia. 

 

                                                           
1 Acadêmica do Curso de Fisioterapia da FaculdadeGuairacá/SESG-Guarapuava-PR. Telefone: (42) 

9828-5710;E-mail:dayanepenteado@hotmail.com. Endereço: Rua: Barão do Rio Branco, 12 apto 03- 
Centro. 
2
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da Faculdade Guairacá/ SESG-Guarapuava-PR. 

3
Docentes do Curso de Fisioterapia da Faculdade Guairacá/ SESG-Guarapuava-PR. 

 

mailto:dayanepenteado@hotmail.com


 

 
15 

 

INTERVENÇÃO AQUÁTICA E GANHO DE EQUILÍBRIO E FUNCIONALIDADE EM 

UM PACIENTE COM LESÃO DE NEURÔNIO MOTOR SUPERIOR: UM ESTUDO 

DE CASO 

Mariana Martins1 
Larissa Keller dos Santos2 
Talita Lack Santos2 
Andrielle Elaine Capote3 
Franciele Aparecida Amaral2 

 
Introdução: A compressão medular por tumores ou cistos gera uma diminuição na 

velocidade do impulso nervoso, sendo classificada como uma patologia de neurônio 

motor superior (NMS), apresentando quadro clínico de aumento do tônus muscular, 

espasticidade, diminuição da força muscular e hiperreflexia. Como consequência, 

existe dificuldade nos movimentos, marcha e equilíbrio do paciente portador da 

patologia. A hidroterapia é uma técnica bastante utilizada pela fisioterapia no 

tratamento das doenças neurológicas, devido aos seus efeitos fisiológicos e 

princípios físicos, como a adequação do tônus muscular, facilitação no ganho de 

equilíbrio e com isso um aumento da capacidade funcional e melhora da marcha. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso do paciente F.T., 21 anos, sexo 

masculino com diagnóstico de cisto epidermóide em região torácica nível T2, T3 e 

T4 com quadro clássico de lesão em NMS e queixa principal de falta de equilíbrio e 

dificuldade na marcha. Realizados nove atendimentos de hidroterapia visando 

diminuição do tônus, ganho do equilíbrio e marcha. No decorrer do estudo também 

foi realizada cirurgia para retirada do cisto. A análise dos dados foi realizada pelo 

programa Prisma 6.0 através de um teste t pareado, com valor de significância 

estabelecido em p < 0.05. Resultados: Foi aplicado o teste Time Up and Go (TUG) 

pré e pós-intervenção, houve uma diferença estatisticamente significativa nos 

momentos pré e pós com valor de p= 0.0327. Na pré-intervenção o uso de muletas 

foi necessário para a realização do teste e pós-intervenção as mesmas foram 

descartadas. Conclusão: A retirada cirúrgica do cisto e com ela a descompressão 

nervosa, associada com a hidroterapia, auxiliaram no ganho dos movimentos e 

redução do quadro clínico inicial quando observado pelo teste TUG, apresentando 

um resultado valioso para o paciente em estudo e confirmando a eficácia da 

fisioterapia aquática na reabilitação em lesões de NMS. 

Palavras-Chave: Hidroterapia; Equilíbrio; Lesão de Neurônio Motor Superior. 
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FABRICAÇÃO DE PRÓTESE EM IMPRESSORA 3D, MODELO RIT COM BAIXO 
CUSTO.  

 
 
Jéssica Alexandra Vaz Vedana1 
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Introdução: Devido ao alto custo das próteses presentes no mercado, grande parte 
da população que necessita de uma não a possui. Então com a chegada da 
impressora 3D esta realidade pode mudar. As próteses impressas além de 
possuírem uma excelente qualidade, estão muito abaixo do valor de uma prótese 
convencional. Objetivos: Foi então que, a fim de contemplar uma jovem com 
amputação congênita do tipo hemimielia, gratuita, este projeto almeja construir uma 
prótese modelada pelo Instituto de Tecnologia de Rochester (RIT - Rochester 
Institute of Technology) com baixo custo de fabricação. Metodologia: Para isso, 
através dos arquivos de modelagem fornecidos pela RIT online, pretende-se imprimir 
com o auxílio da impressora 3D, step-by-step, para a montagem da prótese 
utilizando um filamento PLA que é um termoplástico feito a partir de fontes 
renováveis, sendo um material biodegradável rígido e resistente à temperaturas, 
com duas cores distintas (rosa e azul). Após confecção, fios serão conectados afim 
de que seja possível a realização de movimentos de flexão e extensão de dedos e 
cotovelo.Todo o projeto será desenvolvido na sala da Anato Lab no hotel tecnológico 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR campus Guarapuava-PR. 
A construção de próteses não é o objetivo principal da Anato Lab, porém está 
vinculada, pois o processo de impressão 3D é o mesmo do projeto incubado no hotel 
tecnologico. Resultado: Ainda, além da ação social, o grupo terá a oportunidade de 
aprofundar o conhecimento na área de próteses com a finalidade de promover 
independencia e melhorar a qualidade de vida da jovem portadora de amputação 
congênita.Conclusão:Dessa forma, concluimos o desenvolvimento de uma prótese 
de baixo custo sem fins lucrativos com auxílio da impressora 3D. 
 
Palavras-Chave: Membros Artificiais; Impressão Tridimensional; Fisioterapia. 
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CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO EQUILÍBRIO CORPORAL 

Natalia do Valle Waecherdt1 
Ana Flávia de Morais Kobill2 
Adriely Paidosz2 
Daiane Penteado2 
Jheine Daniela Abreu2 
Franciele Aparecida Amaral3 
 
 
 
Introdução: A fisioterapia aquática refere-se à terapia realizada no meio líquido, 
onde são utilizados manuseios e técnicas específicas, como a cinesioterapia, com 
objetivo de promover ganhos que possam ser transferidos ao solo. O ambiente 
aquático gera instabilidade que aumenta a estimulação sensorial podendo favorecer 
as reações de equilíbrio, proporcionando conflitos sensoriais novos para respostas 
motoras que auxiliam o controle postural e otimizam a atividade muscular. Objetivo: 
Verificar a contribuição da fisioterapia aquática no equilíbrio corporal. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As bases de dados de literatura 
científica e técnica consultada foram: Literatura Latino-Americana e de Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e PubMed. No total foram 
encontrados 82 estudos que após serem considerados os critérios de inclusão e 
exclusão resultaram em 7 artigos completos para a elaboração deste trabalho. 
Foram observados os seguintes critérios de inclusão: estudos completos de 2011 a 
Julho de 2016, publicações originais, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, 
que adotassem uma abordagem quantitativa. Critérios de exclusão foram: artigos 
repetidos e que não abordaram diretamente o tema deste estudo e revisões 
bibliográficas. Resultados: Os trabalhos sobre ganho ou melhora do equilíbrio com 
atividades em ambiente aquático estão limitados às populações com alterações 
neurológicas e à população idosa. São diversas as abordagens que foram utilizadas 
no ambiente aquático, algumas são próprias da água como o Halliwick e outras 
foram adaptadas para a água de suas versões originais aplicadas no solo. Quanto 
aos métodos de avaliação a Escala de Equilíbrio de Berg foi a mais utilizada. Em 
todos os estudos analisados a fisioterapia aquática ou exercícios em ambiente 
aquático proporcionou melhora no equilíbrio dos indivíduos investigados. 
Conclusão: O ambiente aquático influencia no equilíbrio através do empuxo, 
turbulência, pressão hidrostática e pela diminuição do quadro álgico em associação 
com a cinesioterapia. Em todos os trabalhos houve melhora do equilíbrio corporal.  
 
Palavras-Chave: Equilíbrio; Fisioterapia; Hidroterapia.  
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FUNCIONALIDADE DE UMA PACIENTE COM ARTROPLASTIA DE QUADRIL 
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Introdução: O sistema osteoarticular é responsável pela locomoção do corpo. O 

quadril é uma das regiões mais acometidas pela osteoartrose, tendo número 

elevado de cirurgias. Dentro o processo de reabilitação em fisioterapia é comum 

indicação da reabilitação aquática, utilizando como princípios os elementos físicos 

da água. Dentre os métodos de avaliação fisioterapêutica se encontra o teste Timed 

Up and Go (TUG) que é uma medida objetiva rápida para avaliar o equilíbrio 

dinâmico e mobilidade. Desta forma o presente trabalho é um estudo de caso sobre 

os benefícios da Fisioterapia aquática na melhora do equilíbrio e funcionalidade 

após artroplastia de quadril bilateral. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, 

realizado com a paciente L.O, sexo feminino, 76 anos de idade, aposentada, com 

diagnóstico de artroplastia de quadril bilateral. O tempo de duração do estudo foi de 

5 semanas, com sessões de 40 minutos, totalizando 9 atendimentos. O protocolo 

fisioterapêutico incluiu adaptação ao meio aquático, cinesioterapia e exercícios 

aquáticos que desafiam o equilíbrio, com o auxilio de instrumentos como o disco 

proprioceptivo, step e cama elástica. Para análise estatística foi utilizado o programa 

prisma 6.0 onde a análise dos tempos pré e pós passaram por um teste t pareado. 

Resultados: Os valores não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

com um valor de p de 0.4145, no entanto, apresentam graficamente tendência de 

diminuição de tempo período pós-intervenção se fossem realizados mais sessões os 

valores teriam mais significância. Levando em conta que esse teste foi realizado 

com paciente fazendo uso de bengala. Considerações finais: A hidroterapia 

juntamente com o protocolo de exercícios focados no desequilíbrio e diminuição da 

agilidade. Os resultados poderiam ser melhores se as limitações da paciente não 

influenciassem como o uso da bengala bem como sua idade e medo de andar sem a 

bengala, além de um tempo maior de intervenção. 

Palavras-Chave: Equilíbrio; Hidroterapia; Artroplastia de Quadril.  
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ESTUDO DE CASO - EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTE COM 
CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE PULMONAR E ÓSSEA. 
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Introdução: A metástase acontece quando uma célula cancerígena migra para 
outra parte do corpo. Estas células têm as mesmas características das células do 
câncer primário. Os principais locais de metástases do câncer de mama são: 
cérebro, fígado, ossos e pulmão. Em casos onde o paciente não apresenta 
possibilidade terapêutica de cura, é realizada uma assistência integral chamada 
cuidados paliativos, que devem fornecer alívio da dor, oferecer um sistema de apoio 
ao paciente e sua família, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, fazendo o 
possível para mantê-lo confortável. Objetivos: O estudo pretendeu analisar a 
importância da fisioterapia no tratamento de pacientes com câncer de mama com 
metástase pulmonar e óssea. Metodologia: T.J, sexo feminino, 59 anos de idade, 
diagnosticada com câncer de mama em 2007, realizou todo o tratamento e foi 
curada. Porém, cerca de um ano e meio atrás, a paciente teve recidiva no pulmão e 
em abril do ano de 2016, metástase óssea. . Realiza tratamento de quimioterapia 
paliativa, e faz uso de Dimorf a cada 4 horas e gaubaderin. Faz uso de port a cath, 
apresenta hipotensão arterial e enfrenta os efeitos colaterais do tratamento. Na 
fisioterapia foram utilizados exercícios respiratórios, exercícios de aquecimento, 
alongamento, fortalecimento muscular e relaxamento em grupo moderados, pois não 
utilizamos carga, em membros superiores e inferiores. O atendimento foi o realizado 
no Projeto de Extensão - Fisioterapia em Oncologia na Associação Centro Oeste do 
Paraná de Pesquisa e Combate ao Câncer (ACOPPEC). Resultados: A paciente 
relatou melhora da dor redução de fadiga e dispnéia e sente-se mais ativa em seu 
dia a dia. Conclusão: A fisioterapia possui papel importante para a melhora no 
quadro geral do paciente oncológico. 

Palavras-Chave: Recidiva Local de Neoplasia; Neoplasias da Mama Unilaterais; 

Cuidados Paliativos. 
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Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, 
de diminuição da reserva funcional, diminuição do recolhimento elástico dos 
pulmões, da complacência da caixa torácica e dos valores da pressão inspiratória e 
expiratória máximas, com redução da eficiência de tosse. A fisioterapia aquática 
promove benefícios na funcionalidade do indivíduo. Diante disso, a presente 
pesquisa tem por objetivo verificar a influência da fisioterapia aquática na força 
muscular respiratória de idosos hipertensos e diabéticos. Metodologia: Foram 
selecionados 10 indivíduos de ambos os sexos selecionados por conveniência, foi 
avaliada a força muscular respiratória pré e pós-intervenção em fisioterapia aquática 
por meio de um manovacuometro analógico. A fisioterapia aquática consistiu de 24 
sessões no período de 01 de Agosto de 2016 a 19 de setembro de 2016, com 
duração de 40 minutos cada sessão sendo realizado um protocolo de exercícios de 
aquecimento, aeróbico, alongamento e desaquecimento. Para a análise dos dados 
obtidos foi utilizado o software SPSS16.0. Os dados foram expressos em média e 
desvio padrão e analisados quanto à normalidade de distribuição pelo teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Quanto à idade, IMC, pressão inspiratória 
máxima e pressão expiratória máxima houve normalidade na amostra estudada. 
Para os valores da Pimax e Pemax foi utilizado o método paramétrico teste T de 
Amostras pareadas. O nível de significância utilizado foi de 0,05. Resultados: A 
média das PiMáx pré foi de 95,20±30,27 e a média pós intervenção 106,80±23,02 
com p=0,070. Quanto as PeMáx a média pré foi de 95,60±22,89 e a pós 
102,8±20,91 com p=0,038 Considerações finais:A fisioterapia 
aquáticaproporcionou médias maiores nos resultados pós intervenção em 
comparação com os valores pré, todavia somente foi estatisticamente significativa a 
melhora da PeMáx. Sugere-se novos estudos com amostras maiores e com tempo 
de intervenção mais longo, uma vez que esses fatores foram as limitações deste 
estudo. 

Palavras-Chave: “Envelhecimento”; “Hidroterapia”; “Sistema respiratório”. 
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA FORÇA MUSCULAR 

RESPIRATÓRIA NA DOENÇA DE PARKINSON – RELATO DE CASO 

Jessica do Rocio Kappel1 

Ivanira Nunes Almeida dos Santos2 

Jaqueline Almeida Araújo2 

Grazielly Marconato Grande2 

Franciele Aparecida Amaral3 

Claudia Bernardes Maganhini3 

Introdução: A Doença de Parkinson é uma patologia progressiva de 

desorganização neurodegenerativa, caracterizada pela perda contínua de neurônios 

dopaminérgicos na parte compacta da substância negra do mesencéfalo, região 

localizada na porção superior do tronco encefálico, resultando na depleção de 

dopamina na via nigroestriatal. Caracterizada pelos sinais cardinais de rigidez, 

acinesia, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Com a evolução da doença há 

uma perda das condições funcionais respiratórias sendo afetada pela diminuição da 

força dos músculos respiratórios diafragma, peitorais, intercostais. Em algumas 

concepções, a fraqueza da musculatura respiratória, especialmente da musculatura 

expiratória, pode ocasionar redução da pressão expiratória máxima, menor fluxo 

expiratório, assim como aumento do volume residual, possivelmente correlacionado 

ao agravamento da doença Objetivo: O presente estudo teve como objetivo verificar 

os efeitos da fisioterapia aquática na força muscular respiratória. Metodologia: O 

paciente foi avaliado pré e pósa intervenção na fisioterapia aquática.A força 

muscular respiratória foi avaliada através de um manovacuômetro analógico. E após 

foi submetido a 24 sessões de fisioterapia aquática pelo período de 01/08/2016 a 

25/09/2016, com duração de 40 minutos cada sessão sendo realizado um protocolo 

de exercícios de alongamento, aquecimento, aeróbico e desaquecimento. 

Resultados: A pressão inspiratória Máxima que teve valor pré de -108 passou para -

120 após a intervenção e a pressão expiratória máxima pré +120 permaneceu com o 

mesmo valor de +120.Conclusão: O presente estudo obteve resultados 

significativos na pressão inspiratória máxima devido a fisioterapia aquática, sendo 

assim mantendo os valores iguais na pressão expiratória máxima. A graduação 

máxima de +120mm H20 no manuvacuômetro pode ter influenciado nos valores da 

PeMáx pré e pós, como também a PiMáx pós intervenção, sendo esta uma limitação 

do trabalho. 

Palavras-Chave: Parkinson; Força Muscular; Músculos Respiratórios; Hidroterapia; 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PARTICIPANTES DE 

HIDROTERAPIA 
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Cláudia Bernardes Maganhini3 

 
 
Introdução: O processo do envelhecimento se caracteriza por um declínio dinâmico 
e progressivo na estrutura e na funcionalidade dos sistemas orgânicos em geral, 
causando uma diminuição da aptidão física e da capacidade funcional, gerando 
patologias como a Hipertensão Arterial e/ou Diabetes mellitus que representam dois 
dos principais fatores de risco, sendo consideradas doenças crônicas, contribuindo 
para a diminuição do bem estar e da qualidade de vida. As doenças crônicas não 
transmissíveis podem ser caracterizadas como um grupo de doenças que podem 
acompanhar um indivíduo por um longo período de tempo e compõe a principal 
causa de morte em idosos, com destaque para as doenças cardiovasculares. 
Objetivo: O estudo pretende analisar a qualidade de vida de idosos participantes de 
um programa de hidroterapia. Metodologia: O presente estudo será realizado com 
12 indivíduos de ambos os gêneros, com idade entre 60 a 80 anos, participantes do 
grupo Hiperdia. Serão realizadas durante dois meses sessões de hidroterapia nas 
dependências das Clínicas Integradas Guairacá com uma freqüência de três vezes 
semanais com duração de 40 minutos cada sessão. A qualidade de vida será 
avaliada antes e após as intervenções através do questionário SF-36, que é um 
questionário genérico que avalia aspectos da qualidade de vida que estão 
diretamente relacionados à saúde do indivíduo, o mesmo avalia oito conceitos, ou 
dimensões de saúde: Capacidade Funcional, Aspecto Físico, Dor, Estado Geral de 
Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental. 
Resultados esperados: Espera-se com o estudo que o grupo de idosos 
participantes do programa de hidroterapia apresente uma melhora na qualidade de 
vida após o término da intervenção. 
 
Palavras-Chave: Diabetes; Envelhecimento; Hidroterapia; Hipertensão; Qualidade 

de vida. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE SOBRE RADICAL 

CATIÔNICO ABTS DE ALIMENTOS FUNCIONAIS ROTEIRAMENTE USADOS 

PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
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Lígia Santos Pedroso3 

 

Introdução: Vários autores têm estudado inúmeros produtos naturais, contendo 

polifenóis como agente ativo, e com propriedades significativas na promoção e 

manutenção da saúde da população. A exemplo disso elenca-se o polifenol 

Resveratrol, presente em uvas do qual desceve-se grande variedade de ações 

biológicas, entre elas, ação protetora do sistema vascular, “Paradoxo Francês”, ação 

antiproliferativa tumoral, antiinflamatória, antioxidante entre outras. Destacam-se 

também as folhas da Camelliasinensis (L.) Kuntze, usadas como chás, ricas em 

polifenóis (catequinas e flavonóides), alcalóides (cafeína, teofilina e teobromina), 

entre outros. Tais produtos, denominados alimentos funcionais, são de uso 

corriqueiro e apresentam notável capacidade antioxidante e são ingeridos in natura, 

ou na forma de sucos ou chás, podem colaborar para a melhoria da expectativa de 

vida e a redução de gastos com saúde pública.Objetivo: O presente estudo tem 

como objetivo avaliar os principais produtos comercializados na cidade de 

Guarapuava que encerrem compostos fenólicos, a exemplo de suco de uva in 

natura, chá de Hibisco, chá verde (C. Sinensis) e a erva mate (Ilex paraguariensis) 

comparando-os em relação a sua capacidade antioxidante sob o radical artificial 

catiônico ABTS, a fim de elencar as melhores atividades disponíveis no mercado 

comum. Espera-se elaborar um ranking de qual produto apresenta maior atividade 

antioxidante, dados ainda em análise, resultados não disponíveis ainda. 

 

Palavras-Chave: Atividade antioxidante; alimentos funcionais; promoção da saúde. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE USUÁRIOS PARTICIPANTES DE UM 

GRUPO DO HIPERDIA: UMA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA 
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Claúdia Bernardes Maganhini3 

 
 
Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais 
causas de óbitos no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, 
perda de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e 
de lazer, além de impactos econômicos para as famílias, comunidades e a 
sociedade em geral, agravando as iniquidades e aumentando a pobreza. A 
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a Diabetes mellitus(DM)representam dois dos 
principais fatores de risco, sendo consideradas DCNT‟s.O HIPERDIA destina-se ao 
cadastramento e acompanhamento de portadores de HAS e/ou DM atendidos na 
rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde, permitindo gerar informação para 
aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e 
sistemática a todos os pacientes cadastrados. Objetivo: A presente pesquisa 
analisou a qualidade de vida de usuários participantes de um programa de 
HIPERDIA. Metodologia: Estudo observatório, prospectivo do tipo inquérito 
transversal. O trabalho foi desenvolvido nas dependências de uma Unidade Básica 
de Saúde na cidade de Guarapuava - Paraná pertencente à Prefeitura Municipal de 
Guarapuava. A amostra foi composta por 10 usuários de ambos os gêneros, que 
participaram do grupo HIPERDIA no mês deSetembro de 2016. Através deste 
estudo, enriquecemos a literatura com o tema em questão e proporcionamos 
informações que norteiam as ações destinadas a essa população. Para tanto, foi 
utilizado o Questionário SF-36 e ficha de avaliação socioeconômica. Resultados: 
Através desse estudo com os usuários participantes do grupo HIPERDIA pode-se 
demonstrar que os mesmos possuem uma boa qualidade de vida, em razão da 
educação em saúde e medicação que recebem. 

 
Palavras-Chave: Diabetes; Hipertensão; Qualidade de vida. 
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EFEITOS DA GINÁSTICA LABORAL NA QUALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA 

COPEL - GUARAPUAVA/PR. 

 

Sandra Aparecida Zavoski Pereira1 
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Thayrine Ternowski Freitas² 
Claudia Bernardes Maganhini3 
 
Introdução: A dor musculoesquelética tem sido um problema de saúde para 
profissionais que atuam no setor administrativo das empresas. A postura 
inadequada e o manuseio repetitivo por um longo período de tempo, juntamente 
com o excesso da utilização das estruturas anatômicas e da falta de tempo para 
recuperação, contribuem para o aparecimento de Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT), e Lesões por Esforço Repetitivo (LER). A 
qualidade de vida de trabalhadores é um tema muito discutido atualmente, pois as 
disfunções musculoesqueléticas dificultam ou até mesmo levam a incapacidade 
para a realização de atividades laborais e de vida diária, causando uma baixa auto-
estima, transtornos emocionais, sociais e psicológicos influenciando na qualidade 
de vida do funcionário. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal, 
quantitativo de intervenção, com os funcionários do setor administrativo da COPEL 
e serão utilizados os seguintes instrumentos: ficha de Anamnese, Escala Visual 
Analógica, Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e o Questionário 
SF-36. Serão aplicados exercícios de alongamento, fortalecimento, exercícios 
respiratórios relaxantes e atividades interativas, por um período de dez sessões, 
sendo realizadas duas vezes por semana com tempo de quinze minutos cada 
sessão. Após o término das dez sessões será feito um comparativo dos efeitos da 
Ginástica Laboral Compensatória, na qualidade de vida e na dor, dos funcionários 
submetidos ao protocolo de exercícios. Resultados Esperados: Espera-se com os 
resultados do presente estudo identificar a interferência positiva na melhora da 
qualidade de vida e assim também contribuir com dados para novos estudos. 
Aplicação Prática: O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da 
ginástica laboral na qualidade de vida e na dor dos funcionários do setor 
administrativo da COPEL. 

 

Palavras-Chave: Ginástica laboral;Qualidade de vida; Dor. 
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NETs (neutrophil extracellular traps): UMA NOVA ESTRATÉGIA DE DEFESA 
USANDO ARMAS ANTIGAS 
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Paula Giselle Czaikoski3 

 
Introdução: Os neutrófilos são as principais células efetoras contra um amplo 

espectro de micro-organismos. Em 2004, uma distinta atividade microbicida dos 

neutrófilos foi descrita, na qual neutrófilos ativados liberam para o espaço 

extracelular grandes quantidades de cromatina na forma de estruturas semelhantes 

a redes, denominadas “neutrophil extracellular traps” (NETs). Metodologia: O 

presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada em 

setembro de 2016, a partir de artigos científicos obtidos através de busca eletrônica 

no banco de dados Pubmed. Os termos utilizados para a pesquisa foram: neutrophil 

extracellular traps, neutrófilos, atividade microbicida. Resultados e Discussão: 

Morfologicamente, as NETs consistem de filamentos lisos de cromatina com 15 a 17 

nm de diâmetro, sendo DNA seu principal constituinte, associado a proteínas 

específicas dos grânulos neutrofílicos azurófilos, como elastase, catepsina G e 

mieloperoxidase, bem como, proteínas dos grânulos secundários e terciários, como 

catelicidina LL37 e gelatinase, respectivamente. As NETs propiciam um local com 

altas concentrações de moléculas antimicrobianas que matam patógenos 

eficientemente, sendo essa atividade abolida pelo tratamento dos neutrófilos com 

DNAse. Os métodos descritos na literatura para a detecção de NETs em tecidos e 

secreções incluem microscopia e a detecção de DNA em solução. Os componentes 

das NETs podem ser identificados através de técnicas de imunofluorescência e com 

corantes intercalantes de DNA. As NETs compõem uma importante defesa 

antimicrobiana, pois a deficiência na sua formação aumenta a suscetibilidade a 

infecções. Entretanto, estudos sugerem que as NETs são fontes de moléculas com 

funções imunes efetoras e pro-inflamatórias que, em indivíduos susceptíveis, podem 

causar danos tecidual e autoimunidade. Conclusão: As NETs representam um novo 

mecanismo de defesa descoberto, porém sua formação também está associada a 

danos deletérios. 

 
Palavras-Chave: Neutrophil extracellular traps; neutrófilos; imunidade inata. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS PARTICIPANTES DE UM 
PROGRAMA HIPERDIA: ESTUDO TRANSVERSAL 
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Franciele Aparecida Amaral3 
 

Introdução: O envelhecimento é caracterizado pela diminuição das funções de 
órgãos e sistemas do corpo, que ocorrem em função do tempo. Alterações 
morfológicas relacionadas à idade ocorrem em todos os sistemas do corpo, incluindo 
as que são essenciais para a manutenção da postura. Sendo resultado de um 
decréscimo na velocidade de condução das informações, bem como no 
processamento de respostas, que por serem lentas e inadequadas, geram situações 
de instabilidades aumentando a predisposição à quedas. O equilíbrio depende de 
inputs sensoriais, se estes apresentarem falhas, pode ocorrer um desequilíbrio 
postural levando a quedas. O desequilíbrio faz parte do processo de 
envelhecimento, sendo as quedas mais frequentes com o aumento da idade. 
Objetivos: Diante das alterações citadas e a preocupação com as consequências 
envolvidas no desequilíbrio de idosos, torna-se relevante avaliar o risco de quedas 
em idosos fisicamente ativos. Metodologia: Foram avaliados 12 idosos de ambos os 
sexos, com idade entre 60 e 80 anos, participantes de um grupo do programa 
HIPERDIA. O risco para quedas foi avaliado através do índice de TINETTI, que 
classifica aspectos da marcha como a velocidade, a distância do passo, a simetria e 
o equilíbrio em pé, o girar e também as mudanças com os olhos fechados. 

Resultados: Observou-se que 07 idosos possuem risco moderado para quedas, 03 
apresentaram um alto risco para quedas e apenas 02 dos 12 idosos apresentaram 
um baixo risco para quedas. Conclusão: Diante do exposto, observa-se que a 
instabilidade postural se faz presente no processo do envelhecimento mesmo em 
idosos fisicamente ativos. Destaca-se a importância da implantação e execução de 
políticas públicas para promoção de um envelhecimento saudável. 

 
Palavras-Chave: Equilíbrio Postural; Envelhecimento; Hipertensão; Diabetes 
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TÉCNICA ANATÔMICA - MODELAGEM DE OSSOS PARA O ACERVO DO 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 
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Introdução: Na área da Anatomia Humana há uma diversidade de técnicas, 
entretanto a modelagem de ossos é uma das mais aplicadas, pois além do baixo 
custo é de simples replicação. Outros pontos também colaboram para a 
implementação desta técnica: carência de peças no ossário do laboratório de 
anatomia humana, perca de ossículos durante as aulas práticas e a necessidade de 
compartilhar o conhecimento adquirido pelos monitores com a comunidade 
acadêmica través de uma atividade de extensão. Objetivo: Contribuir com a 
aprendizagem dos acadêmicos/monitores através do ensino da modelagem para os 
escolares e realizar a manutenção do acervo de peças ósseas do laboratório. 
Metodologia: A matéria prima empregada na confecção da moldeira foi o alginato 
odontológico, na proporção de 50 g de alginato para 100 mL de água, sendo a 
mesma proporção para a segunda metade da moldeira. As peças copiadas 
corresponderam à ossos vertebrais sintéticos, untados com vaselina líquida e 
inseridos na primeira camada do alginato. Em seguida, a segunda metade do 
alginato foi depositada sobre as vértebras. Decorrido 5 minutos, retirou-se a vértebra 
e obteve-se o molde, o qual foi preenchido com gesso. O tempo de cura para o 
gesso foi cerca de 90 minutos e então a desmoldagem foi realizada. As réplicas das 
vértebras foram aparadas com lixa d´água para obter maior semelhança às peças 
originais. Resultados: Somente algumas réplicas quebraram durante a 
desmoldagem, havendo alto aproveitamento. As vértebras replicadas apresentaram 
grande similaridade estética às originais e assim a técnica foi ampliada sendo 
realizada a moldagem também de falanges distais e proximais da mão e do pé.  
Conclusão: A técnica apresentou-se de fácil execução, baixo custo e alto 
aproveitamento de materiais. Os objetivos da aplicação da moldagem foram 
cumpridos e as peças replicadas foram incorporadas ao ossário do laboratório dadas 
a qualidade que apresentaram. 
 
Palavras-Chave: Modelos Anatômicos;  Coluna Vertebral;  Replicação; Anatomia. 
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OS BENEFICIOS DA HIDROTERAPIA NO DESEMPENHO MUSCULAR DE UM 

IDOSO PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON: UM ESTUDO DE CASO 

 

Janaine Bonfim1 
Bruna Mayriene Flauzino2 
Débora Souza da Silva2 
Simone Mader Dall‟Agnol3 
Franciele Aparecida Amaral3 
 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa 
mais comum em idosos, sendo ocasionada pela degeneração dos neurônios 
dopaminérgicos da parte compacta da substância negra e do lócus ceruleus. Tem 
como características clinicas tremor em repouso, bradicinesia, modificação dos 
reflexos de manutençãoda postura e rigidez muscular que influencia diretamente nas 
atividades diárias, principalmente na deambulação do paciente, a marcha, torna-se 
lenta, com passos encurtados, movimentos restritos e pés rente ao chão. A 
reabilitação de pessoas com lesões neurológicas através da hidroterapia possui um 
papel efetivo. Objetivos: O estudo teve como objetivo avaliar o desempenho 
muscular de um idoso portador de DP antes e após a aplicação de um protocolo de 
hidroterapia. Métodos: Paciente do sexo masculino, 66 anos, portador de DP, 
realizou os testes de desempenho muscular para MMSS (membros superiores) e 
MMII (membros inferiores), seguindo o protocolo estabelecido por Rikli e Jones que 
constituiu de teste de flexão de braço onde o paciente teve 30 segundos para 
realizar o máximo de flexões utilizando um halter de 4 Kg e teste de sentar e 
levantar da cadeira onde o paciente teve 30 segundos para levantar e sentar o 
máximo de vezes de uma cadeira, no atendimento da hidroterapia foram realizados 
exercícios de aquecimento, fortalecimento muscular, equilíbrio, exercícios aeróbicos, 
alongamento e exercícios de desaquecimento totalizando 40 minutos cada sessão, 3 
sessões semanais pelo período de 8 semanas, após o término do protocolo foram 
refeitos os testes para avaliar o desempenho muscular. Resultados: O participante 
apresentou uma pequena melhora no desempenho muscular dos MMII, e uma 
melhora significativa no desempenho muscular de MMSS. Conclusão: Através do 
presente estudo pode-se ressaltar a importância da hidroterapia na melhora do 
desempenho muscular em MMII e MMSS de um idoso portador de DP. 
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BENEFÍCIOS DA DANÇA NA QUALIDADE DE VIDA E NA DEPRESSÃO EM UM 

GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE-PR 

 

Ivanira Nunes de Almeida dos Santos1 
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Franciele Aparecida Amaral3 

 

Introdução: O avanço da idade acarreta vários problemas relacionados à saúde, 

esses agravos influenciam na qualidade de vida dos idosos. A dança é bem aceita 

pelos idosos e pode trazer inúmeros benefícios para a saúde. Este estudo tem por 

objetivo avaliar os efeitos da dança em idosos no grupo da melhor idade no 

Município de Boa Ventura de São Roque – PR. Metodologia: Estudo observacional, 

prospectivo e transversal realizado em Boa Ventura de São Roque - PR, entre abril e 

julho de 2016. A amostra teve um total de quarenta participantes com 60 a 80 anos 

escolhidos por conveniência. 10 homens e 10 mulheres, que dançam constituíram o 

“Grupo Dança”, 10 homens e 10 mulheres que não dançam formaram o “Grupo 

Controle”. Foram coletadas informações socioculturais, aplicado o Questionário SF-

36 para avaliação da qualidade de vida, e a Escala de Depressão Geriátrica de 

Yesavage (GDS-15).Para a análise dos dados obtidos foi utilizado o software SPSS-

22. Os dados foram analisados quanto a normalidade pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. Para os dados normais foi utilizado o teste T de Amostras Independentes, 

os que não apresentaram normalidade foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. O 

nível de significância foi 0,05. Resultados: O “Grupo Dança” apresentou maiores 

médias nas esferas: aspectos físicos, dor, capacidade funcional, vitalidade, aspectos 

sociais e aspectos emocionais, contudo os benefícios da dança somente foram 

estatisticamente significativos (p<0,05) nos aspectos físicos, dor e aspectos 

emocionais. Não houve diferença significativa (p>0,05) entre os dois grupos 

estudados quanto aos sintomas de depressão. Conclusão: A dança pode contribuir 

para uma melhor qualidade de vida nos idosos. As limitações deste estudo foram o 

tamanho da amostra, o delineamento transversal em vez de longitudinal e o grupo 

controle ser composto de idosos sedentários ativos, esses fatores podem ter 

colaborado para que nem todos os resultados fossem estatisticamente significativos. 

Palavras-Chave: Idoso, Dança, Qualidade de Vida, Depressão. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM NEOPLASIA ATENDIDOS 
PELO PROJETO DE EXTENSÃO - FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA 

Jéssica Rickli1 
Karoline Isnak Rodrigues2 
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Eliza Carolina Prestes Oliveira2 

Gabriela Garcia Krinski3 

 

Introdução: A realização de atividade física em pacientes oncológicos é de suma 
importância, pois auxiliam na melhora da fadiga, ansiedade, sono, qualidade de vida 
e quadros de depressão. Quando a atividade é feita em grupo, há uma melhor 
adesão dos participantes, pois a mesma ajuda a estimulá-los e os encoraja a 
superar seus limites. Objetivo: O estudo realizou um levantamento epidemiológico 
sobre os pacientes que participam do grupo de Fisioterapia em Oncologia na 
Associação Centro-Oeste do Paraná de Estudo e Combate ao Câncer (ACOPECC), 
desenvolvido pelos acadêmicos da Faculdade Guairacá em um projeto de extensão. 
Metodologia: Foi realizada uma análise dos prontuários dos pacientes atendidos 
pelo Projeto de Extensão Fisioterapia em Oncologia. No grupo de fisioterapia do 
projeto são realizados exercícios com o propósito de melhorar o quadro geral dos 
pacientes. Primeiramente a pressão arterial de todos é aferida, afim de que se 
certifique das condições positivas do paciente. Em seguida, érealizado uma 
sequência de exercícios de aquecimento, alongamento, fortalecimento muscular, 
relaxamento e exercícios respiratórios moderados em grupo. Em média, os 
exercícios têm duração de 50 minutos e são realizados uma vez por semana. 
Resultados: Foram analisados 26 prontuários, constituindo o total que o projeto 
atendeu em um semestre, sendo eles 13 pacientes com câncer de mama, 3 com 
câncer uterino, 2 com tumores cerebrais, 1 com câncer abdominal, 1 com câncer de 
tireoide, 1 com leucemia, 1 comlinfoma de Hodgkin, 1 com câncer de intestino e três 
eram familiares. Cinco destes pacientes apresentam metástases. Conclusão: 
Concluiu-se que o tipo de paciente atendido com maior frequência no projeto de 
extensão é o portador de câncer de mama, respondendo por cerca de 25% dos 
casos novos a cada ano.  

Palavras-Chave: Fisioterapia; Oncologia; Epidemiologia. 
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CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS QUANTO AO MOTIVO DA REALIZAÇÃO 

DO PARTO CESÁREO EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO PARANÁ 

 

Rosana de Fátima Bilek1 
Clemerson Correa Dias2 

Angélica Yukari Takemoto3 

 

Introdução: O parto cesáreo é considerado uma intervenção cirúrgica originalmente 

concebida para reduzir os riscos de complicações maternas e/ou fetais durante a 

gravidez e no momento do nascimento. O aumento nos índices de cesáreas tem 

deixado o cenário da saúde pública em alerta, já que essas altas taxas não possuem 

justificativas cabíveis. No Brasil, mais de 55% são partos operatórios, ou seja, esta 

forma resolutiva de parto vem crescendo de maneira significativa no cenário 

nacional. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo investigar o conhecimento das 

puérperas quanto à realização do parto cesáreo em um município do interior do 

Paraná. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo e 

exploratório, realizado no ano de 2016, na Clínica da Mulher, localizada em um 

município do interior do Paraná. Participaram voluntariamente 47 puérperas, com 

histórico prévio de parto cesáreo. Após a coleta de dados através de um 

questionário semi-estruturado, as informações foram tabuladas em planilhas do tipo 

Excel® e transferidas para o software estatístico Statistica, versão 7.1, para 

obtenção da freqüência absoluta e relativa. Resultados Esperados: Dado o 

exposto, espera-se que os resultados do trabalho respondam aos seguintes 

questionamentos: quais os motivos que elas apontam para a realização do parto 

cesáreo? As mulheres foram orientadas em algum momento sobre a importância do 

parto normal? As respostas dessas perguntas poderão nortear a busca de uma 

assistência de qualidade, principalmente no período pré-natal. Em especial à 

atuação do enfermeiro, espera-se que o presente estudo venha fortalecer a prática 

da educação em saúde, no sentido de orientar para a importância do parto normal e 

seus benefícios tanto para a mãe, quanto para o recém-nascido. 

Palavras-Chave: cesárea; educação em saúde; enfermagem. 
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INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL E A ESTÉTICA: UM RELATO 

DE CASO  

Evelucy Chagas Almeida1 
Bruna Mayrene Flauzino2 
Suellen Aparecida Oliveira2 
Janaine Bonfim2 
Thayrine Ternowski Freitas2 
Hilana RickliI Fiuza Martins3 
 

Introdução: As estrias estão relacionadas ao estiramento mecânico da pele e à  

ação hormonal de andrógenos, causando lesão nas microfibrilas das fibrilinas, 

atrofia e redução da elasticidade de regiões específicas da pele. As áreas mais 

afetadas são as nádegas, coxas, mamas e o abdômen. Surge comum aspecto de 

coloração avermelhada e de espessura fina tornando-se esbranquiçadas e 

abrilhantadas além de apresentarem-se mais largas. As estrias podem gerar 

desconforto por causa do seu aspecto visual nas pessoas acometidas. Objetivos: 

Verificar a satisfação com a imagem corporal, através do questionário Body 

Shape Questionary em mulher jovem que apresenta estrias em glúteo e coxas. 

Metodologia: O questionário foi aplicado a uma participante, com idade de 21 

anos com índice de massa corporal igual 23,81 e que apresenta estrias na área 

glútea e coxas. A participante classificou a sua satisfação com a imagem corporal 

por meio desse questionário, (BSQ) o qual é um questionário de auto-relato 

composto de34 questões e quem é de o grau de satisfação com a forma do 

corpo. As categorias do BSQ são determinadas a partir da distribuição  dos 

escores obtidos e refletem níveis crescentes de preocupação com a imagem 

corporal. Resultados: A participante apresentou insatisfação com a imagem 

corporal classificada como moderada pelo escore do questionário. Conclusão: 

Distúrbios estéticos como as estrias afetam a auto-estima e a satisfação com a 

imagem corporal. Procedimentos estéticos que amenizem esses distúrbios devem 

ser investigados para a promoção da satisfação com a imagem corporal.  

 

Palavras-Chave: Estrias de distensão; Imagem corporal.   
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ESTUDO DE CASO - CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA 
FLEXIBILIDADE EM PORTADOR DE PARKISON 
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia crônica e progressiva 

do sistema nervoso central, devido a morte dos neurônios responsáveis pela 

produção de dopamina da substância negra. Essas modificações celulares são 

caracterizadas por disfunções posturais e cognitivas e distúrbios motores, 

caracterizada por bradicinesia, acinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor 

em repouso. Quando ocorre o reconhecimento dos sinais e sintomas certamente 

já ocorreu a perda de cerca de 60% dos neurônios dopaminérgicos. Objetivo: 

Esta pesquisa propõe verificar a influência da fisioterapia aquática na flexibilidade 

de indivíduos com doença de Parkinson (DP). Metodologia: Estudo de caso 

realizado com um indivíduo do sexo masculino com idade de 66 anos que realiza 

fisioterapia aquática nas Clinicas Integradas Guairacá no setor de Hidroterapia. 

Foi realizado teste de flexibilidade com Banco de Wells pré e pós intervenção, 

sendo realizadas 3 medidas e considerada a melhor. A intervenção foi realizada 

durante dois meses, 3 vezes na semana, com duração de 40 min, e consistiu de 

exercícios de flexibilidade força e condicionamento aeróbico em piscina a 33°C. 

Resultados: Os valores pré e pós intervenção mostraram que não houve melhora 

na flexibilidade do indivíduo com doença de Parkinson. Conclusão: A intervenção 

da fisioterapia aquática não proporcionou melhora da flexibilidade no participante 

estudado. As limitações deste estudo são o desenho por tratar-se de um estudo 

de caso e o tempo de intervenção ser limitado. 

 
Palavras-Chave: Flexibilidade, Hidroterapia, Doença de Parkinson. 

                                                           
1
 Acadêmica da Faculdade Guairacá/SESG, Endereço: Rua Generoso Cebulski, 187, Alto da XV, 

CEP 85065-200; GUARAPUAVA-PR Telefone: (42)9920-2526; E-mail: lucy-thiago2011@hotmail.com. 
2
Dicente da Faculdade Guairacá/SESG. 

3
 Docente Faculdade Guairacá/SESG. 

 



 

 
35 

 

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM MULHERES SOBREVIVENTES AO 
CANCER DE MAMA 
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Introdução: Mulheres com diagnóstico de câncer de mama apresentam prejuízos 
em vários aspectos da função física, como consequência do tratamento ao qual 
foram submetidas. O impacto gerado pelo diagnóstico e o tipo de tratamento 
provocam um impacto direto na funcionalidade das mulheres submetidas 
amastectomia, e podem surgir sequelas como linfedema do membro superior, 
alterações na amplitude de movimento articular do ombro e redução de força 
muscular. A força de preensão realizada por meio da dinamometria não se restringe 
apenas à medida da força manual e pode ser considerada uma medida indicadora 
indireta da força total do corpo. Objetivo: Avaliar a força da preensão palmar em 
mulheres mastectomizadas e avaliar a diferença com relação à lateralidade da 
cirurgia. Metodologia: A dinamometria foi realizada com o dinamômetro Camrry®. 
As voluntárias estavam sentadas com os cotovelos apoiados e flexionados em 90°. 
Foram coletadas três medições com ambos os membros e foi utilizado o valor médio 
em todas as análises. Resultados: Foram avaliadas 3 mulheres (47±6,9 anos) no 
pós operatório tardio (23,3±7,5 meses) de câncer de mama. Foram encontrados 
valores menores de preensão palmar direita em comparação à valores de referencia 
(20,3±8,1 Kgf vs 31,37±5,82) e valores menores de preensão palmar esquerda em 
comparação á valores de referencia (27,13±3,95 Kgf vs 29,05±5,13). Foi verificada 
diferença entre os dois membros de 30,5±28,9% em 2 mulheres com mastectomia à 
direita, sendo menor no lado homolateral à cirurgia à direita e aumento de 17% na 
força de preensão manual à esquerda em participante com mastectomia à esquerda. 
Conclusão: Mulheres com mastectomia apresentam valores de força de preensão 
manual menor que os valores de referencia para a população brasileira, indicando 
que o tratamento do câncer de mama acarreta em redução da força.  Não foi 
observada relação da força de preensão manual com a lateralidade da cirurgia. 
 
Palavras-Chave: neoplasias da mama; força muscular; dinamômetro de Força 
Muscular. 
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VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA: A PERCEPÇÃO E O 

CONHECIMENTO DE IDOSOS SOROPOSITIVOS 
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Introdução: O envelhecimento populacional trata-se de um fenômeno mundial. Tal 

movimento deve-se à queda na mortalidade infantil, as transformações positivas nas 

áreas da saúde e urbanização, os avanços tecnológicos, bem como através da boa 

alimentação. Devido ao preconceito e aos tabus criados pela sociedade de que o 

idoso é um ser “assexuado”, acaba-se esquecendo de que esses indivíduos, 

também estão vulneráveis a adquirirem infecções relacionadas à prática sexual, 

como as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e a AIDS. Objetivo: Este 

trabalho teve como objetivo identificar a percepção dos idosos frente à 

soropositividade em um município do centro-oeste do Paraná. Metodologia: Optou-

se pela pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizado no Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE), situado em um município do centro-oeste do 

Paraná. Foram incluídos no estudo idosos a partir dos 60 anos e com 

soropositividade para o HIV. A coleta de dados está sendo realizada a partir do 

aceite voluntário para participar da pesquisa. Após a coleta dos dados, os 

depoimentos serão transcritos na íntegra e submetidos à análise temática de 

Minayo. Resultados Esperados: Dado o exposto, espera-se que o presente estudo 

possa subsidiar melhorias na prática assistencial voltada aos idosos soropositivos, 

no que se refere ao esclarecimento da infecção pelo vírus. Além disso, cabe ao 

profissional de saúde, em especial ao enfermeiro, apoiar o idoso com o diagnóstico 

de HIV, minimizando os estigmas e preconceitos que essa população ainda vivencia 

na sociedade, a fim de possibilitar melhorias na qualidade de vida dessa população. 

  

Palavras-Chave: idoso; HIV; enfermagem. 
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INDICADORES DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM UM HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE DO CENTRO-OESTE DO PARANÁ: AUDITORIA INTERNA  
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Introdução: A Higienização das Mãos (HM) é vista como uma das mais importantes 
ações de prevenção de Infecções Hospitalares (IH). Muitas vezes, os 
microrganismos causadores são carreados pelas mãos dos profissionais de saúde. 
Por este motivo, a prática de HM tem sido considerada como um dos pontos 
principais na prevenção e controle de infecções relacionadas aos serviços de saúde. 
Entretanto, a adesão dos profissionais à prática de HM de forma constante e 
rotineira ainda é baixa, tornando-se um desafio para o controle das IH em todo o 
mundo. Prática que deve ser estimulada e conscientizada entre os profissionais que 
realizam assistência direta e/ou indireta. Objetivo: descrever as primeiras etapas do 
processo de inspeção frente a prática de HM em um hospital geral do centro-oeste 
do Paraná. Metodologia: Foi realizado, durante 24 dias, um programa de auditoria 
interna. O protocolo contou com a participação da autora do projeto, o enfermeiro da 
CCIH e mais quatro acadêmicos do último período de graduação em enfermagem. 
Para a prática foi aplicado um instrumento de avaliação no formato de checklist. Em 
todos os setores assistenciais do hospital, a equipe multiprofissional foi observada 
quanto ao procedimento de HM e utilização de álcool. Os observadores foram 
capacitados anteriormente para que fossem seguidos os mesmos critérios de 
avaliação; Dividiram-se entre as unidades aleatoriamente, perfazendo um total de 
120 inspeções em 24 dias. Resultados: Os resultados demonstraram baixas 
adesões à HM. Conclusão: A implementação de ações de auditoria sugerem 
planejamento de atividades educativas, visando promover a conscientização das 
equipes de profissionais sobre HM como prática essencial para prevenção das IH. 
 

 

Palavras-Chave: Higienização das mãos; Infecção Hospitalar; Auditoria de 
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REFLEXÃO SOBRE O CUIDADO DE ENFERMAGEM A UM NEONATO COM 

SUSPEITA DE MORTE ENCEFÁLICA, EM UNIDADE DE TRATAMENTO 

INTENSIVO NEONATAL 

 

Larissa Marcondes Lacerda Ida1 
Cristiane de Melo Aggio2 
Jurandir Rodrigues Portela Junior3 

 

Introdução: Para romper com o silencio sobre a morte encefálica e a doação de 

órgãos e tecidos em neonatos, realizou-se a reflexão sobre a assistência de 

enfermagem prestada a esta, a partir de um relato de caso. Verificou-se que o 

protocolo vigente no estado do Paraná não adota instrumentos adaptados para a 

detecção clínica do estado de coma em menores de 7 dias de vida e que este 

processo de cuidar traz repercussões emocionais à família e equipe de saúde, 

devendo haver maior investimento em ações de educação continuada sobre o 

tema.A morte encefálica(ME) é um fenômeno biológico que interrompe de forma 

definitiva e irreversível o funcionamento integrado do organismo e bastante polêmico 

por ser um sinônimo de morte eumcritério suficiente para o respaldo moral da 

retirada de órgãos de pessoas consideradas mortas, gerando desconforto entre os 

profissionais de saúde envolvidos na suspensão do suporte vital ou do 

preenchimento do atestado de óbito.Foi descrito um caso de suspeita de MEno 

neonato internado em uma UTIN. A referida unidade conta com o apoio da 

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante e 

cumpre o protocolo de ME da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.Verificou-se 

que, assim como na literatura, a abordagem da ME em neonatos é pouco discutida, 

repercutindo negativamente na organização do processo de cuidado dos possíveis 

doadores e suas famílias, bem como no estado emocional da equipe da UTIN, 

indicando a necessidade de investimento na formação em serviço dos mesmos para 

que promovam cuidado de qualidade e preservem sua saúde mental neste momento 

complexo e intenso. 

 

Palavras-Chave: Obtenção de tecidos e órgãos; Neonatologia; Morte encefálica. 
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HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: ESTUDO DE CASO 
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Introdução: Fibromialgia (FM) é de causa desconhecida, caracterizada por dor 
musculoesquelética difusa, crônica e pela presença de sítios dolorosos à palpação. 
Objetivo: O estudo visou verificar a eficácia da hidroterapia na redução da 
sintomatologia de uma paciente com fibromialgia. Metodologia: Foi aplicada a 
hidroterapia em uma paciente com 55 anos de idade, 90 Kg, e 1,65 de altura, com 
IMC=33,05, profissão confeiteira, com diagnóstico de fibromialgia, selecionada das 
Clínicas Integradas Guairacá, de Guarapuava (PR). Foi realizado 13 sessões de 
hidroterapia, duas vezes por semana durante cerca de dois meses. A paciente foi 
avaliada pelo Questionário do impacto da Fibromialgia (FIQ) pré e pós-intervenção. 
A dor foi mensurada pela Escala numérica da dor (EVA) antes e depois de cada 
sessão. O protocolo terapêutico foi composto de aquecimento, exercícios ativos para 
membros superiores e inferiores, exercícios aeróbicos, relaxamento e alongamento 
muscular global. Resultados: Houve uma melhora significativa nos resultados. 
Antes da sessão de hidroterapia o menor escore de dor foi 4  e o maior foi 7, já no 
pós sessão o escore mínimo foi 1 e o máximo 4. A média da EVA pré sessão foi de 
5,23 ± 1,092 e pós sessão a média foi de 2,15 ± 1,068. Os valores do questionário 
QIF pré e pós intervenção da hidroterapia foram os seguintes: Escore da frequência 
de realização de atividades do dia-a-dia com 10 pontos no pré e com 5 no pó 
intervenção, no escore da frequência de disfunção durante a última semana foi de 
53 pontos pré e 20 pontos pós intervenção e nos Tender Points a paciente 
apresentou 14 pontos dolorosos no pré e 1 ponto pós intervenção. Conclusões: 
Conclui-se que a hidroterapia se mostrou eficaz como tratamento da FM, 
melhorando os diversos aspectos da qualidade de vida, tanto nos componentes 
físicos como capacidade funcional, dor e estado geral de saúde. 
 
Palavras-Chave: hidroterapia; fibromialgia; dor musculoesquelética. 
 
 

 
 

                                                           
1
 Discente da Faculdade Guairacá – Rua Afonso Alves Camargo, 1735 – APTO 2006 – Centro - Tel: 

(42) 9812-0934 – Email: jheiny_pho@hotmail.com. 
2
 Discente da Faculdade Guairacá/SESG. 

3
 Docente da Faculdade Guairacá/SESG. 

 

mailto:jheiny_pho@hotmail.com


 

 
40 

 

 

EFEITO DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO EQUILÍBRIO EM 
PACIENTES COM TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO- ESTUDO DE CASO 
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Introdução: O Traumatismo crânio-encefálico (TCE) é a principal causa de morte 
em indivíduos entre 1 e 45 anos de idade globalmente. No Brasil, cerca de 100.000 
pessoas morrem por ano em decorrência de traumas. É definido como qualquer 
agressão que acarreta lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro 
cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo.  O desfecho de TCE pode estar relacionado 
à gravidade do dano, fatores pré-morbidade e susceptibilidade do cérebro à lesão, 
incluindo fatores genéticos. É considerado um processo dinâmico, já que as 
consequências de seu quadro patológico podem persistir e progredir com o passar 
do tempo. Pode ser classificado em três tipos: Traumatismo craniano fechado, onde 
ocorre uma concussão, destruição do parênquima cerebral ou fratura linear no 
crânio, fraturas com afundamento do crânio, onde um fragmento cerebral 
causa compressão ou lesão no cérebro e fratura exposta do crânio, onde ocorre 
comunicação direta do meio externo com o parênquima craniano. Objetivo: O 
presente estudo teve como objetivo  verificar o efeito da 
intervenção fisioterapêutica no equilíbrio em um paciente com TCE. Metodologia: 
Trata-se de um estudo de caso qualitativo, feito através da observação do 
prontuário de uma paciente do sexo feminino com idade de 08 anos, com sequelas 
de TCE, realizou fisioterapia nas Clínicas Integradas Guairacá no setor da 
Neurologia uma vez na semana durante 3 meses. Resultados: Após as 09 
intervenções verificou-se uma melhora no equilíbrio com treinos de 
marcha, ortostatismo e aumento considerável da força em regiões de quadríceps, 
tibial anterior, adutores, abdutores e isquiostibiais. Conclusão: Desta forma conclui-
se que a fisioterapia com suas técnicas pode melhorar o equilíbrio dos pacientes 
com TCE.  
  

Palavras-Chave: Fisioterapia; Intervenção; Equilíbrio.  
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EDUCAÇÃO CONTINUADA: HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO CLIENTE 
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Introdução: A humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais, 
para o atendimento, não sendo entendida apenas como um programa a mais ser 
aplicado como uma política operante em toda a rede de saúde. Sendo assim 
humanizar consiste em ofertar recepção de qualidade, juntamente a avanços 
tecnológicos com acolhimento e progresso dos ambientes de cuidado e das 
condições de trabalho dos profissionais. A humanização deve acima de tudo traduzir 
os princípios e modos de agirem conjunto entre os profissionais e usuários, 
independente da área de atuação. Objetivo: O trabalho teve como objetivo 
conscientizar os profissionais da área da saúde sobre a importância do atendimento 
humanizado. Materiais e Métodos: Tendo como metodologia a aplicação do projeto 
de forma lúdica, distribuídos em duas dramatizações, à primeira encenação será 
realizado um atendimento da equipe de enfermagem ao paciente, onde o 
profissional acaba cometendo erros referentes às medicações. A segunda 
encenação retrata um episódio onde o acompanhante do paciente percebe algo de 
errado ocorrendo com seu familiar, buscam suporte no posto de enfermagem, e os 
profissionais demoram a atender o paciente, demonstrando insegurança ao realizar 
os procedimentos e o cliente acaba evoluindo para óbito. Resultados e Discussão: 
Tendo como resultado a compreensão dos profissionais de enfermagem referente à 
mensagem transmitida, a situação retratada, onde os mesmos elencaram os erros e 
apresentaram propostas de melhoria, e relatando como deveria ser realizado os 
atendimentos em ambas as situações, e por final os profissionais acabaram por 
realizar de forma adequada as duas cenas. 

 

Palavras-Chave: Humanização; Saúde; Enfermagem. 
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Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença degenerativa 
progressiva e irreversível da musculatura esquelética, consiste em um distúrbio 
genético de caráter recessivo, ligado ao cromossomo x, que afeta principalmente 
crianças do sexo masculino. Caracteriza-se por uma fraqueza muscular 
generalizada, comprometendo a musculatura respiratória, sendo esta uma das 
principais causas de morte. Os portadores de distrofia muscular de Duchenne 
tendem a desenvolver uma síndrome pulmonar restritiva secundária ao 
enfraquecimento progressivo dos músculos respiratórios, deformidades torácicas, e 
baixa complacência pulmonar. Consequentemente os pacientes acometidos por 
essa enfermidade podem desenvolver insuficiência respiratória crônica. Através do 
manovacuômetro pode-se determinar com ótima precisão as alterações na 
musculatura respiratória, pois ele permite a mensuração da força da musculatura 
inspiratória e a força da musculatura expiratória, determinadas pela pressão 
negativa e pressão positiva respectivamente. Objetivo: o objetivo desse estudo foi 
descrever as alterações na musculatura respiratória do portador de distrofia 
muscular de duchenne através do manovacuômetro. Metodologia: Foi realizada a 
mensuração da pressão inspiratória máxima (Pimáx) e da pressão expiratória 
máxima (Pemáx) pelo manovacuômetro em um portador de Duchenne do sexo 
masculino, de 18 anos de idade, apresentando tetraparesia de predomínio crural. O 
paciente recebeu todas as instruções dos procedimentos e seguindo o protocolo 
utilizou-se o maior valor obtido durante o exame. Resultados: Os valores 
encontrados foram Pemáx foi 45cmh20, e da Pimáx 40cmh20, de acordo com o 
resultado percebe-se que a avaliação da musculatura respiratória encontra-se em 
fadiga. Conclusão: O jovem com DMD avaliado apresenta força muscular 
respiratória mais comprometida para os músculos inspiratórios.  
 
 
Palavras-Chave: Fisioterapia; Distrofia Muscular de Duchenne; Teste de função 
respiratória. 
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FATORES ASSOCIADOS À PREMATURIDADE EM UM MUNICÍPIO DO CENTRO-

OESTE DO PARANÁ 

 

Edimara de Fatima França1 
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Introdução: A prematuridade ainda é considerada um problema de saúde pública, 
por tratar-se de uma variável importante na morbimortalidade neonatal, 
especialmente nos países em desenvolvimento. Nesse contexto, a principal 
estratégia para tentar intervir e prevenir agravos e complicações é justamente o 
conhecimento e o monitoramento desses fatores, além das condições gerais de 
nascimento, considerando o estado de saúde materna e a assistência prestada 
pelos profissionais de saúde durante o processo de nascimento. Objetivo: Este 
trabalho teve como objetivo identificar os fatores associados ao parto prematuro em 
um município do centro-oeste do Paraná. Metodologia: Trata-se de um estudo 
quantitativo, de caráter descritivo e exploratório, realizado no ano de 2016, no setor 
da Divisão de Vigilância Epidemiológica, localizada em um município do centro-
oeste do Paraná. Como critérios para a seleção dos arquivos foram utilizados os 
documentos referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2015, que estejam 
preenchidos de forma correta, sem falta de informações e que estejam disponíveis 
no setor da Vigilância Epidemiológica. Após a coleta de dados através de um 
formulário, as informações foram tabuladas em planilhas do tipo Excel® e 
transferidas para o software estatístico Statistica, versão 7.1, para obtenção da 
análise descritiva e analítica das informações. Resultados Esperados: Dado o 
exposto, espera-se que o presente estudo possa contribuir para conhecer e 
compreender os fatores associados à prematuridade, uma vez que se reconhecidos 
precocemente, é possível tentar intervir para possibilitar desfechos favoráveis tanto 
para o recém-nascido, quanto para a figura materna. Tais ações devem ser 
aplicadas principalmente pelos enfermeiros com a finalidade de garantir uma boa 
qualidade de vida ao bebê, bem como um crescimento e desenvolvimento pleno e 
saudável. 
 

Palavras-Chave: saúde da criança; prematuro; enfermagem. 
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Introdução: Cefaléia é todo processo doloroso no segmento cefálico. A cefaléia do 
tipo tensional é caracterizada por dor de intensidade leve a moderada em pressão 
ou aperto com pioras ocasionais e caráter constritivo, de localização nos músculos 
da nuca, região frontal, temporal ou fronto-temporal, sendo geralmente é bilateral e 
freqüentemente com um componente occipital. A algia difunde-se para toda a 
cabeça ficando em evidência a contração prolongada da musculatura, em 
conseqüência da má postura, alterações da coluna cervical ou tensão psíquica É 
reportado que pacientes com dor cervical crônica e vertigem concomitante 
manifestam desempenho postural prejudicado quando comparado com indivíduos 
saudáveis. Em pacientes com cefaléia do tipo tensional, pela má postura ser uma 
das causas, há um aumento dos parâmetros descritivos posturográficos, o que 
demonstra que é necessário um esforço maior para manter a postura. Objetivo: O 
objetivo desse estudo foi avaliar e mensurar a distribuição da pressão plantar em 
indivíduos com cefaléia do tipo tensional em posição estática através da plataforma 
de baropodometria. Metodologia: A baropodometria foi realizada na plataforma de 
pressão (Arkipelago). Todas as participantes foram orientadas a permanecer com a 
postura ereta com o mínimo de movimento possível por 30 segundos. Resultados: 
Foram avaliadas 3 mulheres com idade média de (26,6±8,32anos). Todas as 
avaliadas apresentaram pé cavo e descarga de peso maior em retro-pé sendo a 
media de 66% em retro pé e 37% em ante-pé. Conclusão: A cefaléia tensional está 
associada à maior distribuição da pressão plantar em retro-pé e pé cavo, o que 
sugere retração da cadeia posterior.  
 
Palavras-Chave: cefaléia do tipo tensional, tono muscular, deformidade do pé. 
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Introdução: A anatomia dental é um ramo da anatomia humana que estuda a 
dentição humana, abrangendo sua morfologia, função e o contato entre eles. Os 
dentes desempenham um papel muito importante tanto na alimentação, quanto na 
fonação e na estética buco-facial. Por isso é de grande importância o estudo e 
conhecimento da anatomia dental, como cada detalhe anatômico e proporções dos 
dentes. Para um melhor conhecimento da anatomia dental, deve-se praticar a 
escultura em bloco de cera, que visa à reprodução fiel da forma anatômica dos 
dentes naturais. Existem duas técnicas que podem ser utilizadas para a realização 
da escultura dental: a técnica de enceramento regressivo ou método geométrico que 
é feita em um bloco de cera com o objetivo da reprodução do dente e também a fim 
de treinar a destreza manual. A técnica de enceramento progressivo é realizada sob 
um modelo de trabalho para a confecção de peças protéticas temporárias, como por 
exemplo, a coroa. A escultura dental, aplicando-se na cera a técnica de escultura em 
regressão são feitas medições e marcações com traços e linhas, para posterior 
cortes com instrumento cortante. Feitos os cortes iniciais, para se chegar à anatomia 
do dente devem ser feitos arredondamento se utilizando de equipamento afiado, até 
se chegar o mais possível da anatomia perfeita do dente em questão, fazendo o 
acabamento com uma escova de dente, para que a superfície fique com brilho. Este 
trabalho destaca a importância do conhecimento da anatomia dental juntamente com 
as técnicas de escultura, para um melhor conhecimento das características de cada 
órgão dental. Para a realização deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica 
em artigos acadêmicos. Conclui-se que é de suma importância o conhecimento da 
anatomia dental, bem como a prática da escultura dental, para um bom desempenho 
do profissional cirurgião-dentista nos mais diversos procedimentos. 
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Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) ocorre devido às disfunções na 
irrigação sanguínea cerebral. O mesmo pode ser classificado como isquêmico, que é 
caracterizado pela interrupção do fluxo sanguíneo e hemorrágico, que se deve ao 
rompimento de um vaso intracraniano. O sinal clássico do AVE é a hemiplegia ou 
hemiparesia, porém,  a perda da mobilidade, a diminuição da força muscular e o 
déficit de equilíbrio são fatores que contribuem para a dependência e a perda de 
autonomia.A fisioterapia aquática é um recurso terapêutico que utiliza os efeitos 
físicos, fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina 
aquecida como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de alterações 
funcionais. Objetivo: Verificar os efeitos da fisioterapia aquática no equilíbrio e na 
marcha de um paciente pós-AVE isquêmico. Metodologia: O presente estudo 
avaliará o equilíbrio através do teste de TINETTI e a marcha através do Time Up and 
Go (TUG) de um paciente pós- AVE isquêmico.Foi realizado um protocolo de 
exercícios aquáticos duas vezes por semana,durante cinco semanas, quarenta 
minutos cada atendimento, totalizando dez sessões.Foi realizado exercícios de 
controle postural e marcha com obstáculos, visando o ganho de equilíbrio e ganho 
de marcha. Resultados: A paciente obteve ganhos tanto no equilíbrio, pontuando 11 
pontos no pré- intervenção, aumentando para 20 pontos no teste de TINETTI pós- 
intervenção.Quanto ao TUG, no teste pré- intervenção foi de 1 minuto e 13 
segundos, diminuindo para 0,24 segundos no pós- intervenção. Considerações 
finais: O protocolo de exercícios aquáticos usados no estudo é de fácil 
aplicabilidade e pode ser adaptado conforme as particularidades de cada paciente 
com alterações de equilíbrio e marcha decorrentes de um AVE isquêmico. 
  
Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral; Hidroterapia; Equilíbrio postural; 
Marcha. 
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FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM RECÉM-NASCIDOS COM HÉRNIA 
DIAFRAGMÁTICA CONGENITA: ESTUDO DE CASO 

 
Débora Souza da Silva1 
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Deisy Cristina Campos2 
Elisandra Walhovisk2 
Evelen Mara Sopchuk2 
Lelia Paes Jeronymo3 
 
 
 
Introdução: A hérnia diafragmática congênita (HDC) é causada pela fusão 
inadequada de estruturas durante o desenvolvimento do feto, causando uma 
abertura anormal no diafragma, permitindo a migração de alguns órgãos abdominais 
para a cavidade torácica. Sendo a principal causa de insuficiência respiratória grave. 
O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen, sendo o mais 
importante nos movimentos respiratórios. Acomete 1 nascido em 4.000 gestações. 
Geralmente os defeitos diafragmáticos são à esquerda (97%), os quais podem 
causar ineficiência do diafragma logo após o nascimento. Existem dois tipos de 
hérnias diafragmáticas, a de Bochdalek, decorrente do não fechamento dos canais 
pleuroperitoniais, resultando em uma grande abertura na região esquerda postero-
lateral do diafragma, e a Morgagni que é devido a uma abertura do lado direito do 
diafragma, sendo resposta a um defeito no espaço retroesternal. Objetivo: Verificar 
os efeitos da fisioterapia respiratória em criança com hérnia diafragmática congênita. 
Métodos: Trata-se de um estudo de caso, realizado nas Clínicas Integradas 
Guairacá, sendo a participante portadora da patologia em estudo, diagnosticada aos 
6 meses de gestação, após o nascimento realizou cirurgia para fechar o diafragma, 
paciente do sexo feminino, 1 ano e 10 meses de idade, estatura 79 cm, com 8,965 
Kgs, realizando fisioterapia respiratória a mais o menos 1 ano e 6 meses até o 
momento, 1 vez na semana, onde foi realizado manobras de reexpansão como 
Farley Campos, Bloqueio pulmonar no hemitórax direito e estímulos no músculo 
diafragma. Resultados e Discussão: Foram realizadas avaliações respiratórias da 
criança com ficha padrão das Clinicas Integradas Guairacá a cada 6 meses e 
observou-se melhora na ausculta pulmonar, melhora no padrão respiratório e 
diminuição da incidência de infecções respiratórias, relatadas pelo cuidador. Estudos 
mostram que a fisioterapia respiratória tem efeito positivo na redução de riscos de 
mortalidade e uma melhora na sobrevida de recém-nascidos com hérnia 
diafragmática congênita. Conclusão: Concluiu-se que a fisioterapia respiratória é 
eficaz no tratamento de recém-nascidos com hérnia diafragmática congênita. 
 
Palavras-Chave: Fisioterapia Respiratória; Hérnia Diafragmática; Recém-nascido. 
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PREVALÊNCIA DE FLUOROSE DENTÁRIA EM CRIANÇAS 

 

 
Willian Gustavo Bittencourt1 
Amanda Beatriz Gomes Nogueira2 
Sandra Mara Matnei3 

 

 
Introdução: A fluorose é desencadeada pelo consumo excessivo de flúor. O flúor 
interfere diretamente na formação do esmalte, desordenando suas características, 
como o aumento da porosidade abaixo da superfície do mesmo e a 
hipomineralização difusa. Está manifestação se dá por inúmeros fatores, como a 
ingestão demasiada de flúor durante a odontogênese, o estado nutricional do 
individuo, tempo de exposição, idade e peso. Tanto a fluoretação inadequada da 
água de abastecimento, como alimentos e bebidas industrializados com adição de 
flúor e uso de dentifrícios fluoretados em excesso, contribuem para o 
desenvolvimento da fluorose. Estudos realizados pelo Levantamento Nacional de 
Saúde Bucal em 2014 apontam a prevalência de fluorose dentária em crianças de 
12 anos no Brasil, equivante a 16,7%. Esses achados demonstram a importância da 
prevenção e promoção da saúde bucal no que se refere a este tema. O estudo 
objetiva verificar segundo a literatura a ocorrência de fluorose dentária e suas 
causas em crianças entre 8 a 13 anos de idade. Levantamentos epidemiológicos 
nacionais mostram que aproximadamente 20% da população apresentam algum 
nível de lesão fluorótica. Optou-se para obtenção de dados deste projeto de uma 
revisão integrativa da literatura, o qual aborda o tema realizado a partir de 
conclusões gerais de estudos e pesquisas realizados anteriormente. Esta busca se 
dá através de bibliotecas virtuais de artigos acadêmicos relacionados ao tema 
proposto. A fluorose dentária tem despertado atenção crescente da classe 
odontológica devido a sua prevalência e por ter uma abordagem escassa, podendo 
elevar sua incidência. 
 
Palavras- Chave: Fluorose dentária, Causas, Crianças. 
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ANÁLISE ESTABILOMÉTRICA DO EFEITO DE PALMILHAS POSTURAIS NO 
EQUILÍBRIO ESTÁTICO EM INDIVÍDUOS HEMIPARÉTICOS: UM ESTUDO 

CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO 
 
 
Luiz Alfredo Braun Ferreira1 

Wagner Menna Pereira2 

Carlos Ricardo Maneck Malfatti3 

Cláudia Santos Oliveira4 
 
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de 
incapacidade entre adultos. A maioria dos sobreviventes de AVC apresenta 
deficiências sensoriais e motoras, bem como a redução da funcionalidade 
correlacionada com déficits de equilíbrio. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 
analisar o efeito de palmilhas posturais no equilíbrio estático em indivíduos com 
acidente vascular cerebral. Metodologia: O presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos (processo: 34312/2012). Vinte e 
quatro indivíduos com hemiparesia foram recrutados das clínicas de reabilitação da 
Universidade Nove de Julho - SP e distribuídos aleatoriamente em dois grupos: 
grupo experimental (n=12) e grupo controle (n=12). Os indivíduos foram analisados 
através da estabilometria pela plataforma de força Kistler, model 9286BA, com 
frequência de aquisição de 100Hz, imediatamente após a colocação palmilha e 
depois de três meses de uso palmilha, com os olhos abertos e olhos fechados, onde 
foram analisados diversas variáveis de equilíbrio, como por exemplo, o Centro de 
Oscilação de Pressão (COP) antero-posterior e médio-lateral. Resultados e 
Discussão: Uma diferença significativa foi encontrada imediatamente após a 
colocação da palmilha postural sobre a amplitude de movimentoantero-posterior 
(<0,05). Além disso, reduções significativas foram encontradas na análise inter-
grupo após três meses de uso palmilha. Conclusão: Com base nos achados, as 
palmilhas posturais combinadas com fisioterapia convencional pode oferecer 
benefícios significativos sobre o controle postural estático entre as vítimas de 
acidente vascular cerebral após três meses de uso, como demonstrado pela 
estabilometria computadorizada. 
 
Palavras-Chave: Equilíbrio Postural, órteses, hemiplegia. 
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NEURALGIA DO TRIGÊMEO 

 

Lalidani Safraider1 
Duane Maria Santos2 
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Tainá Maria Amadiu Barroso2 
 

Introdução: A neuralgia do trigêmeo é uma patologia de origem neurológica, na sua 
grande maioria unilateral (sendo o lado direito o mais afetado) e raramente bilateral, 
que afeta a face e está associada ao nervo trigêmeo e seus ramos. O nervo 
trigêmeo é classificado como o V par craniano, possui fibras sensitivas e motoras e 
distribui-se em três ramos: Nervo oftálmico, Nervo maxilar e Nervo mandibular, 
sendo este o ramo mais afetado com a neuralgia. A neuralgia do trigêmeo está 
associada as fibras sensitivas do nervo trigêmeo e caracteriza-se por episódios de 
dores tipo choque-elétrico. O diagnóstico é clínico e o tratamento pode ser de forma 
medicamentosa ou cirúrgica, não sendo muito eficazes, pois na grande maioria dos 
casos ocorre um alivio inicial da dor com posterior reaparecimento. Os pacientes 
portadores da neuralgia sofrem tratamentos dentários incorretos e desnecessários 
devido à falta de conhecimento do cirurgião-dentista sobre a patologia. Este trabalho 
destaca a importância do conhecimento dos profissionais dentistas e estudantes da 
área, quanto a sintomas e tratamentos da patologia. Para a realização deste 
trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos científicos acadêmicos na 
base de dados da Scielo. Conclui-se que a neuralgia do trigêmeo é considerada a 
pior dor que existe, pois seus episódios podem ser com duração de apenas alguns 
segundos, mas também pode ter duração mais prolongada. Pode ser causada por 
tumores, esclerose múltipla, anormalidade da base craniana, má formação 
arteriovenosa ou por um conflito neurovascular, sendo a principal causa à esclerose 
múltipla e a mais comum o conflito neurovascular com a desmielinização do nervo. O 
tratamento pode ser de forma medicamentosa ou cirúrgica, o principal e mais 
utilizado fármaco é a Carmabazepina. 

 

Palavras-Chave: Neuralgia facial; Dor facial; Trigeminal. 
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HÉRNIA DE DISCO: FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO CONSERVADOR COM 

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA 

RhubiaThayana Lara Pittner1 

Ana Paula Rodena2 

Larissa Fuiza2 

Luiz Alfredo Braun Ferreira3 
 
 
Introdução: A hérnia discal se apresenta dentro de um contexto patológico de alta 
incidência. Estima-se que 5,4 milhões de brasileiros apresentam queixas, com 
prevalência após a terceira década de vida. A hérnia se caracteriza por uma 
desidratação do disco intervertebral, que ocorre devido à alteração na relação das 
proteoglicanas que compõem o núcleo, promovendo sua desidratação. Tal 
acontecimento é seguido de diminuição do disco vertebral, que gera alteração na 
distribuição de carga, predispondo à ruptura do anel fibroso, este ocorre no sentido 
interno para externo, acarretando assim uma diminuição/perda das funções discais. 
No que se refere ao quadro clínico do paciente, este tem seu início como dor lombar 
e evolui para uma lombociatalgia, há a presença de espasmo muscular e dor 
influenciada pelo movimento e repouso, outra característica abrangente desta 
patologia é a influência que esta exerce sobre dermátomos e miótomos. 
Metodologia: Revisão bibliográfica de estudos, artigos e livros, com um total de 5 
artigos e 1 livro, com palavras-chave: fisioterapia, hérnia de disco e tratamento 
conservador, somente na língua portuguesa, afim de ressaltar a fisiopatologia da 
hérnia discal, bem como os métodos de maior destaque para seu tratamento. 
Resultados e Discussão: O tratamento conservador possui destaque, com um 
percentual de melhora de 50 – 70%. A ênfase no trabalho fisioterapêutico no 
tratamento da hérnia discal deve envolver alguns conceitos, frisando técnicas com 
eficácia comprovada levantadas neste estudo: Recursos de eletrotermofototerapia, 
método McKenzie, quiropraxia, pompagem, tração manual, terapia manual, 
mobilizações neurais e articulares, estabilização segmentar, acupuntura, 
hidroterapia, fortalecimentos, alongamentos, liberações e RPG. Algumas envolvem a 
melhora dos sintomas, enquanto outras objetivam a regressão do processo. 
Conclusão: As técnicas fisioterapêuticas visam a melhora da dor, reduzir 
complicações sensitivas e motoras, restabelecer o equilíbrio da coluna e retorno as 
funções diárias desta paciente.  
 
Palavras-Chave: Hérnia de disco, fisioterapia, tratamento conservador. 
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O USO DA DRAMATIZAÇÃO COMO ALTERNATIVA DE INTERVENÇÃO EM UM 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE DA REGIÃO CENTRO OESTE DO 

PARANÁ 
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Emanoel Severo3 

 

 

Introdução: Através da dramatização é possível de se trabalhar com as diversas 
emoções dos seres humanos, quando utilizada como ferramenta de intervenção 
torna-se possível uma melhor compreensão da mensagem a ser transmitida. Este 
trabalho se apresenta como um relato da intervenção realizada em um hospital de 
alta complexidade da região Centro-Oeste do Paraná. Está intervenção tem como 
objetivo enfatizar a importância da utilização do álcool gel por toda a equipe de 
enfermagem, bem como a demonstração da técnica correta da higienização das 
mãos (HM).A intervenção originou-se através da elaboração de um teatro mudo, 
buscando um foco no emocional de cada profissional. Compondo este teatro 
necessitamos de quatro personagens, sendo eles: profissional de saúde, um 
personagem como álcool gel, um como bactéria e uma personagem como paciente 
intitulada “SUA MÃE”, para que assim houvesse uma conexão entre a personagem e 
os profissionais que assistiam o teatro. A dramatização ocorre com o profissional de 
saúde realizando um procedimento na personagem “SUA MÃE”, sem realizar a 
lavagem das mãos e desprezando a utilização do álcool gel, nesse sentido ficando 
aberto o caminho para a bactéria contaminar a paciente e o profissional, em seguida 
o profissional reconhece seu erro e utiliza o álcool em gel para a HM; então começa 
a encenação da batalha entre o álcool x bactéria, ao final desta batalha o álcool gel 
sai vitorioso. Ao termino da encenação enfatizamos a importância da utilização do 
álcool, demonstrando a técnica correta para a HM. Apresentou grande aceitação 
pela equipe de enfermagem e alguns médicos, por ser um processo rápido, 
dinâmico e diferenciado das demais intervenções propostas até aquele momento. 
Terminamos a intervenção com a intenção que a mensagem foi transmitida aos 
profissionais de saúde deste hospital, ressaltando que através desta abordagem 
pode ser uma grande alternativa para se buscar seus objetivos propostos. 

 
Palavras-Chave: Higienização das Mãos; Álcool Gel; Lúdico. 
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DESMAME PRECOCE VERSUS ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Juliana Soares Fragoso1 

Angélica Yukari Takemoto2 

 

Introdução: Apesar dos inúmeros benefícios que o leite materno proporciona ao 
recém-nascido e à figura materna, observa-se que a pouca duração do aleitamento 
materno exclusivo é cada vez mais frequente nos dias de hoje. A literatura considera 
que a duração do aleitamento materno está associada a diversos fatores. Dentre 
eles, destacam-se as características socioeconômicas da mãe, as condições de 
nascimento, as habilidades de sucção do bebê, a presença das intercorrências 
mamárias, os fatores culturais que envolvem esta prática e a forte influência do 
consumo de leite artificial. Objetivo: O objetivo do trabalho foi buscar as evidências 
científicas disponíveis na literatura brasileira frente à assistência de enfermagem na 
ocorrência do desmame precoce. Metodologia: Para tanto, optou-se pela revisão 
integrativa da literatura, realizada no mês de agosto de 2016, a partir de artigos 
científicos brasileiros, disponíveis na íntegra na base de dados do Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS). Foi utilizada a combinação dos descritores: desmame e 
enfermagem. A partir dos critérios de inclusão/exclusão pré-estabelecidos, foram 
encontradas 24 referências, por meio das quais está sendo realizada a análise e 
discussão dos dados. Resultados Esperados: A partir desse contexto, espera-se 
que a presente pesquisa possa viabilizar o reconhecimento dos principais motivos 
para o desmame precoce entre as mulheres brasileiras, visando contribuir para um 
crescimento e desenvolvimento pleno e saudável às crianças, no sentido de 
aumentar a adesão dessa prática no cenário nacional. Em especial, à equipe de 
enfermagem, torna-se necessário avaliar a prática de educação em saúde realizada 
pelos profissionais no sentido de subsidiar a promoção, o apoio e o fortalecimento 
do aleitamento materno. 
 

Palavras-Chave: Aleitamento materno; desmame; enfermagem. 
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MÁ OCLUSÃO CLASSE III 
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Sanderlly Marques2

 
Alexandre José Retcheski3 
 

Introdução: A oclusão dentária pode ser conceituada como o contato dos dentes 

superiores com os inferiores ao fechar a boca. Os dentes superiores devem encobrir 

ligeiramente os inferiores, ou seja, o arco dentário superior deve ser um pouco maior 

que o inferior, e qualquer alteração nesse mecanismo é chamada de má oclusão 

dentária. Má-oclusão classe III é caracterizada por uma discrepância dentária 

anteroposterior, com possibilidade ou não de estar associada com alterações 

esqueléticas que podem trazer danos às estruturas adjacentes e interferir na 

condição de saúde do indivíduo. O presente resumo dialogado tem objetivo a 

exposição da discrepância, bem como possíveis tratamentos, expondo estudo de 

caso. O tratamento ortodôntico-cirúrgico combinado da má oclusão de Classe III com 

comprometimento esquelético tem grande aceitação entre os pacientes que buscam 

a correção do problema. Idealmente, os dentes devem caber facilmente dentro da 

cavidade bucal, sem que haja o apinhamento, espaçamento e mal-posicionamento, 

visto que, sem equilíbrio oclusal normal, os dentes sofrerão com sua má posição o 

impacto das forças de mastigação. Indivíduos que possuem má-oclusão classe III 

devem fazer a correção da oclusão dentária, pois a má-oclusão classe III é corrigida 

apenas com intervenção, e uma das principais preocupações é o aspecto estético. A 

má oclusão é um tema de ampla importância, em razão de que as más oclusões 

ocupam a terceira posição na escala de prioridades e de problemas de saúde bucal 

no Brasil. Os dentes mal posicionados, geralmente, colocam-se muito juntos e com 

pontos de contato incorretos, ocasionam o aumento da incidência de cáries, 

dificultando sua localização. Existem vários tratamentos para a má oclusão classe III, 

cada paciente tem características diferentes, portanto, deve-se haver tratamento 

conforme a necessidade do paciente, analisando-se criteriosamente antes da 

realização do mesmo. 

Palavras-Chave: Má-Oclusão, Condição de Saúde, Tratamento. 
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IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM TUMORES 
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Introdução: O câncer é considerado um problema com maior incidência de 
mortalidade no Brasil, estima-se que constitui a segunda causa de morte 
considerando a doença no país. Considerando sua alta taxa de mortalidade, sua alta 
incidência e prevalência o câncer de cabeça é considerado um dos principais 
tumores malignos, que ocorre quando as células normais do cérebro se transformam 
em células anormais e apresentam um crescimento descontrolado. Desde o ano de 
2012 esperava-se 4820 casos novos de câncer cerebral entre os homens e 4450 
casos novos entre as mulheres. Tem se observado um aumento na incidência 
destes tumores nas últimas décadas. Objetivo: O estudo tem como objetivo analisar 
a importância da fisioterapia no tratamento do paciente com tumor cerebral. 
Metodologia: O estudo foi realizado com paciente do sexo masculino, com 50 anos, 
diagnosticado com tumor cerebral, que realiza fisioterapia na instituição ACOPECC 
Guarapuava-PR com frequência de uma vez por semana. O paciente não apresenta 
nenhuma alteração motora significativa ou sensitiva e sua queixa principal é cefaleia. 
Foi realizado uma sequência de exercícios de aquecimento, alongamento, 
fortalecimento muscular, relaxamento e exercícios respiratórios moderados em 
grupo. Resultados: Após 3 meses, o paciente relatou aumento da resistência física, 
melhora na coordenação motora e melhora no equilíbrio. Conclusão: A fisioterapia 
possui papel importante para a melhora no quadro geral do paciente oncológico. 
 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Neoplasia, Tratamento. 
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INFLUÊNCIA DA HIDROTERAPIA NA OSTEOARTROSE DE QUADRIL 

 

Alana Ines de Lima1 

Alisson Felipe Siqueira2 
Elaine Thainá Azevedo2 
Jheine Daniela de Abreu2 
Thais Stipp2 
Andrielle Elaine Capote3 
 

Introdução: A osteoartrose (OA) é uma condição musculoesquelética caracterizada 
pela perda da cartilagem articular levando à dor e perda de função, a articulação 
mais comumente afetada é o quadril. Os pacientes com osteoartrose de quadril 
(coxartrose) sintomática podem experimentar redução substancial na qualidade de 
vida, limitação na mobilidade e maior mortalidade e morbidade. A hidroterapia é uma 
das terapias não-medicamentosas de grande valia nesse contexto. Sabe-se que o 
ambiente aquático gera instabilidade que aumenta a estimulação sensorial, 
favorecendo as reações de equilíbrio, estimulando novas respostas motoras que 
auxiliam o controle postural e aperfeiçoam a atividade muscular. Objetivos: Verificar 
a influência de um programa de hidroterapia sobre o equilíbrio dinâmico e a 
capacidade funcional de um paciente portador de OA de quadril. Metodologia: 
Trata-se de um estudo de caso de um paciente do gênero masculino, 42 anos de 
idade, portador de coxartrose à direita, submetido a 6 sessões de hidroterapia, duas 
vezes por semana, por três semanas, com duração de 40 minutos cada intervenção. 
O protocolo de tratamento baseou-se em exercícios para a melhora do equilíbrio 
estático e dinâmico associado ao treino de marcha e fortalecimento de MMII. Para 
mensuração pré e pós-intervenção a mobilidade funcional foi avaliada por meio do 
teste Timed Up & Go (TUG), os dados foram analisados pelo programa Prisma 6.0, 
através de um teste t pareado, com critério de significância de p < 0.05. Resultados: 
Não houve diferença estatisticamente significativa nos momentos pré e pós-
intervenção (p=0,079), no entanto esse valor nos demonstra tendência de redução 
tempo do teste pós-intervenção. Conclusão: O presente estudo demonstrou que o 
paciente submetido ao programa de fisioterapia aquática obteve resultados 
satisfatórios quando observada à redução do tempo da marcha, esses resultados 
poderiam ser ainda melhores com um programa maior de intervenções 
fisioterapêuticas, consolidando assim os benefícios da hidroterapia na OA de quadril. 
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INCIDÊNCIA DA ENTORSE DE TORNOZELO EM ATLETAS DE FUTSAL 

Marcelo Eduardo Correia1 
Luan Alves Fernandes2 
Nerison Lucas Costa Pereira2 
Matheus Minosso Kulka2 

Wylker Ferreira Lima2   
Wagner Menna3 

 

Introdução: Futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil, caracterizado pela 

realização de esforços e mudança de direção intensos, sendo o entorse de tornozelo 

uma lesão recorrente e considerada uma das lesões mais comuns em atletas de 

futsal, devido sua característica de contato físico.Existe uma alta incidência deste 

tipo de lesão em jogadores, onde a maioria dos atletas de futsal já apresentou este 

tipo de lesão que ocorre em torno de 35% relacionado com os de membros 

inferiores, sendo os ligamentos colaterais laterais os mais acometidos. Na maioria 

das vezes tal lesão gera apenas uma pequena lesão sem ruptura de ligamentos, 

entorse grau I e II é amais comum, grau III gera ruptura total do ligamento, porém 

mais difícil de acontecer. Objetivo:Realizar uma revisão narrativa da literatura sobre 

a incidência de entorse de tornozelo em atletas de futsal. Metodologia: Foram 

utilizados cinco artigos e um trabalho de conclusão de curso, do ano de 2007 a 

2013, e tendo como fonte Scielo, Bireme e Lilacs, e todos na língua portuguesa. 

Resultados e Discussão: De acordo com a literatura, a entorse de tornozelo 

caracteriza-se por um movimento exagerado da articulação, em inversão, em torno 

de 90 % a 95%, ou em eversão. A lesão está normalmente associada a forças 

externas, com déficits na propriocepção, sendo o futsal um esporte comum no 

aparecimento deste tipo de lesão por ser um esporte no qual ocorrem mudanças 

bruscas de direção onde os atletas se deslocam de um lado para o outro em um 

curto espaço de tempo, em movimentos em zig-zag, muito contato físico, ocorrem 

em 34% disputas de bola no solo, 24% condução da bola, e 21% sozinho sem a 

bola. Conclusão: Conclui-se que a entorse de tornozelo tem alto índice de lesão em 

atletas de futsal, e, segundo a literatura, está relacionada à mudanças bruscas de 

direção. 
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AVALIAÇÃO DA OSCILAÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE 
OSTEOARTROSE DE JOELHO 
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Wagner Menna Pereira3 

 

Introdução: A osteoartrose (OA) é caracterizada estruturalmente por perda focal da 
cartilagem articular, remodelação óssea subcondral e mudanças na cápsula e 
tecidos periarticulares, a articulação do joelho parece ser a mais comumente afetada 
por essa patologia, podendo levar a diversas consequências, como a incapacidade 
funcional, limitação na execução de atividades de rotina aumentando dessa forma o 
risco de quedas. Em meio a essas consequências está a instabilidade articular, que 
combinada com outras características da OA provoca perda da amplitude de 
movimento, redução da propriocepção articular, sensação de insegurança ou 
incapacidade para realizar movimentos articulares, e todos esses fatores contribuem 
para o comprometimento dos equilíbrios estático e dinâmico.Objetivo:Avaliar a 
oscilação corporal de indivíduos portadores de OA de joelho através de análise 
estabilométrica. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, onde foram 
avaliados 16 indivíduos de ambos os sexos portadores de OA de joelho, voluntários 
abordados por conveniência nas Clínicas Integradas Guairacá na cidade de 
Guarapuava – Paraná. Os voluntários foram submetidos à análise estabilométrica 
em apoio bipodal sobre a plataforma de força com os pés descalços e em posição 
normal e confortável mantendo ombros e braços ao longo do corpo durante um 
tempo de coleta de 30 segundos, com olhos abertos. Resultados: Os dados 
antropométricos encontrados foram: idade média de 62,81 anos, peso 76,06, altura 
1,62 e IMC 29,10. Em relação à média de oscilações corporais dos voluntários em 
apoio bipodal foi de 5,85, valor este acima do considerado normal. Conclusão: A 
osteoartrose de joelho parece estar relacionada com o aumento das oscilações 
corporais destes indivíduos, o que poderá lhes ocasionar maiores chances de 
desequilíbrio e queda. 

Palavras-Chave: Osteoartrite; Joelho; Equilíbrio Postural. 
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ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS DA COXA EM 

INDIVÍDUOS PÓS-OPERATÓRIO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: 

REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA 

Elaine Kovalin1 
Eliete Hul2 
Vanessa Stasiu2 
Gabriela Socolovski2 
Wagner Menna Pereira3 
Luiz Alfredo Braun Ferreira4 
 

Introdução: O ligamento cruzado anterior (LCA) localiza-se na articulação fêmoro-
tibial estabilizando o deslocamento anterior da tíbia. A lesão advém da flexo-rotação 
de fêmur em relação à tíbia, hiperextensão severa do joelho ou quando o fêmur é 
impelido posteriormente em relação à tíbia. A cirurgia de reconstrução do LCA tem 
como objetivo restabelecer a estabilidade anterior do joelho e sua função, porém 
acarreta déficit significativo na força muscular da coxa, podendo esta persistir por 
meses ou anos. A eletromiografia é uma ferramenta avaliativa da atividade 
neuromuscular que auxilia no prognóstico do paciente estabelecendo metas e 
planejamentos para um tratamento preciso e eficaz. Objetivo: Realizar uma revisão 
narrativa da literatura sobre análise eletromiográfica nos músculos da coxa após 
reconstrução do ligamento cruzado anterior. Metodologia: Foi realizado uma revisão 
da literatura nas bases de dados Google Scholar, Pubmed e Scielo, com as 
palavras-chave ligamento cruzado anterior, eletromiografia e análise, na língua 
portuguesa e inglesa. Foram encontrados 465 artigos, sendo inclusos nos critérios 
de inclusão 6 artigos, onde foram revisados e analisado o uso da análise 
eletromiográfica da atividade dos músculos da coxa após reconstrução de LCA. 
Resultados e Discussão: Ao analisar a literatura proposta, dois dos estudos 
relatam que a utilização da eletromiografia como principal fonte diagnóstica da 
atividade muscular apresenta significância limitada. Quanto às principais alterações 
musculares na coxa, outros dois estudos relatam alterações neuromusculares no 
vasto medial oblíquo, porém, outro autor também descreve a importância da 
atividade dos músculos posteriores da coxa atuando como sinergistas do LCA, 
corroborando com observado dos pesquisadores sobre uma maior atividade dos 
isquiotibiais durante a extensão de joelho. Conclusão: Conclui-se que, a partir dos 
estudos analisados, pôde-se percebera importância da eletromiografia na 
identificação de padrões neuromusculares após cirurgia de reconstrução de LCA, 
proporcionando assim medidas mais precisas de tratamento. 
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OS DIFERENTES BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA HIDROTERAPIA EM 

PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL: REVISÃO NARRATIVA DA 

LITERATURA 
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Elaine Kovalin2 
Eliete Hul2 
Franciele Amaral3 
Andrielle Capote3

 

 

Introdução: A Hidroterapia é um recurso terapêutico que utiliza os efeitos físicos, 
fisiológicos e cinesiológicos na prevenção e tratamento de alterações funcionais 
para diversas condições clínicas como a Paralisia Cerebral, caracterizada por uma 
lesão ocorrida no cérebro em desenvolvimento gerando um conjunto de sintomas 
incapacitantes e permanentes no indivíduo. Objetivo: Realizar uma revisão narrativa 
da literatura para verificar a eficácia das intervenções terapêuticas através da 
hidroterapia em crianças com Paralisia Cerebral. Método: Trata-se de uma revisão 
narrativa da literatura com uma análise criteriosa de determinado assunto, onde as 
buscas foram realizadas em quatro bases de dados bibliográficas eletrônicas: 
Google Scholar, PubMed, Scientific Electronic Library Online (Scielo) e The 
Physiothrappy Evidence Database (PEDro) publicados entre 2006 á 2016 na língua 
portuguesa e inglesa. Foram encontrados 768 artigos onde 4 deles foram 
selecionados através dos critérios de inclusão para serem analisados e revisados. 
Os termos de pesquisa incluíram: „Hidroterapia‟, „Paralisia Cerebral‟, „Exercícios 
Aquáticos‟, „Fisioterapia aquática‟. Resultados: A análise dos artigos sugeriu o uso 
da terapia aquática em crianças com Paralisia Cerebral apresentando melhoras 
significativas em ambos os artigos inclusos, sendo melhoras na reabilitação da 
marcha, melhora na capacidade funcional das crianças com PC, na função motora 
grossa enas habilidades aquáticas, mas sem modificações no grau de espasticidade 
avaliado pela escala de Ashword. Também demonstrou que as atividades aquáticas 
são indicadas para estimulação psicomotora de crianças com Paralisia Cerebral. 
Tendo em vista que os programas de exercícios devem ser mantidos para obter 
benefícios em longo prazo. Conclusão: Todas as pesquisas analisadas indicaram 
que a hidroterapia promove melhoras significativas funcionaisexceto a que confere a 
espasticidade, que não demonstrouresultados positivos. Há necessidade de mais 
estudos nessa área devido à limitação encontrada quanto ao tema mediante os 
critérios de inclusão. 
 

Palavras-Chave: Paralisia Cerebral; Fisioterapia; Hidroterapia. 

                                                           
1
 Discente da Faculdade Guairacá/SESG. Rua Professora Leonídia, 617, Centro.Telefone: (42) 

99911-8908; e-mail: gabysocolovski@hotmail.com. 
2
 Discente da Faculdade Guairacá/SESG. 

3
 Docente da Faculdade Guairacá/SESG. 

 



 

 
61 
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Introdução: O desenvolvimento motor define-se por uma sequência lógica seguida 
pela evolução das capacidades motoras, cognitivas e emocionais através de 
estímulos ambientais e comportamentais. O déficit no desenvolvimento não indica 
somente alterações referentes a componentes neurais, mas também ausência 
parcial de estímulos para qualidade da função motora, bem como para sua obtenção 
e realização. Objetivo: Realizar um protocolo de atendimento direcionado a melhora 
das capacidades funcionais e aquisições motoras para que os avanços possam 
restabelecer as funções coerentes a idade cronológica da criança. Metodologia: Foi 
aplicado um protocolo de atendimento ao paciente A.C. 2 vezes semanais por 40 
minutos cada sessão durante o período de 4 meses nas Clínicas Integradas 
Guairacá. Como método avaliativo foi utilizado à escala de Denver em pré e pós 
intervenção, sendo que a mesma avalia atrasos no desenvolvimento infantil por meio 
de 4 áreas, pessoal-social, motor fino adaptativo, linguagem e motor grosseiro 
durante os 6 primeiros anos de vida. As técnicas utilizadas foram de estimulação por 
tapping, método Bobath, fortalecimentos musculares de tronco e membros, 
manutenção da posição ortostática, enfaixamento em 8 com Thera-Band para 
melhora da congruência articular do quadril utilizando meios lúdicos, estímulos a 
aquisição de função motora e cognitiva. Resultados: O presente estudo obteve 
melhoras qualitativas nas funções motoras grossas, motoras finas, cognitivas, 
reação de equilíbrio, marcha, ortostáse e independência para realizar determinadas 
mudanças de posição. Foi introduzido o treino de marcha com sustentação de tronco 
pelo fisioterapeuta no solo e na esteira, porém o paciente apresentou fraqueza de 
tronco considerável e instabilidade em membros inferiores para realizar a marcha 
independente devido à má formação e a hiperfrouxidão em ambos os tornozelos. 
Conclusão: A partir do protocolo de atendimento realizado, indica-se que tenha 
ocorrido melhora qualitativa nas funções neuropsicomotoras bem como maior 
aquisição de independências e relações interpessoais. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE 
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Introdução: O estudo epidemiológico proporciona melhor compreensão do processo 
saúde/doença, por meios de cálculos matemáticos e técnicas estatísticas, vem 
identificar dados colaborativos para promoção da saúde e traçar um perfil de 
reabilitação de acordo com uma população especifica. As doenças 
musculoesqueléticas são doenças crônicas que comprometem o sistema locomotor 
e os tecidos conectivos, podendo ser por fatores genéticos ou ambientais. A 
fisioterapia entra atuante na prevenção e tratamento dessas doenças, melhorando a 
função, minimizando e prevenindo as seqüelas. Algumas das causas dessa grande 
demanda é a prática esportiva, outro fator importante é a transformação da 
sociedade e as doenças osteomioarticulares que atingem uma grande parte da 
população. Objetivo: presente estudo será avaliar as características 
epidemiológicas dos pacientes atendidos no setor de Ortopedia e Reumatologia das 
Clinicas Integradas da Faculdade Guairacá que se localiza na cidade de 
Guarapuava - PR, atendidos no ano de 2015. Metodologia: O presente projeto 
propõe um estudo descritivo retrospectivo longitudinal, de caráter epidemiológico. 
Resultados: Espera-se delinear um perfil dos pacientes atendidos nas Clínicas 
Integradas Guairacá no setor de Traumato-Ortopedia no período de Janeiro a 
Dezembro do ano de 2015, identificando patologias mais acometidas, e 
correlacioná-las com a região anatômica, idade, sexo e número de atendimentos 
destes pacientes. Conclusão: conclui-se que os resultados serão benéficos para a 
população e para a equipe multidisciplinar das Clinicas Integradas Guairacá, pois 
assim poderão ser realizadas campanhas de prevenção, e melhora a capacitação 
dos estagiários com mini cursos e palestras.  
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ASPECTOS ERGONOMICOS NA TRANFERÊNCIA DE PACIENTES 
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Introdução: Várias pesquisas científicas internacionais e nacionais têm 
demonstrado que os trabalhadores da área de saúde apresentam uma taxa 
significativamente elevada de problemas osteomusculares relacionados a longas 
jornadas de trabalho. Estudos demonstram uma associação entre os problemas 
da coluna vertebral com a movimentação de pacientes acamados e com o 
excesso de esforço físico ao transportá-los. Como os procedimentos de 
movimentação e transferência de pacientes envolvem riscos para os 
trabalhadores de saúde sentiu-se a necessidade de contribuir para a prevenção 
das patologias que gerarão quadros álgicos vertebrais, utilizando-se como 
referencial teórico a ergonomia. Objetivo: Descrever um instrumento para avaliar 
os riscos ergonômicos durante os procedimentos de movimentação e 
transferências de pacientes. Metodologia: Para alcançar essa meta um dos 
primeiros passos envolve uma avaliação sistemática das condições e 
necessidades do paciente. O instrumento constitui-se de uma escala que deve ser 
preenchida por um trabalhador da saúde podendo fazer parte do registro do 
cliente. Alguns dados serão preenchidos: peso, altura, nível de consciência e 
psicomotricidade, mobilidade na cama transferência da cama/maca ou 
cama/cadeira e vice-versa, deambulação cateteres e outros equipamentos 
utilizados. O presente estudo para a avaliação da validade do conteúdo foi 
submetido à apreciação de seis especialistas, com experiência na área. 
Resultados: Depois de algumas modificações o instrumento foi submetido a um 
estudo-piloto sendo realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva e na Unidade 
de Cardiologia em um hospital universitário com um total de 25 pacientes. Após 
algumas modificações o projeto recebeu parecer favorável do comitê de ética em 
pesquisa da instituição. Conclusão: O presente estudo validou e verificou a 
confiabilidade de um instrumento que foi desenvolvido para avaliar os riscos 
ergonômicos que podem estar presentes nas transferências de pacientes. 
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Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é destaque entre as doenças que 
mais acometem o Sistema Nervoso Central. Tem por definição a perda da função 
neurológica, devido a interrupção do fluxo sanguíneo até o encéfalo, podemos 
encontrar o AVE de duas formas, isquêmico e hemorrágico. A função pulmonar 
muitas vezes está comprometida em indivíduos com AVE, assim como a diminuição 
do volume dos pulmões, da perfusão pulmonar e da capacidade vital e alterações na 
excursão da parede torácica são achados comuns. A análise da eletromiografia de 
superfície vem apresentando crescente participação nos diversos estudos no que se 
refere há função muscular, permite que essa avaliação seja realizada de forma 
minuciosa e não invasiva. Objetivo: Buscar evidências científicas que descrevam a 
alteração da função pulmonar e da musculatura respiratória em pacientes 
acometidos pelo AVE e a eficácia da avaliação eletromiográfica. Metodologia: Foi 
realizado uma revisão bibliográfica através das bases de dados Pubmed e Scielo 
publicados no período de 2008 a 2015, foram selecionados 12 artigos, sendo que 5 
escolhidos através dos critérios de inclusão para serem analisados e 
revisados.Resultados: Concluímos que a eletromiografia é capaz de detectar 
diferenças na ativação dos músculos inspiratórios em hemiparéticos e os resultados 
demostram a existência da redução da atividade eletromiográfica dos músculos 
inspiratórios. Conclusão: Todas as pesquisas apontam a importância da avaliação 
eletromiográfica e dos efeitos de um treinamento muscular inspiratório sobre a 
função pulmonar e a melhoria do prognóstico de indivíduos acometidos pelo AVE. 
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado pela falta de 
irrigação sanguínea em uma parte do cérebro. Com a falta de sangue para os 
neurônios existentes na região afetada, há diminuição da nutrição e oxigenação 
tecidual podendo levar a morte neuronal. Visto que dentre as diversas 
complicações do AVE, alterações da mecânica respiratória são importantes, alguns 
instrumentos cotidianos servem para a avaliação da mesma, como a espirometria, 
que demonstra a quantidade de ar que pode ser inspirado e expirado em função do 
tempo e velocidade e o Teste da Caminhada de Seis Minutos (TC6) que é um teste 
de esforço submáximo, ou seja uma avaliação objetiva da condição física do 
indivíduo, acompanhada do TC6 uma escala pode ser aplicada para mensurar o 
grau de esforço, dispnéia e fadiga durante o teste, a escala de Borg modificada 
(EBM), juntos essa bateria de testes pode mensurar o comprometimento 
cardiorrespiratório do paciente pós AVE. Objetivo: O objetivo foi buscar evidências 
científicas que descrevam a importância da análise espirométrica e 
cardiorrespiratória, através do TC6 e EBM, na capacidade funcional de pacientes 
pós AVE. Método: Foi realizado umlevantamento bibliográfico através das bases 
de dados Pubmed e Scielo, publicados no período de 2006 a 2015, a partir disso 
foram selecionados 15 artigos, sendo 4 escolhidos através dos critérios de inclusão 
para serem analisados e revisados.Resultados e discussão: Os estudos apontam 
um importante papel da espirometria e do TC6 com a EBM para obter aanálise da 
capacidade e do condicionamento cardiorrespiratório em pacientes com 
diagnóstico de AVE. Conclusão: As pesquisas analisadas apontam o importante 
papel da espirometria para detectar, quantificar e qualificar alterações respiratórias 
decorrentes do AVE, e através dos instrumentos TC6 e EBMavalia-se a capacidade 
funcional da mesma população. Faz-se necessário estudos mais aprofundados 
para uma conclusão mais precisa sobre o assunto. 
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Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma doença definida como toda ou 
qualquer perda involuntária de urina, causando uma má qualidade de vida (QV) aos 
indivíduos, e é classificada de três tipos, incontinência urinária de esforço (IUE), 
incontinência urinária de urgência (IUU), ou mista (IUM), sendo a mais comum IUE. 
Acomete principalmente o sexo feminino, 30% das mulheres não conseguem 
realizar a contração isolada dos MAP, mesmo com ajuda de instruções verbais e 
escritas.  O biofeedback vem sendo atualmente um dos processos mais usados na 
prática clínica para controlar os músculos perineais demonstrando a mulher 
incontinente por meio de sinais e / ou sons visuais quais grupos de músculos deverá 
ser trabalhado proporcionando a conscientização e controle seletivo dos músculos 
do assoalho pélvico. O tratamento com cinesioterapia associado com o uso de 
biofeedback apresenta ser uma boa prática, podendo perceber a possibilidade de 
reduzir a intensidade dos sintomas e diminuir as necessidades de cirurgias. 
Objetivo: O objetivo foi buscar evidências científicas que descrevam sobre a 
eficácia do tratamento fisioterapêutico, através do aparelho de biofeedback em 
pacientes com incontinência urinária. Métodos: foi realizado um levantamento 
bibliográfico através das bases de dados Pubmed e Scielo publicados no período de 
2011 a 2016, foram selecionados 12 artigos, sendo 4 excluídos por não 
apresentarem o conteúdo desse estudo e com data de publicação inferior. 
Resultados e Discussão: Os estudos apontam o importante papel do biofeedback 
no controle e consciência perineal e melhora da propriocepção e ativação da 
musculatura do assoalho pélvico e que associado a cinesioterapia promove o 
fortalecimento dos elementos de sustentação reduzindo as perdas urinárias. 
Conclusão: Através desse estudo podemos concluir que o biofeedback é um aliado 
no tratamento da IUE para oferecer a consciência e ativação muscular; nos demais 
casos, a cinesioterapia perineal de forma supervisionada, torna-se o método mais 
eficaz.  

Palavras-Chave: Fisioterapia; incontinência urinária; biofeedback;cinesioterapia.  

                                                           
1
Acadêmica do curso de Fisioterapia da Faculdade Guairacá. Dados do relator: Endereço: Rua 

Marechal Floriano Peixoto 1531,Guarapuava/Pr. Telefone: (42) 9813-8525. E-mail: 
alinetmsantos@hotmail.com. 
2
 Discente do curso de Fisioterapia da Faculdade Guairacá/SESG. 

3
 Especialista. Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade Guairacá/SESG. 

 



 

 
67 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

 

 
Andréia Marcantes1 
Charlles Pedroso de Souza2 
Clemerson Dias2 
Larissa Marcondes Lacerda Ida2 

Laís Toledo2 

Cristiane de Melo Aggio3 
 

 
Introdução: Os transplantes de órgãos estão baseados em procedimentos técnicos 
que apresentam um grande avanço tecnológico, não podem ocorrer sem um doador 
de órgãos. Para haver o entendimento do público e a aceitação do transplante e 
ocorrer a doação de órgãos, é importante ressaltar que o papel da enfermagem na 
conscientização, comunicação adequada aos familiares, tirando todas as duvidas 
sobre o procedimento, pois muitos se recusa devido ao medo, por não compreender  
como ocorre o processo. Desta forma a melhor forma de ação para conscientização 
da população referente à doação de órgãos, se da através de campanhas aberta ao 
publico onde profissionais expõe a situação e esclarece o passo a passo do tema 
abordado. A escolha do tema se deu devido à falta de informações da população 
sobre doação de órgãos, tendo como publico alvo a população geral encontrada no 
local do evento. Com objetivo de sensibilizar as pessoas sobre doação de órgãos e 
sua à importância, não esquecendo de citar, que para uma possível doação, a 
família tem que estar ciente do seu desejo, pois é a mesma quem autoriza a doação 
ou não. O evento foi realizado no dia 18 de setembro de 2016, no supermercado 
Superpão Compre mais, a partir das 12h30min horas. Tendo como metodologia 
abordagem direta a população referente o tema e exposição de prótese de órgãos 
possíveis de doação. O projeto proposto teve uma boa repercussão, pois foi possível 
impactar um bom número de pessoas com as informações passadas. Num segundo 
momento, foi feita também, uma abordagem direta a população no momento da 
internação hospitalar, juntamente com seus familiares. 
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Introdução: As plantas medicinais do gênero Baccharis (B) são conhecidas e 
utilizadas popularmente no tratamento de algumas doenças. Essas plantasvêm 
sendo muito estudadas por apresentarem características antioxidantes, relacionadas 
aos seus compostos fenólicos (Pádua et al., 2010). Os antioxidantes podem atuar no 
organismo reduzindo os efeitos negativos causados por radicais livres, inativando-os 
(Embuscado, 2015). Dessa forma, o método de extração dos compostos bioativos 
dessas plantas precisa ser estudado, a fim de se conseguir o melhor rendimento 
relacionado à sua atividade antioxidante. Oliveira et al., (2012) ao avaliarem a 
atividade antioxidante (AA) frente ao DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazina) (IC50/ug.mL-¹) 
e o conteúdo de compostos fenólicos totais (CFT) (mg GAE.g-1) de extratos da B. 
trimera, por diferentes métodos de extração, obtiveram, respectivamente: em 
maceração com etanol absoluto (1:10) (planta/solvente) (15 e 261); via soxhlet, 50 
gramas de planta, nos solventes a seguir: diclorometano (10%) (29,95 e 126,93), 
acetato de etila (4%) (6,25 e 1387,95) e butanol (BU, 3%) (8,24 e 107,71); via 
decocção em extrato aquoso (50,87 e 455,29). Fabri, et al., (2011) via extração de B. 
dracunculifolia(50 gramas) em 200 mL de metanol encontraram um (IC50/ug.mL-¹) 
(DPPH) de 5. Sobrinhoet al., (2016) via clevenger (hidrodestilação) obtiveram um 
(IC50/ug.mL-¹) (DPPH) de 49. Em função dos autores acima citados, os melhores 
rendimentos das extrações no quesito atividade antioxidante, foram obtidos com 
solventes bastante polares, porém o solvente mais polar (diclorometano) foi o quarto 
no parâmetro avaliado, levando a concluir que além da polaridade do solvente, o 
método empregado na extração também exerce muita influência sobre o rendimento 
de AA em plantas do gênero Baccharis. 
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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas de 
morte no mundo, uma doença que acomete o Sistema Nervoso Central, que é 
caracterizada com a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Afetando diretamente 
idosos e pessoas de meia idade, causando nesses pacientes uma deficiência 
parcial ou completa, apresentando consequências na sua funcionalidade, 
mobilidade e comunicação, algumas doenças podem influenciar no 
desenvolvimento do AVE, como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade e 
tabagismo. O Peck flow é uma aparelho que serve para verificar o pico de fluxo 
expiratório máximo, técnica realizada por três repetições, e o Manovacuômetro 
serve para mensurar a pressão expiratória máxima e inspiratória máxima também 
realizada em três repetições, para avaliarmos o desempenho respiratório. 
Objetivo: O objetivo foi buscar evidências científicas que descrevam uma 
avaliação através do Peck flow para verificar a eficácia da função expiratória 
máxima e do Manovacuômetro para verificar pressão expiratória e pressão 
inspiratória máxima em pacientes pós-AVE. Métodos: Foi realizado um 
levantamento bibliográfico através das bases de dados Pubmed e Scielo 
publicados no período de 2007 a 2014, foram selecionados 14 artigos, sendo 5 
escolhidos através dos critérios de inclusão para serem analisados e revisados. 
Resultados e Discussão: Os estudos apontam o importante papel do Peck flow 
para realizar uma avaliação do fluxo expiratório máximo e do Manovacuômetro 
para avaliar a pressão expiratória máxima e inspiratória máxima em pacientes com 
diagnóstico AVE. Conclusão: Todas as pesquisas analisadas apontam o 
importante papel do Peck flow para verificar o pico de fluxo expiratório, e mensurar 
a pressão inspiratória e a expiratória máxima através do Manovacuômetro, e 
comparar o desempenho respiratório dos pacientes com diagnóstico de AVE que 
realizam fisioterapia com os que não realizam tratamento fisioterapêutico. 
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Introdução: A dor lombar é um dos problemas de saúde mais comuns na 
atualidade, causando considerável incapacidade, faltas ao trabalho e gastos ao 
sistema de saúde. Dentre as causas especificas da lombalgia, apresenta-se a hérnia 
de disco. A lesão das fibras do disco lombar consiste no deslocamento do núcleo 
pulposo contido no disco intervertebral, através do anel fibroso, esse deslocamento 
pode levar a compressão e irritação das raízes nervosas. A Escala de Oswestry é 
um instrumento específico recomendado para a avaliação das desordens da coluna, 
e essa escala consiste em perguntas simples do dia a dia relacionadas a influencia 
da dor lombar. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo verificar o grau de 
incapacidade de um indivíduo com diagnóstico de hérnia discal lombar, através do 
questionário de Oswestry. Metodologia: A abordagem se deu por conveniência, de 
uma paciente do sexo feminino, 49 anos, altura 1,64m, e 62 kg, com diagnóstico de 
hérnia discal lombar protusa, que realiza tratamento fisioterapêutico no setor de 
ortopedia das Clinicas Integradas Guairacá na cidade de Guarapuava – PR. O 
paciente realiza fisioterapia à 3 semanas, sendo as sessões realizadas, uma vez por 
semana. Foi aplicado o questionário de Oswestry. Esse questionário é composto por 
10 sessões, onde cada uma delas tem uma pontuação de 0-5, onde o paciente 
marca a que mais se identificar, e no final é realizada a soma conforme o valor de 
cada sessão. Resultados: Após a aplicação do questionário verificou-se que o 
indivíduo atingiu 42% dos 100% que poderia apresentar de afirmações, o que indica, 
segundo a interpretação dos resultados, incapacidade intensa para as atividades de 
vida diária. Conclusão: Conclui-se, que com a aplicação do questionário foi possível 
verificar e classificar o grau de incapacidade, mostrando assim que a hérnia discal 
lombar afeta consideravelmente as atividades básicas de vida diária. 
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Introdução: A cárie é caracterizada como uma das doenças mais comuns, tendo 
incidência em pelo menos 80% da população mundial. É causada pela interação do 
biofilme acumulado com carboidratos advindos da dieta, que são capazes de realizar 
intensa ação fermentativa acidificando o meio bucal, resultando na desmineralização 
dos dentes, e tendo como um dos principais agentes colaborativos, o Streptococcus 
Mutans. Um dos agentes químicos mais utilizados na prevenção da cárie são os 
cremes dentais, entretanto, impõem dúvidas aos consumidores quanto ao custo 
diferente, ao mais eficaz, ou a possibilidade de prevenção de cárie sem uso do 
mesmo.  Buscando responder tais interrogações, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
eficácia antimicrobiana de quatro tipos de cremes dentais contra Streptococcus 
Mutans. Para o efeito, realizou-se um estudo experimental através de teste de 
difusão em ágar com discos e poços, a fim de verificar o efeito antimicrobiano das 
quatro marcas de cremes dentais comercializados em mercado nacional. Os dados 
obtidos foram analisados estatisticamente através do programa Excel, onde se 
concluiu que dois cremes dentais obtiveram maior ação antimicrobiana, quando 
comparados aos demais. Na análise de concentração mínima inibitória (CIM) 
observou-se que, o creme dental de marca 1 obteve maior CIM, ou seja, teve a ação 
antimicrobiana reduzida frente aos demais dentrifícios. Já a CIM do creme dental de 
marca 3, se apresentou menor, indicando portanto, maior ação antimicrobiana frente 
ao microrganismo. A maior ação antimicrobiana dos dois cremes dentais em questão 
se deu, certamente pela presença de outros agentes terapêuticos adjuntos ao flúor, 
como o xilitol e o eugenol, que são considerados potentes antimicrobianos. 
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Introdução: A disfunção endotelial é anterior a evidência anatômica de 
aterosclerose. A aterosclerose inicia na adolescência e progride com associação de 
fatores de risco, apresenta processo inflamatório como fator contribuinte. A taxa de 
indivíduos com doença periodontal no mundo é muito elevada, sendo aumentada 
com o avanço da idade, inicia-se pela colonização de bactérias Gram-negativas e 
anaeróbias que se aderem às bactérias já existentes na placa bacteriana (Gram-
positivos), esta acomete tecido ósseo e ligamentos periodontais, caracterizada pela 
presença de sangramento, edema e aumento do fluido cervical, resultantes da 
atividade inflamatória e da resposta imunológica/humoral do hospedeiro.Sobre a 
doença periodontal ser um potencial fator de risco para a doença cardiovascular, a 
placa bacteriana presente na periodontite, permite a entrada de elementos nocivos 
na corrente sanguínea, também ocorre invasão direta da parede do vaso por 
patógenos orais. Hábitos de higiene oral, mastigação ou procedimentos 
odontológicos, ao gerarem bacteremia transitória assintomática, podem levar 
microrganismos a terem contato direto com a circulação e, consequentemente, com 
o endotélio coronariano. A doença periodontal representa um processo inflamatório 
no qual ocorre associação de bactérias, endotoxinas e citocinas pró-inflamatórias 
que podem contribuir para a aterogênese e eventos tromboembólicos. Com relação 
a hipertensão arterial sistêmica e periodontite, o mecanismo subjacente é 
especulativo, a proximidade anatômica do periodonto com a corrente sanguínea 
pode facilitar bacteremia e disseminação sistêmica de produtos bacterianos, 
complementos e imunocomplexos que induzem à lesão vascular e à aterosclerose. 
O processo aterosclerótico causa aumento da pressão arterial, que pode explicar a 
relação entre periodontite e hipertensão. Não deixando de destacar também outro 
importante mecanismo que pode justificar a correlação, é a disfunção endotelial, que 
tem participação importante na gênese da hipertensão arterial sistêmica. Portanto, 
dentre as condições de doenças inter-relacionadas, a avaliação periodontal simples 
pode ser de grande valia para analisar o risco cardiovascular em hipertensos. 
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ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA EM PACIENTES COM 
ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 
Elen Cristina Borges1 
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Eletícia Alves4 

Ellen Vanuza Martins5 

 
Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a forma de demência mais prevalente no 
idoso que compromete o comportamento mental do portador. Considerando a 
impossibilidade de cura é necessário desenvolver estratégias que possam atenuar o 
declínio cognitivo e funcional desses pacientes. Objetivo: Identificar fatores que 
contribuem na redução do déficit cognitivo do paciente com Alzheimer. Métodos: 
revisão integrativa, por meio da busca as bases de dados: SciELO, MEDLINE e 
LILACS, no período de 27 de junho a 08 de julho de 2016, com os descritores 
“Doença de Alzheimer; cognição; demência”. Os critérios de inclusão foram: artigos 
disponíveis na integra, publicados em português e espanhol, nos últimos 10 anos, 
que investigaram o déficit cognitivo em idosos com Alzheimer. Resultados e 
Discussões: Após a análise dos títulos e dos resumos apenas quatro artigos 
contemplavam o objetivo da pesquisa. Os manuscritos destacaram estratégias para 
reduzir os problemas de cognição como: efeitos de um programa de atividade física 
nas funções cognitivas, equilíbrio e risco de quedas em idosos com demência de 
Alzheimer, indicando que a atividade física beneficia as funções cognitivas. Outra 
estratégia é a reposição de ácido fólico e Vitamina B12, visto que em pacientes com 
DA os níveis séricos de ácido fólico são menores que em idosos-controle. A 
abordagem funcional de terapia ocupacional e centrada no cliente na reabilitação de 
idoso com demência de Alzheimer avançada também apresentou melhora nos 
escores após as intervenções, minimizando a evolução da doença. Em um 
comparativo com doentes de Alzheimer com baixa escolaridade (até quatro anos) e 
com alta (maior que oito anos), observou-se que aqueles com alta escolaridade 
apresentam melhores resultados no teste do Desenho do Relógio. Conclusão: 
Nutrição com ácido fólico, atividades físicas, atividades de TO e mais anos de 
estudo contribuem para minimizar o déficit cognitivo do portador de DA.  
 

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer; cognição; demência. 
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QUALIDADE DE VIDA EM CUIDADORES DE PACIENTES COM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
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 Bruna Eloise Lenhani3 
 

 

Introdução: O envelhecimento é atualmente uma realidade nas sociedades. Em 
certas condições, acompanhando o envelhecimento estão as doenças crônicas, não 
degenerativas e degenerativas. A principal doença degenerativa é a doença de 
Alzheimer (DA). A DA é uma doença progressiva, irreversível que compromete o 
comportamento mental do portador, afetando suas integridades física, mental e 
social e sua independência, sendo necessária, em estágios mais avançados, a 
presença de um cuidador. Com as demandas e cuidados destinados aos idosos com 
Alzheimer o cuidador acaba por alterar sua qualidade de vida. O comprometimento 
da qualidade de vida dos cuidadores é bastante comum e pode ser evidenciado pela 
presença de depressão e exaustão devido ao desgaste progressivo. Objetivos: 
Analisar as publicações sobre a qualidade de vida em cuidadores de pacientes com 
(DA). Métodos: Realização de revisão integrativa de literatura, os critérios para 
elegibilidade foram: artigos completos, publicados entre 2010 e 2015, em português, 
indexados nas bases da BVS, que investigaram a qualidade de vida do cuidador do 
paciente com doença de Alzheimer. Resultados: Os artigos caracterizaram que a 
maioria dos cuidadores era do sexo feminino, filha ou esposa do portador de DA. 
Além disso mostraram que os portadores de DA necessitam de cuidado em tempo 
integral e que o convívio com a doença de Alzheimer pode influenciar na qualidade 
de vida docuidador familiar em diferentes aspectos. Observou-se ainda que, apesar 
das dificuldades encontradas pelo cuidador durante o cuidado do paciente com DA, 
os estudos apontam para uma qualidade de vida satisfatória apresentando apenas 
alguns itens de insatisfação como o aspecto lazer e o aspecto financeiro. 
Conclusão: A partir dos dados encontrados é possível identificar que os cuidadores 
possuem dificuldades e necessitam de cuidados, para que possam melhorar sua 
qualidade de vida. 
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O USO DA ESCALA DE SILHUETAS NA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO COM A 
IMAGEM CORPORAL DE MULHERES COM ADIPOSIDADE LOCALIZADA  
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Introdução: A imagem corporal é o resultado da auto percepção da forma corporal 
elaborada pelo indivíduo, constituída por fatores psicológicos, sociais, e biológicos. 
Entende-se por imagem corporal a figura mental relacionada ao tamanho e forma do 
corpo, além dos sentimentos, atitudes e experiências relacionadas a essas 
características. A escala de silhuetas tem sido amplamente utilizada para avaliação 
da percepção da imagem corporal. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o 
uso da escala de silhuetas na avaliação da satisfação corporal de mulheres com 
gordura localizada. Metodologia: Foram selecionadas 21 mulheres sedentárias com 
idade entre 18 e 30 anos, com IMC entre 18,5 à 24,9, sem restrição alimentar e dieta 
hipocalórica. Foi utilizado a escala desenvolvida por Stunkard, com nove figuras 
para cada sexo, e cada voluntária deveria escolher afigura que melhor 
representasse a silhueta atual e a silhueta desejada. A insatisfação corporal foi 
representada pela discrepância entre as duas medidas, sendo que valores positivos 
indicam insatisfação por excesso de peso, pontuação negativa indica insatisfação 
por magreza e resultado igual a zero indica satisfação com a sua imagem. 
Resultados: Foram avaliadas 21 mulheres com idade média de 22,52 ±2,37 anos. 
Todas as participantes apresentaram insatisfação com a imagem corporal por 
excesso de peso (2,85±1,62). A pontuação da silhueta atual foi 5,57±1,71 e a 
pontuação da silhueta desejada foi 2,80±1,07. Conclusão: A adiposidade localizada 
acarreta em insatisfação com a imagem corporal em mulheres jovens. Embora a 
amostra apresente índice de massa corporal classificado como normal, a 
insatisfação com a imagem corporal foi por excesso de peso.  
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APLICAÇÃO DO ÍNDICE ALGOFUNCIONAL DE LEQUESNE PARA INDIVÍDUOS 

COM OSTEOARTRITE DE JOELHO – UM ESTUDO DE CASO 
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Introdução: A osteoartrite é uma doença degenerativa crônica, caracterizada pela 
deterioração da cartilagem e pela neoformação óssea nas superfícies e margens 
articulares, que ocorre com maior frequência em idosos. As alterações decorrentes 
do desgaste da cartilagem articular implicam em problemas como dor, perda de 
força, amplitude de movimento e em casos mais graves limitação da marcha e 
incapacidade funcional. O índice algofuncional de Lequesne é composto por 
questões relacionadas a dor, desconforto e funcionalidade, tendo por objetivo avaliar 
a capacidade funcional de indivíduos com artrose de joelho ou quadril e 
classificando a artrose em uma escala de acordo com a pontuação obtida. 
Metodologia: O presente estudo avaliou e classificou a capacidade funcional de um 
indivíduo com osteoartrose de joelho através do índice de Lequesne que é composto 
de 11 questões sobre dor, desconforto e função da articulação acometida e sobre 
atividades da vida diária. Cada questão apresenta uma pontuação e o resultado é 
dado através da soma dos pontos obtidos. A soma da pontuação varia entre 0 para 
indivíduo sem acometimento e 24 pontos para indivíduo com acometimento 
extremamente grave. O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, de um 
paciente do sexo masculino, atendido no setor de Ortopedia das Clínicas Integradas 
Guairacá, na cidade de Guarapuava – PR. A abordagem se deu por conveniência, 
os dados antropométricos do paciente foram com idade de 64 anos, pesando 100 
kg, 1,75 de altura e IMC 32, ou seja, obesidade grau I. O paciente possuir 
diagnóstico de osteoartrose em joelho direito e realiza fisioterapia há 5 meses. 
Resultados: Após a aplicação do índice, foi possível verificar que o individuo atingiu 
13 pontos, apresentando comprometimento classificado como “muito grave” na 
escala de pontuação. Conclusão: Conclui-se que com a aplicação do questionário 
foi possível verificar e classificar a capacidade funcional deste indivíduo com artrose 
no joelho, possibilitando, dessa forma, identificar as limitações funcionais 
apresentadas pelo paciente e o quanto a dor interfere nas suas atividades de vida 
diárias. 
 
Palavras-Chave: Osteoartrite; Joelho; Causalgia. 
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Introdução: a população universitária apresenta maior propensão às modificações 
no estilo de vida e condições de estresse, que podem desencadear distúrbios físicos 
e psicológicos, afetando de forma negativa a qualidade do sono. Devido ao impacto 
no desempenho acadêmico e na qualidade de vida ocasionado pela restrição do 
sono, se faz necessário realizar uma análise nos estudantes, para que assim haja a 
possibilidade de elaborar-se futuramente um programa de prevenção e/ou 
tratamento. Objetivo: analisar a qualidade do sono dos acadêmicos do curso de 
Fisioterapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Metodologia: estudo de 
caráter quantitativo e de corte transversal, realizado nas dependências da 
Universidade.  A amostra foi composta por 48 alunos do curso de Fisioterapia, 
devidamente matriculados no primeiro, segundo, quarto e quinto ano nessa 
instituição. Os mesmos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, de 
acordo com a Resolução 466/2012 CNS/MS. Foram avaliados por meio do Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburgh, o qual estabelece que quanto maior for a 
pontuação obtida, pior é a qualidade do sono. Resultados: constatou-se que a 
média total de duração de sono foi de 7 horas. Cerca de 24,5% dos participantes 
apresentaram qualidade do sono boa, 65,3% uma qualidade de sono ruim e 10,2% 
apresentaram distúrbio do sono. Conclusão: há maior prevalência dos estudantes 
que apresentaram características de qualidade do sono ruim. Com o conhecimento 
dos malefícios que a má qualidade do sono pode ocasionar no aprendizado e na 
saúde física e mental, se faz necessário o planejamento de medidas que visem 
diminuir a privação do sono, bem como, os efeitos negativos que a mesma pode 
acarretar. 
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AVALIAÇÃO DE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E QUALIDADE DE VIDA EM 
PROFESSORES DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL NO 
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Introdução: O trabalho docente e sua relação com a saúde vêm sendo objeto de 
estudo em diversas áreas do conhecimento, pois a atividade docente é um conjunto 
de tarefas inter-relacionadas que envolvem fatores múltiplos, ligados ao 
desenvolvimento do docente e ao seu desempenho profissional. Um dos maiores 
fatores de risco a saúde do docente é o ato deste passar longos períodos com o 
membro superior abduzido acima de 90º, essa posição apresenta uma forte 
tendência a gerar alterações e dores nos ombros, consequentemente apresenta 
uma predisposição a alterações da qualidade de vida nestes profissionais. 
Metodologia: A amostra será composta por 50 indivíduos de ambos os gêneros, 
docentes que estão atuando no ensino fundamental e médio da rede pública 
estadual do Paraná e lotados no Colégio Estadual Padre José Orestes Preima, no 
município de Prudentópolis-PR, por pelo menos 5 anos, com idade entre 25 e 55 
anos. Para a realização do presente estudo será utilizado como instrumentos: Ficha 
de Anamnese, Questionário WHOQOL-bref, Escala Visual Analógica da Dor (EVAD) 
e Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO). Todos os dados 
obtidos através dos instrumentos aplicados serão descritos em forma de tabelas e 
gráficos. Os dados obtidos através dos questionários serão analisados no software 
Excel 2010 da Microsofte o programa Bioestatpara obtenção da média e desvio 
padrão dos dados. Resultados esperados: Espera-se que através da aplicação dos 
instrumentos citados acima seja possível identificar e quantificar os sintomas 
osteomusculares e a sua interferência na qualidade de vida dos docentes. 
Aplicação prática: O presente estudo visa a identificação da presença de sintomas 
osteomusculares e a interferência da mesma na qualidade de vida de docentes da 
rede pública estadual em uma escola de Prudentópolis – PR. 
 
Palavras-Chave: Docentes; Qualidade de vida; Medição da dor. 
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AVALIAÇÃO DA DOR E DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM MULHERES PÓS 
MASTECTOMIZADAS 
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Introdução: O câncer de mama é caracterizado por degeneração do material 
genético das células induzindo ao crescimento anormal das células metastáticas. 
Essas células neoplásicas são responsáveis por invadir o tecido normal e se 
disseminar para outros locais rapidamente. A mastectomia radical é uma cirurgia que 
consiste na extirpação em bloco da mama, dos músculos peitoral maior e menor e 
no esvaziamento axilar completo. Após a cirurgia, podem ocorrer diversos 
acometimentos, como diminuição da força muscular, dor, perda de amplitude de 
movimento de membros superiores, linfedema e perda de função do membro 
acometido. Metodologia: Participaram da presente pesquisa duas voluntárias que 
realizaram cirurgia de mastectomia radical, C. R. 43 anos, 18 meses de pós 
operatório e L. O. 6 meses de pós operatório.Para a realização da avaliação da dor 
nas voluntárias, utilizamos a Escala Visual Analógica, onde 0 significa ausência da 
dor e 10 dor de grande intensidade, as voluntárias deverão assinalar conforme sua 
dor no momento da avaliação. Na avaliação da amplitude de movimento utilizamos o 
goniômetro, que é instrumento de plástico constituído por um círculo completo 
graduado de 0 a 360°, com dois braços articulados para verificar a amplitude de 
movimento da articulação do ombro. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
comparar o nível da dor e o grau de amplitude de movimento de duas voluntarias 
submetidas a mastectomia radical em diferentes períodos de tempo de pós-
operatório. Resultados: Foi encontrada diferença significativa nas amplitudes de 
movimento de flexão e abdução do ombro quando comparadas as voluntárias no 
período de pós-operatório recente e tardio. Os outros movimentos do ombro não 
mostraram diferença significativa. Quando comparadas em relação à dor, houve 
uma diferença significativa. Conclusão: Conclui-se que houve diferenças 
significativas em algumas amplitudes de movimento, tais como, na flexão e abdução 
assim como em relação à dor. 
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Introdução: A incontinência urinária (IU) caracteriza-se como qualquer perda de 
urina involuntária em homens e mulheres, causando impacto na vida social, 
emocional e psicológica da pessoa acometida. A IU dá-se por diversas causas, entre 
elas uma alteração na sinergia dos músculos do assoalho pélvico. Classifica-se em 
três tipos: IU de esforço, de urgência e mista. O tratamento para essa disfunção 
consiste basicamente em fortalecimento do assoalho pélvico. Porém, para que haja 
eficácia no tratamento é essencial que se realize uma avaliação criteriosa, 
identificando todas as alterações presentes na estrutura pélvica. Objetivos: 
Melhorar a continência urinária e fortalecer os músculos do assoalho pélvico, com 
ênfase no períneo. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, com uma paciente 
mulher de 30 anos, que realizou dois partos normais. O principal sintoma é o escape 
de urina ao realizar esforço, que surgiu após o primeiro parto. Dessa forma, este 
estudo consiste em avaliar a musculatura de períneo antes e após uma intervenção 
fisioterapêutica, com 15 sessões de cinesioterapia. Nelas, enfatizou-se a contração 
de períneo durante a execução dos exercícios. A avaliação consistiu em inspeção 
visual da vulva, musculatura acessóriada pelve e captação da força de períneo 
através do aparelhobiofeedback de pressão. Resultados: Após as 15 sessões foi 
possível observar uma melhora na propriocepção perineal, endurance e potência 
dos músculos do assoalho pélvico, principalmente períneo. No biofeedback os 
resultados foram satisfatórios, pois, na avaliação pré-intervenção apresentou uma 
pressão de 4mmHg sustentada por 2 segundos, na avaliação pós intervenção 
apresentou pressão de 10 mmHg sustentada por 4 segundos.Conclusão: 
Houvemelhora na principal queixa da paciente, com significativo ganho na 
continência urinária. Assim, considera-se que a cinesioterapia voltada para os 
músculos pélvicos foi efetiva neste caso de IU, pois promoveu a melhora da 
propriocepção e da resistência daquela musculatura fragilizada. 
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Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma síndrome 

neuropsiquiátrica de causa ainda não muito esclarecida, que traz disfunções na 

socialização, linguagem e no comportamento. De acordo com a atualização do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM (2014) os 

indivíduos com autismo são diagnosticados a partir de dois grupos de sinais, déficit 

na comunicação e interação social e padrão de comportamentos, interesses e 

atividades restritos e repetitivos. A motricidade é a primeira estrutura de relação com 

o meio e com os objetos. É a interação das funções neuromotora, psicomotora, 

neuropsicomotora, dessa forma é a primeira forma de expressão emocional e 

comportamental, sendo a atividade motora de grande importância no 

desenvolvimento global da criança. Objetivos: Considerando a importância do 

desenvolvimento motor e dos elementos básicos da motricidade, o presente estudo 

tem por objetivo apresentar uma revisão integrativa a respeito do TEA, relacionando-

o com a motricidade e verificar quais as contribuições das propostas de intervenção 

através da atividade física e do movimento. Metodologia: Foram realizadas buscas 

nas bases de dados Pubmed, Bireme, Scielo e Google Acadêmico com os 

descritores atividade motora, autismo e atividade física, nos idiomas português e 

inglês, Foram utilizados estudos que relacionassem a prática de atividades motoras 

com autismo, publicados a partir de 2010 e que apresentassem propostas de 

intervenção e avaliação do desempenho antes e apósa intervenção.Resultados e 

Discussão: Foram encontradas 7 publicações que atenderam aos critérios de 

inclusão e exclusão. Verificou-se que todos os trabalhos apresentaram melhoras no 

desenvolvimento dos elementos básicos da motricidadee melhora do 

desenvolvimento global da criança com TEA. Conclusão: Sendo assim, conclui-se 

que desenvolver atividades que envolvam os elementos da motricidade, possibilita a 

criança com TEAmelhor desenvolvimento motor, social e comportamental, 

promovendo maiores chances de integração ao meio. 

Palavras-Chave: Atividade motora, autismo, atividade física. 
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO DE UM GRUPO GERIÁTRICO 

ATENDIDO NA FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

 

Myreille Thatiane Brautigam1 
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Thais Moreira Nunes2 
Cláudia Bernardes Maganhini3 
 
 
Introdução: O envelhecimento da população no Brasil já faz parte da realidade, a 
taxa de idosos no mundo aumenta a cada dia, sendo que a estimativa para 2050 é 
de 2 bilhões de idosos acima de 60 anos, prevalecendo a taxa de adolescentes de 
14 anos. O desenvolvimento natural do envelhecimento é responsável por diversas 
transformações e alterações orgânicas e funcionais que ocorrem de forma 
progressiva. As doenças crônicas como Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) são consideradas um problema de saúde pública com 
tendências crescente, altamente prevalente e muitas vezes assintomática. Instituiu-
se, no Sistema Único de Saúde (SUS), uma ação programada de cuidado com 
essas doenças, denominada Hiperdia. Trata-se de um sistema de cadastramento e 
acompanhamento de hipertensos e diabéticos que gera informações para o 
acompanhamento da assistência a essas pessoas, principalmente visando à 
garantia do recebimento dos medicamentos prescritos. Objetivo:A avaliação de 
satisfação do paciente com o atendimento prestado é de fundamental importância na 
qualidade da assistência, pois proporciona informações sobre os resultados do 
provedor da assistência em relação aos valores e expectativas do paciente. 
Metodologia: Serão selecionados vinte indivíduos idosos de ambos os gêneros que 
irão realizar um protocolo de fisioterapia aquática pelo período de quarenta minutos 
cada sessão, três vezes por semana durante três meses, a satisfação será avaliada 
através de um questionário de satisfação de atendimento.Resultados esperados: 
Espera-se que todos os indivíduos que serão submetidos a fisioterapia aquática 
sejam beneficiados de alguma forma com o tratamento e assim melhorando o 
atendimento do programa de fisioterapia aquática. 
 
Palavras-Chave: Diabetes; Envelhecimento; Hidroterapia; Hipertensão; Satisfação 

de atendimento. 
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA NA 

MICROCEFALIA E LUXAÇÃO CONGÊNITA DE QUADRIL –  

ESTUDO DE CASO 

Myreille Thatiane Brautigam1 
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Gabriela Krisnki3 

Simone Mader Dall‟Agnol3 

 

Introdução: A microcefalia é definida e conhecida como a medida do perímetro 
cefálico menor que dois desvios-padrão abaixo da média em comparação com 
crianças pareadas por idade/sexo, avaliada pelo menos 24 horas após o 
nascimento e dentro da primeira semana de vida. As lesões não progressivas 
que ocorreram no sistema nervoso central fetal ou infantil em desenvolvimento 
resultam em desordens permanentes, aquelas relativas ao desenvolvimento à 
postura, manipulação, deambulação, reações de proteção, equilíbrio e 
retificação e também distúrbios de sensação, percepção, cognição, 
comunicação e comportamento e por epilepsia/ convulsões. Além disto, podem 
levar a distúrbios musculoesqueléticos como contraturas e deformidades. 
Objetivo: A presente pesquisa tem por objetivo verificar a influência da 
fisioterapia neuropediátrica no desenvolvimento motor de um portador de 
microcefalia durante 20 meses de atendimento. Metodologia: O estudo foi 
realizado com uma paciente de 3 anos, diagnosticada com microcefalia e 
luxação congênita de quadril aos 5 meses de idade, onde foi realizado 
avaliação  no dia 13 de janeiro de 2015 e foi  atendida na fisioterapia 
neuropediátrica até a presente data de 27 de setembro de 2016. Foi realizado 
estímulos conforme o desenvolvimento neuropsicomotor normal (sentar, rolar, 
pinça fina e grossa, semi-ajoelhado/ ajoelhado/ engatinhar, controle de tronco/ 
cervical/ descarga de peso de membros superiores e inferiores/ estímulos de 
marcha todos realizados utilizando equipamentos como: bolas, brinquedos, 
cunha, rolos). Resultados: Ao reavaliar a paciente, observamos a evolução da 
mesma, na qual hoje realiza sentar, deitar, rolar, tem controle total de tronco e 
cervical, realiza descargas de peso sentada, segura objetos, porém ainda não 
realiza a marcha e o engatinhar devido a luxação de quadril bilateral.  
Conclusão: Conclui-se que a pesquisa obteve resultados significativos no 
desenvolvimento motor da paciente através da fisioterapia. 
 
Palavras-Chave: Microcefalia, Criança, Neurologia, Fisioterapia. 
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APLICAÇÃO DO ÍNDICE FUNCIONAL DE OSWESTRY E DA ESCALA 
VISUAL ANÁLOGA DA DOR EM INDIVÍDUOS COMLOMBALGIA 
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Wagner Menna Pereira3 

 
Introdução: Atualmente a dor lombar descreve-se como uma dor limitante que 
resulta em incapacidade funcional. Dentre as técnicas de intervenção 
terapêutica, destaca-se o fortalecimento segmentar do “core”. Objetivo: 
Observar a influência dos exercícios de fortalecimento do “core” na dor e 
função de indivíduos com dor lombar. Metodologia: O presente trabalho trata-
se de um estudo clínico de intervenção, desenvolvido nas Clínicas Integradas 
Guairacá, com 12 indivíduos, de ambos os sexos, com idade média de 49,2 ± 
6,6 anos, que apresentaram dor lombar inespecífica. Foram incluídos no 
estudo indivíduos que conseguissem realizar os exercícios de estabilização 
segmentar do “core”.Para quantificar a dor da coluna lombar, utilizou-se a 
Escala Visual Analógica da Dor (EVAD) e para avaliação da função lombar foi 
aplicado o Índice Funcional de Oswestry (IFO). Para a análise estatística, 
utilizou-se o software BioEstat 5.3. Resultados: Para testar a normalidade dos 
dados, foi utilizado o teste de D‟Agostino e para testar a significância dos 
resultados, utilizou-se o teste T-Student, com significância de p≤0,05. Na 
comparação pré e pós-intervenção dos valores do IFO, observou-se uma 
redução estatisticamente significante p=0,0012 e na comparação pré e pós 
intervenção dos valores EVAD também observou-se uma redução 
estatisticamente significante do quadro álgico p=0,0001. Conclusão: Contudo, 
o presente trabalho demonstra que a aplicação dos exercícios de estabilização 
lombar “core”, apresentaram-se efetivos na melhora da dor e da função lombar. 
 
Palavras-Chave: Dor lombar; Modalidades Terapêuticas; Treinamento de 
resistência. 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 

POLIMÉRICAS DE PLGA CONTENDO ANFOTERICINA B 

Daniel Brustolin Ludwig1 

NajehMaissarKhalil2 

Rubiana Mara Mainardes2 

 

Introdução: A anfotericina B, uma substância antifúngica do grupo dos 
polienos, possui boa ação contra as infecções fúngicas provocadas por 
Candida spp., as quais acometem inúmeras pessoas, principalmente pacientes 
imunocomprometidos, que receberam algum tipo de transplante ou que se 
encontram em unidades de tratamento intensivo. Apesar de bons resultados 
nestes tratamentos, a anfotericina B possui um grande problema em relação à 
sua biodisponibilidade, pois a mesma não é solúvel em meio fisiológico, sendo 
necessária a utilização de técnicas mais avançadas para o preparo de uma 
forma farmacêutica que possa desencadear o efeito terapêutico, desta forma 
utiliza-se a nanotecnologia. Outro fator importante na utilização da 
nanotecnologia é a redução da intensidade de um dos principais efeitos 
adversos desta droga, a nefrotoxicidade. O objetivo do trabalho foi o 
desenvolvimento e a caracterização das nanopartículas poliméricas de PLGA 
contendo anfotericina B, sendo que as mesmas foram preparadas pela técnica 
emulsificação-evaporação do solvente (O/A). Por esta técnica, o polímero 
(PLGA) foi dissolvido em solvente orgânico e posteriormente foi adicionado à 
formulação. Esta fase oleosa foi misturada com a fase aquosa constituída de 
solução aquosa de PVA e foi submetida ao desruptor ultrassônico para 
emulsificação. Em seguida, a emulsão foi submetida à evaporação do solvente 
orgânico por meio de evaporador rotatório à pressão negativa a fim de 
promover a solidificação das nanopartículas à medida que o solvente evapora. 
Finalmente, as nanopartículas foram isoladas do fármaco não-encapsulado por 
ultracentrifugação. As nanopartículas resultantes foram analisadas de acordo 
com seu tamanho médio e seu índice de polidispersão apresentando um 
tamanho de 515 nm ± 93 e índice de polidispersão de 0,264 ± 0,06. O resultado 
pode ser considerado satisfatório para uma pesquisa inicial, porém, novos lotes 
devem ser preparados em um novo projeto para que se possa reduzir o 
tamanho médio das nanopartículas e melhorar o índice de polidispersão. 
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EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM 

CÂNCER DE MAMA 
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Introdução: No mundo todo, o câncer de mama é a neoplasia mais incidente e 
com o maior índice de mortalidade sobre a população feminina. Sendo 
esperados no Brasil, para o ano de 2016, 57.960 novos casos segundo o INCA. 
O grande índice de mortalidade para esse tipo específico de câncer pode ser 
explicado pelo recorrente diagnóstico tardio, pelos tratamentos agressivos, e 
também pelas complicações oriundas desses tratamentos, como por exemplo, 
o linfedema. Objetivo: O estudo tem como objetivo analisar a eficiência da 
fisioterapia como tratamento auxiliar em pacientes comcâncer de mama. 
Metodologia: Este estudo foi realizado com E.F.P., paciente do sexo feminino, 
56 anos, diagnosticada com câncer de mama e frequentadora do projeto de 
extensão de fisioterapia em oncologia, realizado todas as quartas feiras na 
instituição ACOPECC Guarapuava-PR. Apesar de ter passado por cirurgia para 
remoção de tumor, a paciente não apresenta nenhuma alteração na amplitude 
de movimento de membro superior para o lado afetado e sua queixa principal 
não envolve a patogenia para o câncer propriamente dito. Com relação ao 
procedimento cirúrgico, houve uma aderência cicatricial, liberada a partir de 
fricções sobre aárea de lesão. Em complemento ao atendimento individual, a 
paciente realizouuma sequência de exercícios de aquecimento, alongamento, 
fortalecimento muscular, relaxamento e exercícios respiratórios moderados, 
durante a fisioterapia em grupo. Resultados: Após oito sessões, a paciente 
relatou melhorana resistência física para os movimentos de membro superior, 
diminuição do quadro álgico para as patologias associadas ao câncer e 
aumento da força muscular para o lado acometido. Conclusão: A fisioterapia 
desempenha papel fundamental para a melhora no quadro geral dos pacientes 
diagnosticados com câncer de mama. 
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