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Apresentação 

 

A Estácio Teresina realizou, nos 10 a 14 de outubro de 2017, o XIII Congresso Nacional de 

Fisioterapia (CONAFISIO). O evento foi organizado por acadêmicos dessa instituição de ensino com 

com apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Piauí (Crefito 14) e outras 

faculdades do Estado do Piauí e Maranhão. O evento foi uma grande oportunidade, não só para os 

acadêmicos, mas para os docentes discutirem a relevância da Fisioterapia nas políticas públicas do 

país, tento na área da educação, da promoção, da reabilitação e a inclusão social. Dentro da 

programação do Conafisio foram realizadas várias atividades, incluindo 31 minicursos, palestras e 

produção de resumos científicos que passam a compor os presentes Anais. 
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EFEITO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA 

CEREBELAR NO CONTROLE POSTURAL DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 

EFFECT OF CEREBELLAR TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON 

POSTURAL CONTROL OF HEALTHY SUBJECTS 

 

Cristiana Maria dos Santos1 

Antonia Jairla Oliveira da Silva1 

Fuad Ahmad Hazime1 

1. Laboratório de Neuromodulação da dor e Desempenho Sensório-motor. Departamento de 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Distúrbios cerebelares estão associados à importantes déficits motores, como por 

exemplo, a perda do equilíbrio. A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) cerebelar 

é uma técnica de neuromodulação não-invasiva que tem apresentado resultados bastante promissores 

como terapia adjunta aos tratamentos convencionais de reabilitação. OBJETIVO: Avaliar o efeito 

da ETCC cerebelar no controle postural de indivíduos saudáveis com ou sem perturbação visual e 

proprioceptiva. MÉTODOS: Participaram 10 universitários saudáveis com idades entre 19 e 23 anos. 

Todos receberam ETCC cerebelar anodal real e simulada com intervalo de uma semana. A oscilação 

postural foi avaliada com uma plataforma de força antes e após cada estimulação em quatro 

condições. Foi utilizado um gerador de corrente contínua alimentado por bateria de 9 V e um par de 

eletrodos (5 x 7 cm, 35 cm²). O eletrodo cátodo foi posicionado na região supraorbital direita e o 

eletrodo ânodo sobre o vérmis, 2 cm abaixo do ínion. A estimulação real teve intensidade de 2 mA e 

duração de 15 minutos e a simulada teve duração de 30 segundos. Número do parecer de aprovação 

do CEP N° 1.577.037. RESULTADOS: Não houve diferença significativa na amplitude do 

deslocamento nos eixos AP e ML antes e após a aplicação da ETCC cerebelar real. A perturbação 

visual e proprioceptiva afetou o equilíbrio. CONCLUSÃO: A ETCC cerebelar não melhorou 

significativamente o controle postural dos indivíduos e não compensou os efeitos da perturbação 

visual e proprioceptiva. 

Descritores: Cerebelo; Equilíbrio Postural; Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cerebellar disorders are associated to significant motor deficits, such as loss of 

balance. Cerebellar transcranial direct current stimulation (tDCS) is a noninvasive neuromodulation 

technique that has presented very promising results as an adjunct therapy to conventional 

rehabilitation treatments. AIM: To evaluate the effect of cerebellar tDCS on postural control of 

healthy individuals with or without visual and proprioceptive disturbance. METHODS: Ten healthy 

mailto:crismsan9396@hotmail.com
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college students aged between 19 and 23 participated. All received real and simulated anodal 

cerebellar tDCS with one-week interval. We assess the postural oscillation in a force platform before 

and after each stimulation in four conditions. A 9 V battery powered by direct current generator and 

a pair of electrodes (5 x 7 cm, 35 cm²) were used. We position the cathode electrode in the right 

supraorbital region and the anode electrode on the vérmis, 2 cm below the inion. The real stimulation 

had intensity of 2 mA and duration of 15 minutes and the simulated stimulation lasted 30 seconds. 

RESULTS: There was no significant difference in the amplitude of the displacement in the AP and 

ML axes before and after the application of the real cerebellar tDCS. Visual and proprioceptive 

disturbance affected balance. CONCLUSION: Cerebellar tDCS did not significantly improve 

postural control of subjects and did not compensate for the effects of visual and proprioceptive 

disturbance. 

Keywords: Cerebellum; Postural Balance; Transcranial Direct Current Stimulation. 

 

INTRODUÇÃO 

Distúrbios cerebelares estão associados à importantes déficits motores, como por exemplo, a 

perda do equilíbrio (Mauritz et al., 1979). Vários estudos têm avaliado o efeito da Estimulação 

Elétrica Trancraniana por Corrente Contínua (ETCC) cerebelar nas funções motoras (controle motor, 

aprendizado motor, controle postural) e cognitivas (memória, aprendizado, emoções) associadas ao 

cerebelo (Ferrucci et al., 2012; Jayaram et al., 2012). 

A ETCC é uma técnica de neuromodulação não invasiva que têm mostrado grande potencial 

na promoção de neuroplasticidade e como uma promissora terapia ajunta aos tratamentos 

convencionais de reabilitação (Hamada et al., 2012; Ferrucci et al., 2016). Apresenta efeito 

polaridade dependente, ou seja, a estimulação anodal aumenta a excitabilidade neuronal logo abaixo 

do local estimulado, enquanto a estimulação catodal provoca inibição da excitabilidade neuronal 

(Nitsche e Paulus, 2000). 

No entanto, poucos estudos observaram o efeito de uma única aplicação de ETCC cerebelar 

sobre o equilíbrio estático. Estudo recente avaliou o efeito da ETCC cerebelar no controle postural 

de 9 pacientes ataxicos por meio de posturografia computadorizada, porém os parâmetros analisados 

permaneceram inalterados após a estimulação anodal (Grimaldi e Manto, 2013). Outro estudo avaliou 

a oscilação do centro de gravidade de 16 homens saudáveis e observou que a ETCC cerebelar anodal 

não apresentou efeito significativo no equilíbrio, porém a estimulação catodal piorou 

significativamente o equilíbrio (Inukai et al., 2016).  

Diante da carência de estudos sobre o tema e da necessidade de melhor elucidar os efeitos da 

ETCC cerebelar no equilíbrio, o presente estudo teve o objetivo de avaliar o efeito de uma única 

aplicação de ETCC cerebelar anodal sobre o controle postural de indivíduos saudáveis com ou sem 

perturbação visual e proprioceptiva. 

MÉTODOS 

Participantes 



 

14 
 

Participaram do estudo 10 universitários saudáveis (6 mulheres) com idades entre 19 e 23 

anos (21 ± 1,3). Os critérios de exclusão foram: doenças musculoesqueléticas, doenças neurológicas, 

síndromes dolorosas crônicas, implantes metálicos no crânio, marca-passo cardíaco, gravidez, 

histórico de epilepsia e uso de fármacos com ação central. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética 

local e todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. 

Desenho do estudo 

Os participantes receberam ETCC cerebelar anodal real e simulada em dias separados, com 

um intervalo de uma semana. A ordem na qual os participantes receberam cada aplicação foi 

randomizada. A oscilação postural foi avaliada por meio de uma plataforma de força antes (pré-

ETCC) e após (pós-ETCC) cada estimulação em quatro condições: olhos abertos sem espuma 

(OASE), olhos fechados sem espuma (OFSE), olhos abertos com espuma (OACE) e olhos fechados 

com espuma (OFCE). As avaliações foram feitas pelo mesmo avaliador e ambos, avaliador e 

participante, desconheciam as características da estimulação (real ou simulada). Foram analisadas as 

amplitudes do deslocamento do COP (centro de pressão) nos eixos AP e ML. 

Avaliação do controle postural 

Foi utilizada uma plataforma de força (EMG System, SP, Brasil) com frequência de aquisição 

de 100 Hz e ganho amplificador de 600 vezes. Uma coleta com duração de 125 segundos foi feita em 

cada condição. Deu-se um intervalo de até um minuto entre as coletas para minimizar os riscos de 

fadiga. Durante o registro dos dados os participantes foram orientados a manter-se descalços e em 

apoio bipodal sobre a plataforma, permanecendo com postura ereta, membros superiores cruzados 

contra o peito, pés paralelos a uma distância de 15 cm e a visão centrada em um ponto físico estático 

posicionado na altura dos olhos a uma distância de 1,5 metros. Uma espuma (altura 5 cm, 

comprimento 30 x 50 cm, densidade 30 kg/m³) foi posicionada sob os pés do participante. 

ETCC cerebelar anodal 

A estimulação foi aplicada com um gerador de corrente contínua alimentado por bateria de 9 

V (Activadose II, USA), utilizando um par de eletrodos (5 x 7 cm, 35 cm²) (Ibramed, Brasil) cobertos 

por esponjas umedecidas em solução salina e fixados na cabeça por meio de faixas elásticas. O 

eletrodo com carga negativa (cátodo) foi posicionado na região supraorbital direita  e o eletrodo com 

carga positiva (ânodo) foi posicionado sobre o vérmis cerebelar, 2 cm abaixo do ínion (Figura 1) 

(Parazzini et al., 2014). A estimulação real teve intensidade de 2 mA e duração de 15 minutos (0.057 

mA/cm²). A estimulação simulada teve os mesmos parâmetros, porém o tempo de aplicação foi de 30 

segundos. 

Análise estatística 

Diferenças na oscilação postural (amplitude – eixos anteroposterior e médio-lateral) entre as 

condições de tempo (pré-tDCS x pós-tDCS), apoio bipodal (apoio bipodal sem espuma x com 

espuma) e estimulação (tDCS real x tDCS simulada) foram analisadas pela análise de variância com 

medidas repetidas (ANOVA). Testes t pareados foram utilizados para identificar diferenças entre as 

médias em cada condição de perturbação visual (olhos fechados) e perturbação proprioceptiva (apoio 

bipodal sobre uma espuma). A normalidade e homocedasticidade dos dados foram testadas por meio 

dos testes de Shapiro Wilk e Levene. A esfericidade dos dados foi avaliada pelo teste de Mauchly, 
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sendo considerado atendido o pressuposto valores acima de 0,05. Em caso de não atendimento, foi 

aplicada a correção de Greenhouse-Geisser. Nível de significância adotado foi de 5%.  

RESULTADOS  

Não foram relatados efeitos adversos ou reações colaterais durante e após a aplicação dos 

protocolos de intervenção. A maioria dos participantes era do sexo feminino e não praticavam 

atividades físicas. As características dos participantes estão sumarizadas na Tabela 1. 

Amplitude: Eixo anteroposterior (AP) 

Olhos abertos x olhos fechados sem espuma 

A análise de variância com medidas repetidas não demonstrou diferenças significativas na 

variável amplitude AP na condição de estimulação (F(1,16) = 0,669; p = 0,426; ɳ𝑝
2  = 0,040). Não 

houve interação significativa entre tempo e estimulação (F(1,16) = 0,186; p = 0,672; ɳ𝑝
2  = 0,011) 

(Figura 2a). 

Amplitude: Eixo mediolateral (ML) 

Olhos abertos x olhos fechados sem espuma 

A análise de variância com medidas repetidas não demonstrou diferenças significativas na 

variável amplitude ML na condição de estimulação (F(1,16) = 0,019; p = 0,893; ɳ𝑝
2  = 0,001). Não 

houve interação significativa entre tempo e estimulação (F(1,16) = 0,300; p = 0,591; ɳ𝑝
2  = 0,018) 

(Figura 2b). 

Amplitude: Eixo anteroposterior (AP) 

Olhos abertos x olhos fechados com espuma 

A análise de variância com medidas repetidas não demonstrou diferenças significativas na 

variável amplitude AP na condição de estimulação (F(1,16) = 0,001; p = 0,979; ɳ𝑝
2  = 0,001). Não 

houve interação significativa entre tempo e estimulação (F(1,16) = 0,295; p = 0,594; ɳ𝑝
2  = 0,018) 

(Figura 3a). 

Amplitude: Eixo mediolateral (ML) 

Olhos abertos x olhos fechados com espuma 

A análise de variância com medidas repetidas não demonstrou diferenças significativas na 

variável amplitude ML na condição de estimulação (F(1,16) = 3,635; p = 0, 075; ɳ𝑝
2  = 0,185). Não 

houve interação significativa entre tempo e estimulação (F(1,16) = 0,300; p = 0,591; ɳ𝑝
2  = 0,018) 

(Figura 3b). 

DISCUSSÃO 

A ETCC cerebelar anodal é uma promissora ferramenta clínica na reabilitação, porém poucos 

estudos avaliaram o efeito de uma única aplicação de ETCC cerebelar anodal sobre o controle postural 

de indivíduos saudáveis. O principal resultado obtido foi que não houve diferença significativa na 

amplitude do deslocamento do COP nos eixos AP e ML antes e após a aplicação da ETCC cerebelar 

anodal real. 

Houve um aumento da amplitude do deslocamento do COP nos eixos AP e ML na condição 

OFSE em comparação a condição OASE (Figura 2). Esse fato confirma a importância da informação 
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visual para a manutenção do equilíbrio. Em estudo que avaliou como a visão, a posição do órgão 

vestibular e a propriocepção afetavam a oscilação postural de 30 indivíduos adultos saudáveis, a visão 

foi que mais afetou a oscilação postural nos eixos AP e ML (Hansson et al., 2010). Observou-se uma 

melhora do equilíbrio pós-ETCC cerebelar real em ambas condições OASE e OFSE, exceto com 

relação ao deslocamento do COP no eixo ML na condição OASE o qual permaneceu inalterado pós-

ETCC cerebelar real (Figura 2). 

Na condição OACE foi obtido um aumento da amplitude do deslocamento do COP nos eixos 

AP e ML em relação a condição OASE (Figura 2 e Figura 3), mostrando que a perturbação da 

sensibilidade cutânea plantar provocou uma piora no equilíbrio. Isto também foi observado em estudo 

que analisou os efeitos de superfícies instáveis na oscilação postural de pacientes idosos com 

Acidente Vascular Encefálico e saudáveis. A amplitude do deslocamento nos eixos AP e ML foi 

significativamente maior sobre a espuma em comparação com a superfície estável em ambos grupos 

(Yu et al., 2012).  

Houve um discreto aumento da amplitude do deslocamento do COP no eixo AP na condição 

OFCE em relação a condição OACE (Figura 3a), que resultou provavelmente da somatória dos efeitos 

das perturbações visual e sensitiva, porém isso não foi observado no eixo ML (Figura 3b). Avaliando 

o controle postural de indivíduos com visão normal e com baixa visão, estudo recente obteve uma 

velocidade de oscilação do centro de gravidade significativamente maior com olhos fechados sobre a 

espuma comparado a olhos abertos sobre a espuma, no grupo com visão normal (Tomomitsu et al., 

2013). Em ambas condições OACE e OFCE houve uma melhora do equilíbrio pós-ETCC cerebelar 

real. 

Os efeitos da ETCC cerebelar se dão pela modulação da excitabilidade das células de Purkinje. 

Galea et al. (2009) obteve efeito polaridade dependente da ETCC cerebelar. A estimulação catodal 

reduziu a inibição cortical pelo cerebelo (cerebello-brain inhibition), o que resultou provavelmente 

da redução de excitabilidade das células de Purkinje e consequente redução da inibição da conexão 

excitatória entre o núcleo dentado e M1 (córtex motor primário). A estimulação anodal causou 

inibição da conexão excitatória entre o núcleo dentado e M1, provavelmente pelo aumento da 

excitabilidade das células de Purkinje. A estimulação simulada não provocou alterações significativas 

(Galea et al., 2009). Porém, o complexo dobramento do cerebelo pode dificultar a predição do efeito 

da estimulação à medida que influencia a direção da corrente em relação à morfologia celular, 

afetando a magnitude e a polaridade do potencial de membrana (Rahman et al., 2014). 

Este estudo apresenta algumas limitações. Além de uma amostra pequena, é possível identificar 

alguns fatores que podem influenciar o efeito da estimulação. O cérebro dos homens é mais difícil de 

excitar em relação ao das mulheres, no entanto 40% da amostra eram indivíduos do sexo masculino. 

A prática de atividade aeróbica é um fator favorável, porém 80% da amostra eram indivíduos 

sedentários. A maior parte das coletas foram no período da manhã, no entanto o período mais 

favorável é o da tarde. Os fatores idade e uso de medicamentos foram favoráveis para esta amostra, 

pois todos eram jovens e não faziam uso de medicamento. O fator atenção não foi controlado (Ridding 

e Ziemann, 2010). 

CONCLUSÃO 
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A ETCC cerebelar anodal não melhorou significativamente o controle postural dos indivíduos 

e não compensou os efeitos da perturbação visual e proprioceptiva. No entanto, são necessários mais 

estudos para a melhor compreensão dos efeitos da ETCC cerebelar anodal no controle postural. 
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TABELAS 

Tabela 1. Características dos participantes 

 
MD DP 

Sexo M n (%) 4 (40) ----- 

Idade (anos) 21,0 1,3 

Massa (Kg) 57,1 9,5 

Estatura (m) 1,7 0,1 

IMC (Kg/m2) 20,7 2,4 

Estado civil   

Solteiro(a) 10 (100) ----- 

Casado(a) ----- ----- 

Divorciado(a) ----- ----- 

Viúvo(a) ----- ----- 

Atividade física   

Não pratica 8 (80) ----- 

Regular* 2 (20) ----- 

Irregular** ----- ----- 

IMC: Índice de massa corporal; *Regular: Frequência de atividade 

física igual ou superior a três vezes por semana. ** Irregular: 

Frequência de atividade física inferior a três vezes por semana. 

Variáveis contínuas expressas em termos de média (MD) e desvio-

padrão (DP). 

FIGURAS 
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Figura 1. Disposição dos eletrodos para aplicação da estimulação cerebelar. (A) Eletrodo 

catodal posicionado na região supraorbital direita e (B) eletrodo anodal posicionado sobre 

o vérmis 2 cm abaixo do ínion. 

 

 

Figura 2. Média e desvio-padrão da amplitude do 

deslocamento do COP nos eixos (A) AP e (B) ML nas 

condições OASE e OFSE. 
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Figura 3. Média e desvio-padrão da amplitude do deslocamento 

do COP nos eixos (A) AP e (B) ML nas condições OACE e 

OFCE. 
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RESUMO 

 

A Labirintite consiste em uma disfunção vestibular periférica, caracterizada por uma inflamação ou 

infecção do labirinto, podendo manifestar distúrbios do equilíbrio, tendo a Reabilitação Vestibular 

como uma forma de tratamento que age no sistema vestibular, promovendo a recuperação do 

equilíbrio corporal. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo analisar a eficácia da 

Reabilitação Vestibular no tratamento de pacientes acometidos com labirintite. Trata-se de um estudo 

de casos, do tipo explicativo, intervencional com abordagem quantitativa. A amostra da pesquisa foi 

composta por 4 pacientes do sexo feminino, com idade acima de 60 anos e diagnóstico de labirintite. 

Para coleta de dados foi aplicado uma ficha de avaliação elaborado pelo próprio pesquisador, no qual 

as pacientes foram avaliadas através de testes específicos de equilíbrio (Romberg e Romberg 

Sensibilizado), coordenação (index – index, index – nariz, index – terapeuta, calcâneo – joelho), e 

através da sintomatologia relatada antes e após a intervenção. Foram realizadas 20 sessões de 

Reabilitação Vestibular, 3 vezes por semana com duração de 40 minutos cada atendimento. Número 

do parecer de aprovação do comitê de Ética: 091163/2016. O tratamento incluiu as manobras de Dix-

Hallpike, Brandt-Daroff, Manobra Liberatória de Semont e a de Reposicionamento Canalicular de 

Epley.  Ao término de cada 10 sessões as pacientes foram reavaliadas. Ao fim do tratamento, após 

análise dos resultados, observou-se que houve evolução em todas as pacientes, obtendo uma 

expressiva melhora do equilíbrio corporal estático e dinâmico, uma otimização da coordenação e 

redução significativa da sintomatologia. Apesar dos resultados satisfatórios, torna-se necessário que 

se desenvolvam mais pesquisas, envolvendo uma amostra maior e métodos de avaliações mais 

criteriosos, para realização de novos estudos e obtenção de resultados mais precisos.   

Palavras-chave: Sistema Vestibular. Labirintite. Reabilitação Vestibular. Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

 

Labirintite consists of a peripheral vestibular dysfunction, characterized by an inflammation or 

infection of the labyrinth, and may manifest balance disorders, with Vestibular Rehabilitation as a 

form of treatment that acts on the vestibular system, promoting the recovery of the body balance. 

Thus, the present study aims to analyze the efficacy of Vestibular Rehabilitation in the treatment of 

patients with labyrinthitis. This is an explanatory, interventional case study with a quantitative 

approach. The study sample consisted of 4 female patients, aged over 60 years and a diagnosis of 

mailto:gloria.borgesaraujo10@gmail.com
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labyrinthitis. For data collection, a self - evaluation form was used, in which the patients were 

evaluated through specific balance tests (Romberg and Romberg Sensibilizado), coordination (index 

- index, index - nose, index - therapist, knee), and through the symptomatology reported before and 

after the intervention. Twenty sessions of Vestibular Rehabilitation were performed, 3 times a week 

with duration of 40 minutes each attendance. Treatment included the maneuvers of Dix-Hallpike, 

Brandt-Daroff, Semont Liberatory Maneuver and Epley Canaltic Repositioning. At the end of every 

10 sessions the patients were re-evaluated. At the end of the treatment, after analysis of the results, it 

was observed that there was evolution in all the patients, obtaining an expressive improvement of the 

static and dynamic body balance, an optimization of the coordination and significant reduction of the 

symptomatology. Despite the satisfactory results, it is necessary to develop more research, involving 

a larger sample and more judicious methods of evaluation, to carry out new studies and obtain more 

accurate results. 

 

Keywords: Vestibular System. Labyrinthitis. Vestibular Rehabilitation. Physiotherapy 

 

 

INTRODUÇÃO 

As Labirintinopatias consistem em uma disfunção vestibular periférica (DVP), que acomete 

o labirinto ou nervo vestibular. Entre as labirintinopatias encontra-se a labirintite, caracterizada por 

uma inflamação ou infecção do labirinto, podendo manifestar distúrbios da audição e do equilíbrio 

(CORÓ, 2013).  

O labirinto é responsável pelo equilíbrio e manutenção da posição do corpo no espaço, onde, 

caso haja uma lesão, ocorrerá um conflito de informações desencadeando sintomas como, 

desequilíbrio, tontura e vertigem, podendo está associado à quedas, náuseas, e até mesmo sintomas 

depressivos com interferência na qualidade de vida dos indivíduos acometidos (SOARES et al, 2014). 

As vestibulopatias são prevalentes em 5 a 10% da população do mundo (COELHO et al, 

2016). Ocorrem com mais frequência em adultos do sexo feminino, cerca de 70% dos casos 

(OLIVEIRA; DUTRA, 2014). A tontura consiste no sintoma mais relatado, principalmente de idosos, 

sendo que, a sua prevalência na população com mais de 65 anos chega a 85%, consistindo, a maior 

causa de quedas (MANTELLO et al, 2008). 

As principais formas de tratamento para as disfunções vestibulares são, medicamentoso, 

cirúrgico e reabilitação vestibular. A Reabilitação Vestibular por sua vez visa diminuir a tontura e a 

instabilidade corporal, tendo se mostrado importante e efetivo no tratamento de pacientes com 

desordem no equilíbrio, melhorando a competência e bem estar na realização das atividades do dia a 

dia e na qualidade de vida (MOROZETTI; GANANÇA; CHIARI, 2011). 

A Reabilitação Vestibular (RV), baseia-se em um programa de exercícios com os olhos, a 

cabeça e o corpo, ou em manobras especificas, associados à mudanças de hábitos e esclarecimento 

sobre o desequilíbrio. Consiste em método terapêutico coerente, que age no sistema vestibular e 

potencializa a neuroplasticidade do sistema nervoso central, promovendo a recuperação do equilíbrio 

corporal, acelerando mecanismos naturais de compensação, habituação e adaptação (MANSO; 

GANANÇA; CAOVILLA, 2016). 

O presente estudo teve como objetivo analisar a eficácia da Reabilitação Vestibular no 

tratamento de pacientes acometidos com labirintite 
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MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de um estudo de casos do tipo explicativo, intervencional, de 

abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 4 pacientes do sexo feminino, idade acima de 

60 anos, com diagnóstico de labirintite, apresentando histórico de tonturas, desequilíbrio ou quedas.  

 O estudo foi realizado na Clínica de Poliatendimento da Faculdade Raimundo Sá, no período 

de setembro e outubro de 2016. Todas as pacientes tiveram que assinar um Termo de Consetimento 

Livre e Esclarecido. 

Para coleta de dados foi aplicado uma ficha de avaliação elaborado pelo próprio pesquisador, 

no qual as pacientes foram avaliadas através de testes de equilíbrio (Romberg e Romberg 

Sensibilizado), coordenação (index – index, index – nariz, index – terapeuta, calcâneo – joelho), e 

através da sintomatologia relatada antes e após a intervenção. 

Foram realizadas 20 sessões de Reabilitação Vestibular, 3 vezes por semana com duração de 

40 minutos cada atendimento. O tratamento incluiu as manobras de Dix-Hallpike, Brandt-Daroff, 

Manobra Liberatória de Semont e a de Reposicionamento Canalicular de Epley.  Ao término de cada 

10 sessões as pacientes foram reavaliadas. Para demonstração dos resultados do estudo, os dados 

foram organizados em quadros, tabelas e gráficos, sendo analisados de forma explicativa e 

inferencial. 

RESULTADOS 

  O presente estudo foi realizado com 4 pacientes do sexo feminino, com idades entre 64 e 74 

anos, com diagnóstico de labirintite, tendo como lado acometido em todas as pacientes o lado 

esquerdo, com fator causador desconhecido, no qual todas relataram como queixa principal a tontura. 

A avaliação das pacientes e a primeira intervenção foi realizada no dia 14 de setembro de 2016. Na 

tabela 1, está representado os resultados obtidos com a realização dos testes de equilíbrio estático e 

dinâmico antes, durante (após 10 sessões), e ao término do tratamento após conclusão das 20 sessões. 

Tabela 1: Testes de Equilíbrio 

TESTE DE ROMBERG 

 Antes Durante Após 

Paciente 1 + - - 

Paciente 2 + - - 

Paciente 3 + - - 

Paciente 4 + - - 

TESTE DE ROMBERG 

SENSIBILAZO 

 Antes Durante Após 

Paciente 1 + + - 

Paciente 2 + - - 
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Paciente 3 + + - 

Paciente 4 + + - 

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

De acordo com a análise da tabela pode-se verificar que, com relação ao teste de Romberg, 

que avalia o equilíbrio estático, ao início do tratamento em todas as pacientes o teste foi positivo, 

após as 10 sessões o teste passou a ser negativo em todas as pacientes, permanecendo assim até o 

termino do tratamento. Já com relação ao equilíbrio dinâmico avaliado através do teste de Romberg 

Sensibilizado, pode-se observar no início o foi positivo em todas as pacientes, após as10 sessões 

permaneceu positivo com exceção da paciente 2. Ao término das 20 sessões o teste passou a ser 

negativo nas quatro pacientes, mostrando resultados positivos no que diz respeito ao equilíbrio com 

relação ao tratamento realizado.  

Verificou-se a partir da avaliação da coordenação, que as pacientes não apresentavam grandes 

alterações com o que diz respeito à coordenação corporal.  Ao observar a avaliação da coordenação 

do membro superior pode-se verificar que no teste index – index, assim como no teste index – nariz 

e o teste index – terapeuta foi negativo em todas as pacientes do início ao fim do tratamento, já o teste 

calcâneo joelho foi positivo em todas as pacientes no início do tratamento, após as 10 sessões ao ser 

reavaliadas passou a ser negativo, permanecendo negativo até o termino do tratamento, mostrando 

que mesmo as pacientes não possuindo grades alterações ainda houve uma evolução ao observar a 

avaliação do teste calcâneo - joelho. 

O gráfico 1 demonstra a sintomatologia relatada pelas pacientes antes de iniciar o tratamento 

e ao término deste. 

Gráfico 1: Sintomatologia 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

Com relação a sintomatologia avaliada antes de iniciar o tratamento, a tontura, desequilíbrio, 

vômito, distúrbio do sono e zumbido eram presente em 100% da amostra, cefaleia e alteração da 

audição em 75% da amostra enquanto sintomas como instabilidade emocional e quedas constantes 

foram relatados por 50% da amostra. Após a intervenção pôde-se verificar que a sintomas como 

cefaleia, instabilidade emocional permaneceu em 50 % das pacientes, alteração da audição e zumbido 

em 25% das pacientes e sintomas como tontura, desequilíbrio, vômito, distúrbio do sono e quedas 

constantes não foi relatada por nenhuma das pacientes, mostrando melhoras e diminuição da 

sintomatologia diante do tratamento realizado.  
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Após a análise dos resultados da presente pesquisa, observou-se que todos os objetivos 

propostos foram alcançados, mostrando que a Reabilitação Vestibular consiste em um método que 

contribui significativamente no tratamento da labirintite, no qual proporcionou uma melhora no 

equilíbrio e coordenação das pacientes, assim como a redução da sua sintomatologia, proporcionando 

o retorno à realização das suas atividades diárias e melhor qualidade de vida, comprovando por tanto, 

a eficácia do método. 

Corroborando com o presente estudo, Volpi e Navarro (2006) realizaram um estudo de caso 

com 2 pacientes do sexo feminino, com idades de 77 e 83 anos, com diagnostico de DVP.  As 

pacientes foram avaliadas através dos testes de equilíbrio, Romberg e Romberg - sensibilizado, e a 

Escala da sintomatologia. Foram realizadas 16 sessões de reabilitação vestibular com uma série de 

exercícios, durante 8 semanas, com duração de 40 minutos. Os resultados obtidos mostraram melhora 

do equilíbrio estático e dinâmico, e uma redução da frequência e intensidade das crises, e anulação 

de alguns sintomas, comprovando assim a efetividade do método 

Maia et al(2013), por sua vez, realizaram um estudo com 19 idosos na faixa etária de 60 a 84 

anos, maioria do sexo feminino (85%), que apresentavam diagnóstico médico de disfunção vestibular. 

A avaliação foi realizada através da presença de sintomas otoneurológicos. A intervenção teve 

duração de 16 sessões, 50 minutos, 2 vezes por semana, composta por exercícios de reabilitação 

vestibular, baseados nos protocolos de Cawthorne e Cooksey. Os resultados foram redução e anulação 

de alguns sintomas e a melhora da capacidade funcional, assim como pode-se observar no presente 

estudo, apesar de uma quantidade inferior na amostra e um maior número de sessões obtiveram 

resultados semelhantes. 

Dorigueto et al (2009) realizou um estudo com 100 pacientes com diagnóstico de VPPB idade 

entre 17 a 88 anos, sendo 74 pacientes do gênero feminino e 26 do masculino. A avaliação se deu 

através do questionário de qualidade de vida DHI, através da escala analógica da tontura e testes de 

equilíbrio (Romberg, Romberg sensibilizado). Os pacientes foram acompanhados durante 12 meses 

no qual foram realizados a manobra de Epley. Após intervenção observou-se que 96% dos pacientes 

aboliram a vertigem, 4% relataram a presença porem com frequência e intensidade reduzida. Todos 

relataram satisfeitos apresentando grande melhora da capacidade funcional.  

O presente estudo, assim como todos os estudos abordados mostraram aspectos positivos 

relacionados a eficácia da reabilitação vestibular no tratamento das disfunções vestibulares, 

apontando melhora no equilíbrio e redução da sintomatologia, assim como melhora da qualidade de 

vida dos pacientes.  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados no presente estudo, a reabilitação vestibular se mostrou um 

método de abordagem positiva e eficaz no tratamento de pacientes com labirintite. Após realização 

de 20 sessões do protocolo do tratamento fisioterapêutico, observou-se que houve evolução em todas 

as pacientes, obtendo uma expressiva melhora do equilíbrio corporal, uma otimização da coordenação 

e redução significativa da sintomatologia. 

Com base na análise dos resultados, constatou-se que o tratamento foi de grande importância 

pois promoveu uma melhora da capacidade física como também mental e funcional proporcionado 

retorno as atividades de vida diária antes impossibilitadas de realizar e consequente melhora da 

qualidade de vida das pacientes. Porém, faz necessário que se desenvolvam mais pesquisas 

envolvendo uma amostra maior, métodos de avaliações mais criteriosos, para realização de estudos e 

obtenção de resultados mais precisos.   
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Endometriose é uma doença estrogênio-dependente caracterizada pelo implante 

ectópico de células endometriais extra-uterina.  De etiologia desconhecida, existem teorias que sua 

implantação seja devido à menstruação retrograda. No entanto, fatores internos e externos poderiam 

estar associados ao seu surgimento, principalmente durante menacme. OBJETIVOS: Investigar 

através de uma revisão sistemática os principais fatores associados à endometriose, descrever 

mecanismos diagnósticos e possibilidades de tratamento. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se 

uma pesquisa na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), nas bases de dados Scientific Eletronic library 

Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Public Medline (PUBMED) utilizando os Decs (descritores em ciências e saúde). Foram encontrados 

2024 artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão: textos completos em português, inglês e 

espanhol, artigos gratuitos com publicação entre 2004 a 2015 e que consideraram o tema do estudo. 

Assim, somente 14 artigos foram utilizados, pois demonstravam fatores associados à endometriose. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O aspecto hormonal foi encontrado em mulheres com um maior 

tempo de exposição ao estrogênio, isso causa infestação de células endometriais em cicatrizes 

cirúrgicas, principalmente no parto cesáreo, em episiotomias. Além disso, o aspecto nutricional 

relaciona a liberação de prostaglandinas PGE2 e PGF2 pelos ácidos graxos e a intolerância ao glúten. 

Já os fatores imunológicos falhos, células endometriais caem na cavidade abdominal não são 

identificadas pelos macrófagos como antígenos. CONCLUSÃO: Verificou-se uma associação da 

endometriose a fatores ambientais, imunológicos, hormonais, dietéticos e genéticos. Sua gênese e o 

conhecimento dos sintomas auxiliam para confirmação diagnóstica e tratamento adequado. 

Descritores: Endometriose; Cesária; Genética. Fenômenos fisiológicos da nutrição. Meio ambiente

mailto:Fisionara@outlook.com.br
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  ABSTRACT 

INTRODUCTION: Endometriosis is an estrogen-dependent disease characterized by the ectopic 

implantation of extrauterine endometrial cells. Of unknown etiology, there are theories that its 

implantation is due to retrograde menstruation. However, internal and external factors could be 

associated with its onset, especially during menacing. OBJECTIVES: To investigate through a 

systematic review the main factors associated with endometriosis, to describe diagnostic mechanisms 

and treatment possibilities. MATERIALS AND METHODS: A survey was conducted in the Virtual 

Health Library (BVS), the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Latin American and 

Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) and Public Medline (PUBMED) using the Decs 

(descriptors in sciences and health). A total of 2024 articles were found, after applying the inclusion 

criteria: complete texts in Portuguese, English and Spanish, free articles published between 2004 and 

2015, which considered the theme of the study. Thus, only 14 articles were used, since they 

demonstrated factors associated with endometriosis. RESULTS AND DISCUSSION: The hormonal 

aspect was found in women with a longer estrogen exposure, causing endometrial cell infestation in 

surgical scars, especially in cesarean delivery, in episiotomies. In addition, the nutritional aspect 

relates to the release of prostaglandins PGE2 and PGF2 by fatty acids and gluten intolerance. Since 

the immunological factors fail, endometrial cells fall into the abdominal cavity are not identified by 

macrophages as antigens. CONCLUSION: There was an association of endometriosis with 

environmental, immunological, hormonal, dietary and genetic factors. Its genesis and knowledge of 

the symptoms help for diagnostic confirmation and appropriate treatment. 

KEYWORDS: Endometriosis; Cesária; Genetics. Physiological Phenomena of Nutrition. 

Environment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Endometriose é definida pelo implante de células endometriais (estroma/ epitélio 

glandular) fora da cavidade uterina, podendo atingir estruturas como: trompas, ovários, peritônio, 

ligamentos uterossacros, reto, fígado, bexiga e cavidade torácica [16, 13]. A manifestação da doença 

ocorre durante o período menstrual, podendo desencadear como sintomas: dismenorreia, dor pélvica 

crônica, dispareunia, infertilidade e dor ao evacuar [13]. Apresenta-se como uma afecção comum, 

atingindo de 5% a 15% de mulheres no menacme (período fértil da vida da mulher) e 3% a 5% de 

mulheres na menopausa [16]. 

Sua etiopatogenia é decorrente de três teorias. A primeira teoria, do transplante, supõe a 

ocorrência de implantação de células endometriais por regurgitação tubária durante o período 

menstrual [7]. Essa teoria se fortalece devido à endometriose ser comum em pacientes com 

menstruação retrograda, o que ocorre entre 70 % a 90% das mulheres. A disseminação do endométrio 

poderia ocorrer ainda por transplante mecânico iatrogênico e disseminação hemática e linfática [2]. 

A segunda teoria, metaplasia celômica, ocorreria pela transformação do mesotélio em 

tecido endometrial. Esse processo de diferenciação metaplásica seria induzido por ativação de um 

alelo oncogênico [13]. Existe ainda a terceira teoria, a da indução, que parte da anterior, onde se supõe 
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que a diferenciação celular seria induzida por fatores bioquímicos endógenos. Tal teoria justificaria 

o motivo pelo qual, homens que sofrem influencia hormonal dos estrogênios advindos de carcinomas 

da próstata desenvolveriam a doença [8]. 

O reconhecimento de fatores associados à endometriose poderá contribuir para um maior 

detalhamento e conhecimento a respeito de sua casuística e assim ajudar para uma utilização mais 

ciente de técnicas terapêuticas e preventivas para com esse público, uma vez que esta doença 

apresenta-se em 10% da população geral, podendo estar presente em 70 milhões de mulheres em todo 

o mundo, em 50% dos casos de mulheres com infertilidade ou dor pélvica crônica, além de ser 

responsável por cerca 7,9% das internações ginecológicas [13]. Neste sentido, o objetivo deste estudo 

foi realizar uma revisão sistemática acerca dos possíveis fatores associados a gênese da endometriose, 

uma vez que essa doença pode desencadear quadros de infertilidade e dores crônicas em mulheres 

portadoras, além de descrever mecanismos diagnósticos e possibilidades de tratamento. 

 

MÉTODOS E RESULTADOS  

 

Essa pesquisa foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados eletrônicas: Scientific Eletronic library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Public Medline (PUBMED). Os descritores utilizados 

foram: endometriose, cesárea, genética, fenômenos fisiológicos da nutrição e meio ambiente. Os 

artigos foram selecionados seguindo os seguintes critérios de inclusão: textos completos com o 

idioma em português, inglês e espanhol, artigos gratuitos com publicação entre os anos de 2004 a 

2015 e que consideraram o tema do estudo. Os critérios de exclusão adotados foram textos 

incompletos, artigos que não apresentaram gratuidade e que associassem outras afecções 

ginecológicas. Os resumos de todos os artigos selecionados foram lidos e os manuscritos foram todos 

inteiramente revisados. As referências bibliográficas de todos os artigos foram analisadas em busca 

de informações adicionais, destas foram usados os artigos disponíveis e cabíveis a pesquisa.  

Foram encontrados 2024 artigos, distribuídos nas bases de dados da seguinte forma: 145 

artigos no SCIELO, 735 no LILACS e 1144 no PUBMED. Ao analisar os critérios de inclusão, foram 

selecionados apenas 14 artigos, pois estes se enquadravam dentro da temática da pesquisa quanto a 

fatores associados à gênese da endometriose. Estes artigos foram lidos na integra, e deles foram 

retirados dados e informações relevantes à pesquisa e que pudessem indicar aspectos que 

influenciassem na gênese, diagnóstico e tratamento da endometriose.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro I. Perspectiva de cada autor sobre fatores associados à endometriose  
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Autor/Ano 

Fator de 

associação com 

endometriose 

 

Relação encontrada 

 

 

CARAÇA / 2011 

 

 

Hormonal 

Mulheres que passaram por um maior tempo 

de exposição ao estrogênio apresentam maior 

risco de desenvolver endometriose, como é o 

caso de mulheres em fase reprodutiva e que 

apresentaram gestações tardias e menarca 

precoce. 

 

 

BELLELIS / 2011 

 

 

Imunológico 

Sugere que fatores imunológicos falhos, 

também podem colaborar para a instalação 

dessa doença. Uma vez que células 

endometriais que caem na cavidade abdominal 

não são identificadas pelos macrófagos como 

antígenos e, portanto, não são apresentadas ao 

CHP, não sendo submetidas à resposta imune 

local. 

 

 

TELES / 2007 

 

 

Espécie reativa de 

oxigênio 

A deficiência da superóxido dismutase (SOD) 

pela depleção de manganês reduz a produção 

ATP na musculatura afetada e, portanto, o 

nível de oxigênio no tecido, o que explicaria o 

quadro álgico e a fadiga constante nessas 

pacientes., caracterizando alterações músculos 

esqueléticas  na endometriose.  

 

 

BELLELIS / 2014 

 

 

Ambiental 

Os poluentes (TCCD e o PCBs) que se 

correlacionam com o desenvolvimento de 

doenças hormônio dependentes como a 

endometriose, podem interferir, diminuindo os 

níveis de estrogênio durante a menstruação, 

fazendo com que este se modifique de um 

processo agudo para crônico de estimulação 

pró-inflamatória ao ligarem-se a receptores 

AhR, e alterarem a função endometrial normal 

e diminuírem a sensibilidade à progesterona 

que reduz a apresentação dessas enzimas pró-

inflamatórias. 

 

 

 

 

 

Um dos principais fatores de associação de 

endometriose com nutrição parece ser a 

liberação de prostaglandinas PGE2 e PGF2, 

pelos seus percussores, os ácidos graxos 
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FEBRASCO / 2010 Nutricional presentes nos alimentos e a intolerância ao 

glúten. 

 

 

 

GUIDONI / 2007 

 

 

 

Cicatrizes 

Cirúrgicas 

Em seu estudo com 51 úteros advindos 

histerectomias com cesárea Segmentar prévia, 

evidenciou-se: 75% apresentaram 

irregularidade e distorção cicatricial; 65% 

estavam com acúmulo de endométrio sobre a 

cicatriz; 16% com formação poliposa; 65% 

com infiltração linfocitária acentuada; 92% 

com presença de células gigantes com resíduo 

de fios de sutura; 37% com descontinuidade do 

endométrio.  

 

 

 

 

BAZZO / 2012 

 

 

 

Cicatrizes 

Cirúrgicas 

Por meio da avaliação ultrassonográfica, 

alguns estudos identificaram área anecoica 

triangular na região da incisão cirúrgica, 

denominada “nicho”, que pode conter 

endométrio em seu interior e ser responsável 

por sangramento uterino anormal ou 

endometriose em cicatriz de cesárea. 

 

 

 

 

VILARINO / 2011 

 

 

 

 

Cicatrizes 

Cirúrgicas 

A endometriose em cicatriz cirúrgica tem 

incidência relatada entre 0,03 e 3,5%, e sua 

etiopatogênia pode ser justificada pela 

combinação de duas teorias: disseminação 

linfática e metaplasia celômica. O 

endometrioma se manifesta em forma de 

nodulação, com localização próxima à cicatriz 

cirúrgica e associada à dor agravada durante o 

período menstrual. 

 

 

 

NOMNATO / 2007 

 

 

 

Cicatrizes 

Cirúrgicas 

Verificaram em sua pesquisa que a localização 

da endometriose está diretamente relacionada 

com cirurgias antecedentes, principalmente as 

que violam a cavidade uterina e que permitem 

o contato do tecido de incisão com tecido 

endometrial. Assim, as células endometriais 

permaneceriam viáveis e se proliferando sob 

estímulo hormonal. 

Fonte: Próprio autor 
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Os dados encontrados nesta revisão mostram que a endometriose é encontrada em 

mulheres de todos os grupos étnicos e sociais, e que pode estar associada a diversos fatores 

desencadeadores. O aspecto hormonal foi um dos fatores encontrados, uma vez que segundo Caraça, 

a endometriose é considerada uma doença de caráter estrogênio-dependente que se apresenta em 

mulheres na fase reprodutiva e em mulheres no pós-menopausa em uso de terapia de reposição 

hormonal (T.R.H) [6]. Assim, mulheres que passaram por um maior tempo de exposição a este 

hormônio, apresentam maior risco de desenvolver a doença, como é o caso das que apresentaram 

gestações tardias e menarca precoce. Do mesmo modo, mulheres que passam por grandes períodos 

de anovulação e que praticam exercícios físicos, estão menos propensas a doença uma vez que são 

expostas ao estrogênio em níveis mais baixos que os tidos como normais [14].  

Durante a gestação os níveis de estrogênio e os de progesterona aumentam no intuito de 

que ocorra a supressão do sistema imunocelular e assim prevenir uma provável rejeição materna fetal. 

No entanto, esse quadro hormonal alterado, eleva as chances de surgimentos de infestação de células 

endometriais em cicatrizes cirúrgicas, principalmente no parto cesáreo, em episiotomias ou lacerações 

de parto normal [3].  

Estudos sugerem que fatores imunológicos falhos, também podem colaborar para a 

instalação dessa doença. Durante a menstruação retrógrada, mecanismo pelo qual células oriundas do 

endométrio caem na cavidade peritoneal via tubas uterinas, as células endometriais deveriam ser 

identificadas como antígenos e submetidas à resposta imune local, uma vez que os macrófagos 

funcionam como apresentadores desses antígenos aos linfócitos T através do complexo de 

histocompatibilidade principal (CHP). Este complexo deveria combater essa infestação, pois o CHP 

possui duas classes, a I atrai os linfócitos T citotóxicos e a classe II os linfócitos T (auxiliadores). A 

classe I secreta substâncias letais à célula-alvo, e a classe II auxilia secretando citocinas indutoras de 

morte para esta célula, no entanto, por algum motivo esse mecanismo não funciona [3].  

Além disso, mulher com histórico de menstruação retrograda, parece apresentar uma 

inflamação peritoneal constante, com aumento de líquidos e atividade macrofágica que resultam em 

liberação de citocinas e fatores angiogênicos e de crescimento, o que promove a proliferação celular. 

Assim, esses fatores imunológicos falhos que não eliminam essas células ectópicas seriam o motivo 

da gênese da doença, juntamente com alterações hormonais presentes [3]. Há ainda, uma prevalência 

de endometriose em mulheres com doenças autoimunes como alergias, asma e fibromialgia. No caso 

da fibromialgia, que assim como a endometriose é uma doença que apresenta características 

inflamatórias e degenerativas, podem apresentar espécies reativas ao oxigênio (ERO) podendo este 

ser fator desencadeante de ambas de modo isolado ou concomitante [3, 17]. 

Segundo Teles 2007, a fibromialgia, assim como a endometriose é uma doença que 

apresenta características inflamatórias e degenerativas. No entanto, uma não representa fator 

desencadeante para a outra. O que desencadeia a endometriose neste caso seriam as espécies reativas 

de oxigênio já presentes no organismo devido à outra doença de base como a fibromialgia. Pois, 

ambas se associam a apresentação espécies reativas ao oxigênio (ERO), de modo concomitante ou 

isoladamente e possuem manifestações dolorosas em seu quadro sintomatológico [17, 10]; 

Dentre as EROs, a deficiência da superóxido dismutase (SOD) devido a depleção de 

manganês, reduziria a produção de trifosfato de adenosina (ATP) na musculatura afetada, acarretando 

na diminuição de oxigênio no tecido, o que explicaria o quadro álgico e a fadiga constante nessas 
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pacientes. Assim, alterações músculos esqueléticas como a alteração na atividade mitocondrial 

(organela intimamente relacionada a produção de ATP) podem está associadas a endometriose, não 

como um fator desencadeante, mas como uma alteração capaz de potencializar sintomas já existentes 

como a dor [17, 10]. 

Pesquisa evidenciou a associação da endometriose com aspectos ambientais. Como no 

caso de contato com poluentes químicos como o tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), que é 

encontrado no cordão umbilical de humanos, e considerado o mais tóxico já produzido pelo homem 

e o bifenilos policlorados (PCBs) que se apresenta ao homem sob a forma de produtos de consumo 

de origem animal, como carnes e laticínios. Ambos se acumulam nos tecidos, devido sua resistência 

à degradação, e assim perpetuam dentro da cadeia alimentar em um efeito cumulativo. O PCBs na 

forma de dioxina tem sido correlacionado ao desenvolvimento de doenças hormônio-dependentes 

como é o caso da endometriose, devido este possuir a habilidade de alterar a função endometrial 

normal de seres humanos e animais [4]. 

A atuação destes poluentes na fisiologia humana confunde-se com o fator hormonal 

anteriormente mencionado, uma vez que podem interferir diretamente na ação dos hormônios no 

corpo. No caso do ciclo menstrual, por exemplo, em que os níveis de estrogênio caem, favorecendo 

um processo pró-inflamatório pelo aumento de citocinas e quimiocinas. O TCCD e o PCBs podem 

interferir, fazendo com que este se modifique de um processo agudo para crônico de estimulação pró-

inflamatória ao ligarem-se a receptores AhR, e alterarem a função endometrial normal e diminuírem 

a sensibilidade à progesterona que reduz a apresentação dessas enzimas pró-inflamatórias [4, 3]. 

Existem ainda, associações com o tamoxifeno, o tabaco, a cafeína, e o álcool no desenvolvimento da 

doença, estes dois últimos, parecem aumentar o nível de estrogênio ativo e, portanto os riscos [8, 5]. 

O outro fato relevante é a associação da endometriose com alimentação que é adotada ao 

longo dos anos, assim como ocorre com a doença celíaca. Por esse motivo, desordens de aspectos 

nutricionais são alvos de pesquisas sobre a doença, há relatos de que mulheres que nasceram com 

baixo peso e as que passaram por exposição ao tabaco e os altos níveis de estrogênio durante a 

gestação podem ter riscos aumentados de desenvolver a doença [8, 4]. Um dos principais fatores 

nutricionais parece ser a liberação de prostaglandinas PGE2 e PGF2, pelos seus percussores, os ácidos 

graxos. Essas prostaglandinas são metabólitos pró-inflamatórios dos graxos n6 provenientes de óleos 

vegetais. Já as prostaglandinas PGE3 e PGE3a resultado de excretas dos graxos n3 advindos dos óleos 

marinhos e possuem menor função inflamatória causando menos algias que os anteriores [8].  

A endometriose ligada à intolerância ao glúten apresenta um risco de 112/100.000 

pacientes-ano. A intolerância de algumas mulheres ao consumo do glúten, seria a evidência de 4 a 

8% da prevalência de infertilidade nas mulheres [15]. No entanto, o retorno da fertilidade ocorreria 

espontaneamente com o estabelecimento de uma dieta livre do glúten. Assim, um estilo de vida que 

adote uma nutrição pouco adequada, pode influenciar no aspecto genético, uma vez que 7% das filhas 

e 2% das netas de mulheres com endometriose, também apresentaram a doença, no entanto, não há 

provas de associação com o complexo de histocompatibilidade, podendo a adoção de um estilo de 

vida pouco saudável, aumentar essa incidência [8]. 

Outros fatores também podem contribuir para o aparecimento da doença quando há 

ambiente propenso a sua instalação. Diante disso, diversos estudos relatam existir uma correlação 

entre a endometriose e cicatrizes cirúrgicas, principalmente se forem levadas em conta as cirurgias 
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ginecológicas. Como visto anteriormente a endometriose é estrogênio-dependente, e este hormônio 

possui potencial poder estimulador de respostas imunes pró-inflamatórias favorecendo a apresentação 

da doença em casos de cicatriz de parto cesáreo, em cicatrizes de episiotomia, lacerações de parto 

normal e após procedimentos em que houve contato com tecido endometrial, como histerectomias, 

gravidezes ectópicas e salpingotripsias. Estimativas sugerem que 3,5% das endometrioses relatadas 

ocorram após a realização de procedimentos obstétricos [11, 9, 1]. 

Dados indicam que os endometriomas incisionais ocorrem entre 0,03 e 3,5% dos casos. 

No que se refere à endometriose em episiotomias, os dados mostram incidência de 0,01 a 0,06% e 

isso ocorreria por implantação de células da loquiação do parto normal. Especula-se ainda, que o não 

fechamento adequado do peritônio visceral e parietal durante a cesariana, poderia contribuir para o 

surgimento da endometriose incisional, apresentando uma incidência de 0,2% [18,12]. 

Diante de tais fatores de risco associados a gênese da endometriose, verifica-se a 

necessidade de um diagnóstico precoce. Sobre este aspecto, entende-se que a suspeita diagnóstica é 

baseada em exame ginecológico e em aspectos clínicos, como dificuldade de engravidar, nodulação 

e dor pélvica com piora durante o ciclo menstrual. O exame físico pode auxiliar na investigação 

dependendo da extensão e da localização do endometrioma. Em focos superficiais da doença como 

em cicatrizes cirúrgicas, umbilicais e inguinais a inspeção e a palpação abdominal podem ajudar na 

suspeita, mas em casos de endometriose profunda, o exame pode apresentar-se normal. O diagnóstico 

definitivo e padrão ouro é somente cirúrgico via laparoscopia com exérese. Durante a cirurgia, a 

identificação de um nódulo de aspecto vinhoso ou azulado, pode fortalecer a suspeita, e mesmo em 

mulheres assintomáticas, muitas vezes ocorre diagnóstico incidental durante este exame [8, 18, 12]. 

Após um diagnóstico bem estabelecido, a escolha de tratamento clínico ou cirúrgico 

dependerá das características da lesão e dos sintomas apresentados. O tratamento clínico 

medicamentoso pode auxiliar na fase pré-operatória, em que se tem a possibilidade de redução de 

grandes nódulos, facilitando assim o processo cirúrgico. O uso de anti-inflamatórios não hormonais, 

anticoncepcionais orais e progesterona trazem o alívio de sintomas quando se opta pelo tratamento 

clínico, contudo, este não traz a resolução do quadro e o tratamento cirúrgico é considerado a melhor 

opção para estes pacientes. Autores sugerem que a excisão completa da lesão, diminui recorrências e 

afasta os riscos de malignidade, sendo considerado o tratamento de escolha para endometrioses 

decorrentes de cicatrizes cirúrgicas [8]. 

Em casos de recidivas após o tratamento cirúrgico, devido à ressecção incompleta do 

endometrioma, pode haver necessidade de terapêutica complementar a base de medicação hormonal. 

Cuidados básicos durante a realização de cirurgias ginecológicas como a limpeza da cavidade 

abdominal após a histerografia e a não utilização da mesma agulha cirúrgica em todas as fases do 

parto cesáreo, podem diminuir os riscos de transplantes endometriais iatrogênicos [18]. 

No âmbito preventivo, considerando-se os índices de endometriose devido o acumulo de 

endométrio na cicatriz de partos. Foi verificado que o fisioterapeuta é o profissional que atua na 

preparação para um parto mais fisiológico. Sua atuação engloba conscientização corporal, 

cinesioterapia, analgesia, adoção de posturas verticais, deambulação, relaxamento e alongamentos 

perineais para o auxilio durante o trabalho de parto [1]. Essas técnicas ajudam a preparar todas as 

estruturas pélvicas para um encaixe perfeito do feto, além de alongar musculaturas perineais, 
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permitindo uma melhor passagem do bebê pelo canal vaginal, minimizando os riscos de episiotomias 

ou lacerações extensas do canal vaginal [12]. 

A prevenção, dentro do aspecto nutricional também é importante, pois o nutricionista 

pode orientar as mulheres sobre quais alimentos devem ser ingeridos e quais devem ser evitados para 

minimizar os riscos de surgimento de doenças como a endometriose. Nutricionistas afirmam que o 

consumo de ácidos graxos essenciais, vitaminas E, C e K, magnésio e flavonoides podem ajudar a 

diminuir a concentração de radicais livres oxidativos dos processos inflamatórios. Afirmam ainda, 

que uma dieta vegetariana ou baseada em baixa ingesta de gordura tende a diminuir esses riscos, pois 

reduzem os níveis séricos de estrogênio circulante. Em contrapartida, a ingestão de fibras pode 

potencializar a excreção de estrogênio, aumentando, portanto, os riscos de desenvolver a doença em 

mulheres já propensas. Com isso, a realização de uma alimentação saudável pode auxiliar na 

minimização dos riscos [8, 15]. 

 

CONCLUSÃO 

 

Afetando essencialmente mulheres na idade fértil, a endometriose é uma doença que não 

possui etiologia bem definida e diante da investigação de fatores associados ao seu surgimento, foi 

observado que a exposição a micro-organismos, alterações hormonais, toxinas, fatores dietéticos e 

situações adversas como cirurgias ginecológicas, possuem relação com a sua gênese. Após a revisão 

deste tema, verificou-se que a endometriose é tida como uma doença de causas multifatoriais com 

características próprias em cada situação e que pode progredir devido a pequenas alterações 

fisiológicas da mulher. Seu diagnóstico definitivo é essencialmente cirúrgico e seu tratamento pode 

englobar diversos profissionais da área da saúde. Assim, a investigação sobre o tempo e grau de 

exposição a esses fatores, a faixa etária e a exposição a outros fatores encontrados, devem ser 

realizado novos estudos para um melhor esclarecimento sobre o surgimento da doença e para um 

melhor aspecto preventivo e curativo. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O projeto intitulado como Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de 

Saúde – VER-SUS fora proposto pelo Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida desde o 

ano de 2002, com foco na formação de trabalhadores para o SUS, é visto por diversos estudantes 

como um verdadeiro meio propulsor de conhecimento, pois proporciona experiências que não podem 

ser vivenciadas dentro de universidades. A relevância deste estudo baseia-se na necessidade de 

permitir que novos estudantes possam vir a engajar-se em projetos como estes. OBJETIVOS: Relatar 

experiências adquiridas durante participação no projeto em questão. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Estudo do tipo relato de experiência, descrito com base nas vivências suportadas no projeto VER-

SUS por estudantes de Fisioterapia entre outros cursos da área da saúde, na realidade do Sistema 

Único de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as vivências percebeu-se que parte dos 

graduandos da área da saúde não é formada para compreender o SUS. Muito disso fora observado no 

decorrer das atividades, onde, alguns destes, desconheciam algumas políticas básicas de atenção à 

saúde, base do Sistema. CONCLUSÃO: Acredita-se que vivências como a propiciada pelo VER-

SUS venham a contribuir para a formação técnica, científica e política dos alunos, por meio das 

perspectivas interdisciplinares e intersetorial. Assim, torna-se imprescindível a efetivação de políticas 

públicas que integrem as áreas da saúde e da educação, garantindo que práticas educativas realizadas 

no SUS possam vir a configurar-se como instrumentos para análise das experiências de saúde locais, 

por meio dos usuários e por meio dos estudantes. 

DESCRITORES: Saúde coletiva; Saúde pública; Multidisciplinaridade. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The project entitled Experiences and Stages in the Reality of the Unified Health 

System - VER-SUS, proposed by the Ministry of Health in partnership with the United Network since 

2002, focusing on the training of workers for the SUS, is seen by various students as a true means of 

propelling knowledge, because it provides experiences that can not be experienced within 

universities. The relevance of this study is based on the need to allow new students to be able to 

engage in projects like these. OBJECTIVES: To report experiences acquired during participation in 

the project in question. MATERIALS AND METHODS: A study of the type of experience reported, 

based on the experiences supported by the VER-SUS project by students of Physiotherapy, among 

other health courses, in the reality of the Unified Health System. RESULTS AND DISCUSSION: 

During the experiences that part of the graduates of the health area is not formed to understand the 

SUS. Much of this had been observed in the course of activities, where some of them were unaware 

of some basic health care policies, the basis of the System. CONCLUSION: It is believed that 

experiences such as that provided by the VER-SUS will contribute to the technical, scientific and 

political formation of the students through the interdisciplinary and intersectoral perspectives. Thus, 

it is essential to implement public policies that integrate health and education, ensuring that 

educational practices carried out in the SUS can be configured as tools for analyzing local health 

experiences, through the users and by the students. 

 

KEYWORDS: Collective health; Public health; Multidisciplinarity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) necessita de profissionais preparados para atuar com 

competência na área da saúde pública, questão trabalhada nos serviços por meio do desenvolvimento 

de programas de educação continuada e reuniões técnico-científicas. Entretanto, ainda é visível na 

rede pública de saúde o despreparo técnico, científico e político de alguns trabalhadores 

(CANÔNICO, et al., 2008). Concomitantemente a essa constatação, alia-se o fato das instituições de 

ensino superior (IES) que possuem cursos da área da saúde direcionarem o aprendizado mais no 

modelo biomédico do que nos paradigmas da saúde pública, ensinando de forma não comprometida 

com o sistema (CANÔNICO, et al., 2008). 

Neste contexto, em 2002 o Ministério da Saúde (MS) cria a Assessoria de Relações com o 

Movimento Estudantil e Associações Científico-Profissionais da saúde, objetivando aproximar 

estudantes do desenvolvimento de projetos que visam estabelecer uma política de educação para 



 

39 
 

futuros profissionais atuantes no SUS. Surgem diversas propostas de vivência, entre elas a Vivência 

e Estágios na Realidade do Sistema único de saúde (VER-SUS), que teve como versão piloto a 

vivência no estado do Rio Grande do Sul, sendo, posteriormente, ampliada para outros estados 

brasileiros (CANÔNICO, 2008). 

O projeto VER-SUS/RS do Rio Grande do Sul foi uma proposta da Escola de Saúde Pública 

– ESP/RS que se caracterizou pela ampliação do seu projeto antecessor, o projeto Escola de Verão. 

A partir do VER-SUS/RS, a ESP/RS, em parceria com os estudantes universitários da saúde 

organizados no Núcleo Estudantil de Trabalhos em Saúde Coletiva (NETESC), pretendeu difundir a 

oferta sistemática dessa Vivência-Estágio aos estudantes dos diferentes cursos de graduação do setor 

da saúde, já que o projeto anterior era apenas para alunos do curso de medicina. A ideia foi utilizar 

os tradicionais períodos de férias letivas universitárias para a realização sistemática da Vivência-

Estágio. (BRASIL, 2013) 

O projeto nacional iniciou com o projeto-piloto VER-SUS/Brasil em 2003, só em 2004 veio 

o VER-SUS/BRASIL, levando a 1.200 estudantes a oportunidade de estabelecer contato com 60 

secretarias municipais de saúde ao longo do ano de 2004 (FETTERMANN, et al., 2014). A segunda 

edição do VER-SUS/Brasil ocorreu em 2005 envolvendo 10 municípios e 251 estudantes. Após esse 

período, inúmeras iniciativas locais e regionais continuaram a ser desenvolvidas e no ano de 2011 o 

projeto VERSUS/Brasil foi retomado pelo MS para ser realizado novamente em grande escala pelo 

país (FETTERMANN, et al., 2014). 

As edições do projeto estavam sendo realizadas através dos Departamentos de Atenção Básica 

da Secretaria de Atenção à Saúde; Departamento de Gestão da Educação na Saúde e da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na saúde com a rede de parceiros: IES, Conselhos de saúde e 

Secretarias municipais e estaduais de saúde, trazendo diretrizes que convergem com as atuais políticas 

prioritárias do campo da educação e da saúde, e que preveem a organização das redes de atenção à 

saúde nas diversas regiões de saúde, tendo a atenção básica como organizadora do processo de 

cuidado (FETTERMANN, et al., 2014). 

Ao participarem do VER-SUS, os estudantes têm a oportunidade de extrapolar os espaços 

mais restritos da formação tradicional e vivenciar o funcionamento de um complexo sistema de 

serviços de saúde e à medida em que estão imersos nesse contexto, apropriam-se de maneira viva e 

pessoal de saberes e práticas que estão em constante circulação no SUS. Neste sentido, os próprios 

estudantes tornam-se protagonistas de projetos de gestão, atenção e educação em saúde que são 

dinamicamente atualizados na interação constante com outros estudantes e profissionais de outros 

saberes (BRASIL, 2016).  

A configuração do VER-SUS permite aos estagiários-viventes conhecerem a importância da 

ação e da interação de uma equipe multiprofissionar, a qual não se configura apenas como trabalho 
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em equipe, mas na conjugação de diversos saberes e no diálogo de diferentes profissões que atuam 

conjuntamente para garantir uma maior efetividade da integralidade no cuidado à saúde. Para além 

de uma atuação multiprofissional, a interdisciplinaridade, que constitui uma exigência do modelo 

promocional em saúde proposto pelo SUS, é considerada uma inter-relação e interação das disciplinas 

a fim de atingir um objetivo comum, exigindo um maior diálogo entre os profissionais e uma menor 

rigidez nos limites entre as diferentes disciplinas (BRASIL, 2016) 

Baseado nas novas necessidades de adequação do novo perfil profissional como forma de 

englobar as diretrizes propostas pelo SUS, tais como igualdade, integralidade e universalidade, nas 

quais garantem a promoção, prevenção e a recuperação de todos, este trabalho destaca-se pela 

importância de discutir ações educacionais que programas como o VER-SUS impactam na 

ressignificação dos alunos como formadores de saúde. Baseado nisso, este estudo objetiva mostrar a 

relevância do VER-SUS para a formação dos futuros profissionais da área da saúde, bem como, 

disseminar a importância da atenção básica e principalmente do conhecimento do SUS e suas 

diretrizes. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, descrito com base nas 

vivências suportadas no projeto VER-SUS por um estudante do curso de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI). O projeto teve ocorrência no mês de dezembro de 2016, na cidade de 

Pinheiro-MA, contando com a participação de 25 acadêmicos de diversos cursos das ciências 

biológicas e da saúde, dentre estes somente um de fisioterapia.  

O trabalho baseia-se nos princípios éticos, de tal modo que todos os envolvidos foram 

previamente esclarecidos do objetivo do estudo, seguido do assinamento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

De forma complementar, foi realizada uma busca nos bancos de dados da literatura, visando 

subsidiar a discursão sobre a experiência vivida pelo discente do curso de Fisioterapia (UFPI), do 

Campus Ministro Reis Velloso, durante as atividades realizadas na vivências/estágios das Unidades 

Básicas de Saúde, Hospitais, e demais dispositivos e comunidades da região ao qual estavam os 

participantes concentrados, com o intuito de observar e trabalhar ações em cima de questões 

norteadoras do SUS. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A vivência/estágio referente ao VER-SUS/Brasil 2016 transcorreu no município de Pinheiro, 

localizado no estado do Maranhão, entre os dias 30 de novembro a 06 de dezembro de 2016, tendo 

como foco norteador os eixos poucos estudados no ambiente acadêmico, tais como a população 

Ribeirinha e Quilombola, além de discutir ações locais por meio da análise do sistema de saúde, afim 

de propor soluções efetivas aos gestores, sendo estas realizadas  ao fim do estágio por todos os 

participantes (Figura 1 e 2).  

  

 

 

 

 

FIGURA 1: Vivências e estágios na 

realidade do sistema Único de Saúde. 

FONTE: Disponível em: 

https://goo.gl/images/MnF212  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (ESCÓRCIO,A. 2016) 

FIGURA 2: Bandeira feita pelos 

participantes, representando o VER-SUS Pinheiro/MA, com as bandeiras do Maranhão, Brasil e da 

cidade de Pinheiro é também representada à união, representada pelas mãos ao redor do símbolo 

do projeto.  

 

Durante as vivências percebeu-se que parte dos graduandos da área da saúde não apresentava 

uma formação voltada para compreensão do SUS, uma vez que, no decorrer das atividades, parte 

desconheciam as políticas básicas de atenção à saúde. Em dissonância, outros estudantes mostraram-

se abertos às discussões que envolvessem a formulação e exequibilidade do SUS. Durante os debates 
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discutiu-se sobre uma barreira existente entre as Universidades e a inserção dos alunos no âmbito do 

SUS, o que possivelmente poderia corroborar com um enfraquecimento no conhecimento por parte 

dos estudantes quanto ao âmbito de estudo. 

O diferencial do VER-SUS 2016 foi às visitas às comunidades Quilombola e Ribeirinha que 

existem na cidade, onde foi possível vivenciar uma realidade discrepante a presenciada pelos 

discentes envolvidos. Além disso, foram possibilitados aos mesmos conhecer a realidade local, bem 

como a população e as suas verdadeiras necessidades.  

Para melhor abrangência da região delimitada, todas as visitas foram articuladas junto aos 

profissionais da Equipe Saúde da Família local por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

nos quais dentro os profissionais que constituem a equipe multidisciplinar, destacam-se os ACS como 

os profissionais “porta de entrada” da atenção básica (Figura 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (ESCÓRCIO,A. 2016) 

 FIGURA 3: Visita a UBS da comunidade quilombola da cidade de Pinheiro/MA  

 

Durante as visitas prestadas nos centros de saúde do município local, pode-se observar o 

descaso do poder público perante essas pessoas que vivem nas regiões periféricas daquela região, por 

meio da falta de estrutura e investimento na UBS da comunidade, além da falta de integração da 

comunidade nos serviços prestados, sem esta ter ciência dos serviços prestados e como ocorrem os 

atendimentos. Além destes, observou-se a precariedade de saneamento básico e infraestrutura, 

fazendo desta comunidade um verdadeiro foco de doenças e agravos, uma vez que as localidades 

abordadas se localizam próximo ao rio Pericumã, que durante as enchentes atinge as casas dos 

moradores da comunidade, causando uma verdadeira catástrofe às famílias que ali residem (Figura 

4). 
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FONTE: (ESCÓRCIO,A. 2016) 

FIGURA 4: Visita a comunidade ribeirinha de Pinheiro/MA 

 

Após o acompanhamento das comunidades, os 25 discentes reuniam-se junto aos seus 

supervisores e facilitadores para a realização das discussões, visando explorar a percepção dos 

estudantes sobre a realidade vivenciada, despertando nestes ideias de melhorias de saúde para a 

população local e como estes conhecimentos podem ser levado para a formação profissional de cada 

um dos envolvidos.  

Dentre os assuntos abordados, destaca-se a localização do atual Centro de Atenção 

Psicossocial, no qual encontra-se em funcionamento em um antigo matadouro; A negligência dos 

gestores dos órgãos públicos sobre as comunidades Ribeirinhas e Quilombola; Além da importância 

de disseminar as experiências, através de rodas de conversas, seminários, entre outros (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Disponível em: 

https://www.facebook.com/VersusPinheiro/photos/a.198207800610646.1073741828.19816706728

1386/237930769971682/?type=3&theater 

FIGURA 5: Roda de conversa realizada pelos alunos participantes do VER-SUS Pinheiro/MA. 
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De acordo com CANÔNICO et al (2008), questão inerente é a formação de estudantes da área 

da saúde não se esgota na discussão de políticas governamentais focais - no caso o VER-SUS. 

Engloba, também, uma ampla discussão sobre a política pedagógica usada para o ensino nas 

universidades, pautada quase sempre na abordagem pedagógica tradicional, conservadora, em que a 

relação professor-estudante é vertical. O papel do professor está intimamente ligado á transmissão de 

certo conteúdo que é pré-definido e que constitui o próprio fim da existência escolar; o estudante por 

sua vez é submetido a absorver o conhecimento que o professor detém, idealizando a concepção de 

que apenas esse tem o potencial para transmitir conhecimento. (CANÔNICO, et al., 2008). 

As experiências como o VER-SUS podem desencadear o processo de mudança de 

mentalidade nos atores sociais das universidades, com consequente mudança de atitude profissional, 

o que nos parece fundamental, já que a elaboração do saber sobre o SUS produz alteração nas relações 

e práticas de poder entre os defensores da saúde enquanto direito e aqueles que creem que é 

mercadoria. (CANÔNICO, et al., 2008). 

Os resultados dos estudos de CANÔNICO revelam que a participação no VER-SUS 

contribuiu para o aprimoramento individual dos estudantes sobre o SUS, destacando a sua 

importância enquanto política pública. Os graduandos relatam que essa vivencia minimizou o 

preconceito que tinham sobre esse Sistema. Mencionam, também, que a experiência foi um fator 

desencadeador da participação em movimentos sociais, particularmente no movimento estudantil. 

Destacam, ainda, que apesar da qualidade da vivencia, ela é de fórum individual, dificilmente 

aplicável no coletivo da academia, em decorrência de pouco conhecimento dos docentes sobre o SUS, 

bem como reduzido interesse dos estudantes - fatores que apontam como passíveis de intervenção por 

meio de capacitação e motivação institucional. (CANÔNICO, et al., 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que vivências como a propiciada pelo VER-SUS venham a contribuir para a 

formação técnica, científica e política dos alunos, por meio das perspectivas interdisciplinares e 

intersetorial. Assim, torna-se imprescindível a efetivação de políticas públicas que integrem as áreas 

da saúde e da educação, garantindo que práticas educativas realizadas no SUS possam vir a 

configurar-se como instrumentos para análise das experiências de saúde locais, por meio dos usuários 

e por meio dos estudantes.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil e no mundo, o número de pessoas com idade acima de 60 anos vem 

crescendo significativamente. O processo de envelhecimento apresenta, como uma de suas 

consequências, o declínio na força dos músculos esqueléticos e respiratórios. OBJETIVO: 

Correlacionar os valores das pressões pulmonares em idosos com o tempo de prática de atividade física. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se a pesquisa no CASI de Piripiri, Piauí. A amostra foi 

composta de 28 idosos (de 60 a 80 anos). Critérios de inclusão: nível de cognição preservados, sem 

história de doença respiratória crônica. Critérios de exclusão: idosos que possuíam idade superior a 80 

anos, com déficit cognitivo e os participantes que apresentaram contraindicação ao uso da 

manovacuometria. A coleta de dados foi iniciada somente após aprovação do Comitê de Ética, sob o 

número CAAE: 49313315.2.0000.5210. A FMR foi avaliada através da manovacuometria digital, com 

certificado de calibração e permitindo medidas entre -300 cmH2O a +300 cmH2O. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A partir da análise dos dados obtidos constata-se que o comprometimento da FMR pode 

estar ligado diretamente ao menor nível de atividade física em idosos. Vários estudos têm demonstrado 

correlação negativa entre FMR e variáveis modificadas pelo processo de envelhecimento. No entanto, na 

pesquisa realizada, todos os homens superaram o valor esperado de PImáx e ficaram com o de PEmáx 

próximo ao estimado e, no geral, alcançaram medidas superiores às encontrados nas mulheres. 

CONCLUSÃO: Constatou-se com esta pesquisa que o tempo de prática de atividade física pode 

influenciar no ganho de FMR. 

Descritores: Pressões Respiratórias Máximas; Exercício; Modalidades de Fisioterapia.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: In Brazil and in the world, the number of people over 60 years of age has been 

increasing significantly. The aging process has, as one of its consequences, the decline in the strength of 

the skeletal and respiratory muscles. OBJECTIVE: To correlate the values of pulmonary pressures in 

the elderly with the time of practice of physical activity. MATERIALS AND METHODS: The research 

was carried out in the CASI of Piripiri, Piauí. The sample was composed of 28 elderly (60 to 80 years 

old). Inclusion criteria: level of cognition preserved, with no history of chronic respiratory disease. 

Exclusion criteria: elderly individuals who were older than 80 years, with cognitive deficit and those who 

presented contraindication to the use of manovacuometry. The data collection was started only after 

approval of the Ethics Committee, under the number CAAE: 49313315.2.0000.5210. The FMR was 

evaluated through digital manovacuometry, with calibration certificate and allowing measurements 

between -300 cmH2O to +300 cmH2O. RESULTS AND DISCUSSION: From the analysis of the data 

obtained, it can be seen that FMR impairment may be directly related to the lower level of physical 

activity in the elderly. Several studies have shown a negative correlation between FMR and variables 

modified by the aging process. However, in the research performed, all males exceeded the expected 

value of MIP and had MEP close to the estimated one and, in general, achieved measures higher than 

those found in women. CONCLUSION: It was verified with this research that the time of practice of 

physical activity can influence the FMR gain. 

 

Descriptors: Maximum Respiratory Pressure; Exercise; Modalities of Physiotherapy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil e no mundo, o número de pessoas com idade acima de sessenta anos vem crescendo 

significativamente. O processo de envelhecimento apresenta como uma de suas consequências o declínio 

na força dos músculos esqueléticos e respiratórios, ocorrendo redução da força de recolhimento elástico 

dos pulmões e da complacência torácica. Tem sido relatado que o exercício físico preventivo é a melhor 

maneira de retardar sarcopenia devido ao envelhecimento, além de estar relacionada a menores taxas de 

outras doenças.  

A força muscular respiratória (FMR) tem sido apresentada como um importante parâmetro 

para avaliar a integridade do sistema respiratório, principalmente em idosos. A medição de pressão 

respiratória máxima utilizando um manovacuômetro é uma técnica simples e eficaz. 
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Justifica-se a escolha deste tema a relevância da vigilância e cautela que deve haver sobre as 

consequências que o envelhecimento promove principalmente no sistema respiratório, bem como a 

observação de como a prática regular de atividade física retarda esses efeitos deletérios e melhora a 

capacidade funcional vital desses idosos, especificamente a força muscular respiratória. 

Diante disso, este estudo teve como objetivo correlacionar os valores das pressões 

pulmonares em idosos com o tempo de prática de atividade física.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva e de natureza quantitativa. Foi realizada no Centro 

de Atenção à Saúde do Idoso - CASI, localizado na cidade de Piripiri – Piauí. Os participantes foram 

selecionados por uma amostra de conveniência, sendo composta de 28 idosos (4 do sexo masculino e 24 

do sexo feminino).  

Critérios de inclusão: nível de cognição preservados (avaliados através do Mini Exame do 

Estado Mental – MEEM), sem história de doença respiratória crônica. Critérios de exclusão: idosos que 

possuíam idade superior a 80 anos (pois a equação de referência somente contempla até essa idade), os 

que possuíam déficit cognitivo (valores de MEEM abaixo de 13 para analfabetos, abaixo de 18 para baixa 

e média escolaridade e abaixo de 26 para alta escolaridade) e os participantes que apresentaram 

contraindicação ao uso da manovacuometria, como é o caso dos hipertensos graves, portadores de angina 

instável, aneurisma de aorta, pneumotórax, cirurgia recente, glaucoma e hidrocefalia.  

A coleta de dados foi iniciada somente após aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de 

Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí- UNINOVAFAPI, sob o número CAAE: 

49313315.2.0000.5210, conforme Parecer Consubstanciado do CEP, acordado com os requisitos da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Selecionados os idosos aptos a participarem da pesquisa, procedeu-se a mensuração da FMR. 

A PImáx (Pressão Inspiratória Máxima) e PEmáx (Pressão Expiratória Máxima) foram avaliadas através 

da manovacuometria, com a utilização de um manovacuômetro digital da marca WIKA, com valores de 

– 300 cmH2O a + 300 cmH2O, calibrado de fábrica. A PImáx foi mensurada a partir do volume residual 

e a PEmáx a partir da capacidade pulmonar total. Ressalta-se que para encontrar os valores esperados 

para a idade de cada participante utilizou-se as equações propostas por Neder et al. (1999), em que para 

homens PImáx: y=-0,80 x idade + 155,3; PEmáx: y= -0,81 x idade + 165,3 e para mulheres PImáx: y= -
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0,49 x idade + 110,4; PEmáx: -0,61 x idade + 115,6. A FMR foi avaliada através da manovacuometria e 

a análise estatística dos dados foi realizada através do programa Minitab 17.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 01 - Apresentação PImax/PEmax de homens idosos e o tempo de atividades no CASI de Piripiri-

PI. (n = 4). 

Dados 

apresentados como média e desvio padrão 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 02 – Apresentação PImax/PEmax de mulheres idosas (GM) e o tempo de atividades no CASI de 

Piripiri-PI. (n = 24). 

 

ANOS DE 

CASI 

PImáx, cmH2O PEmáx, cmH2O IDADE 

1 103 104 68 

2 210 86 85 

4 106 115 60 

5 175 109 80 

MÉDIA + DP 148,5 ± 52,8 103,5 ± 12,5 73,25 ± 11,35 

ANOS DE CASI PImáx, cmH2O PEmáx, cmH2O IDADE 

 

 

1 

 

 

63 102 70 

316 83 74 

47 32 76 

64 106 77 

47 50 80 

 

 

48 76 63 

145 44 64 
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Dados apresentados como média e desvio padrão 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os valores de referência da PImáx e PEmáx (cmH2O) para a população brasileira adulta 

masculina entre 20 e 29 anos são em média de 129 e 147 cmH2O respectivamente, chegando a valores 

médios de 93 e 112cmH2O respectivamente para homens de 70 a 80 anos de idade, decrescendo com o 

avanço da idade também para as mulheres com média de 102cmH2O para a PImáx e 114cmH2O para a 

PEmáx na faixa etária de 20 a 29 anos e 73cmH2O e 70cmH2O nas idades entre 70 e 80 anos 

respectivamente. 

 

2 

129 92 66 

76 76 69 

55 44 69 

 65 102 65 

3 103 69 73 

 98 72 88 

 110 66 61 

4 99 102 64 

6 33 68 71 

 134 109 62 

 124 74 64 

 48 69 73 

7 93 76 73 

 60 85 75 

 147 58 78 

 27 21 70 

10 39 61 79 

MÉDIA + DP 90,5 ± 60,5 72,4 ± 23,5 68,4 ± 14,9 
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Tabela 03 -  Demonstração das médias dos valores de Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão 

Expiratória Máxima (PEmáx) encontradas e dos previstos em homens da amostra Piripiri-PI, 2016. (n = 

4) 

VARIÁVEL Nº MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

p 

Valor encontrado de 

PImáx (cmH2O) 

 

4 148,5 

 

52,8 

 

0,10 

 

Valor previsto 

segundo Neder et al. 

(1999) para PImáx 

(cmH2O) 

 

4 96,7 

 

9,1 

 

Valor encontrado de 

PEmáx (cmH2O) 

 

4 103,5 

 

12,5 

 

0,7 

 

Valor previsto 

segundo Neder et al. 

(1999) para PEmáx 

(cmH2O) 

 

4 106,0 

 

9,2 

 

Dados apresentados como média e desvio padrão 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 04 - Demonstração das médias dos valores de Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão 

Expiratória Máxima (PEmáx) encontradas e dos previstos em mulheres da amostra Piripiri-PI, 2016 (n = 

19). 

VARIÁVEL Nº MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

p 
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Dados 

apresentados como média e desvio padrão 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como nota-se nas tabelas 01 e 03, do sexo masculino, a PImáx encontrada e o valor previsto 

apresentam-se de forma semelhante, não há diferença estatisticamente significativa. Dessa forma, esses 

valores se mantêm imutáveis, pois os mesmos encontrados são estatisticamente semelhantes aos 

esperados em um envelhecimento saudável. A PEmáx do presente estudo apresentou correlação neutra 

com a idade, no sexo masculino. Os valores encontrados estão estatisticamente próximos ao esperado 

(Tabela 03). 

De modo geral os valores de PImáx do sexo feminino da mesma forma que os do sexo 

masculino, apresentaram-se como correlação nula com a idade, ou seja, os valores pressóricos 

encontrados eram praticamente iguais aos previstos (Tabela 02 e 04). Assim como os valores de PEmáx, 

sendo que nos mesmo a comparação entre valores encontrados e preditos é mais significativa. 

O comprometimento da FMR pode ser ligado diretamente ao menor nível de atividade física 

nas rotinas diárias de idosos, principalmente os que se encontram institucionalizados. Vários estudos têm 

demonstrado correlação negativa entre força muscular respiratória e variáveis modificadas pelo processo 

Valor encontrado de PImáx 

(cmH2O) 

24 90,4 

 

17,0 

 

0,2 

 

Valor previsto segundo Neder 

et al. (1999) de PImáx 

(cmH2O) 

 

24 75,6 

 

3,1 

 

Valor encontrado de PEmáx 

(cmH2O) 

 

24 72,4 

 

29,0 

 

0,99 

 

Valor previsto segundo Neder 

et al. (1999) para PEmáx 

(cmH2O) 

 

24 72,3 

 

3,9 
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de envelhecimento. No entanto, na pesquisa realizada, todos os homens superaram o valor esperado de 

PImáx e ficaram com o de PEmáx próximo ao estimado. E no geral alcançaram valores superiores aos 

encontrados nas mulheres. E quanto as mulheres na PImáx cerca de 46% obtiveram resultados abaixo do 

esperado e as outras 54% chegaram a valores superiores. Quanto a PEmáx, apenas em 33% o valor foi 

abaixo do esperado e nas outras 67% o mesmo foi próximo ao estimado ou superior.  

Pela análise dos resultados encontrados no presente estudo notou-se que os grupos que 

apresentaram as correlações de PImáx e PEmáx positivas em relação à idade, foram os mesmos grupos 

que tinham maior tempo de prática de atividades físicas, ou seja, mesmo esses grupos sendo em menor 

proporção neste estudo, tal análise demonstra que o maior tempo de prática de atividades físicas regulares 

proporciona de fato uma correlação positiva das forças musculares respiratórias com passar da idade. 

 

CONCLUSÃO 

Constatou-se com esta pesquisa que o tempo de prática de atividade física pode influenciar 

no ganho de FMR. A prática de exercicios físicos retarda as consequências do envelhecimento e melhora 

a capacidade funcional pulmonar. 
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RESUMO 

Introdução. A Disfunção Temporomandibular (DTM) compreende um grupo de alterações clinicas que 

afetam os músculos mastigatórios, as articulações Temporomandibulares e estruturas associadas.  

Estudos sugerem que cerca de 40% a 60% da população em geral é acometida por algum tipo de 

Disfunção. A fisioterapia atua no tratamento reversível, tentando devolver a função da articulação 

comprometida e dos sistemas neuromusculares adjacentes.O Objetivo do estudo foi Analisar os 

benefícios da fisioterapia no tratamento das Disfunções Temporomandibulares Métodos. Trata-se de 

uma revisão bibliográfica. A busca para os artigos foi limitada entre os anos de 2006 a 2017, nos idiomas 

português, inglês. Resultados. A fisioterapia no tratamento da DTM está inserida entre as terapias de 

suporte visando reduzir ou eliminar sinais e sintomas, mantendo ou recuperando a função da articulação 

comprometida. Conclusão. Com o objetivo de aliviar o quadro álgico, melhorar a função dos músculos 

mastigatórios. A fisioterapia tem sido muito empregada na reabilitação e prevenção da DTM. 

 

 Palavras-Chaves: Disfunção, Temporomandibular, fisioterapia, Reabilitação 

ABSTRACT 

Introduction. Temporomandibular Dysfunction (TMD) comprises a group of clinical changes affecting 

the masticatory muscles, Temporomandibular joints and associated structures. Studies suggest that about 

40% to 60% of the general population is affected by some type of dysfunction. Physiotherapy acts in the 

reversible treatment, trying to return the function of the compromised joint and adjacent neuromuscular 

systems. Objective of the study was to analyze the benefits of physical therapy in the treatment of 

Temporomandibular Dysfunction Methods. This is a bibliographical review. The search for articles was 

limited between the years 2006 to 2017, in Portuguese, English. Results. Physiotherapy in the treatment 

of TMD is inserted among supportive therapies aimed at reducing or eliminating signs and symptoms, 

mailto:Marisapereirasilva@hotmail.com
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maintaining or recovering the function of the compromised joint. Conclusion. In order to relieve the 

pain, improve the function of the masticatory muscles. Physiotherapy has been much used in the 

rehabilitation and prevention of TMD. 

 Keywords : Dysfunction, Temporomandibular, physiotherapy, Rehabilitation 

 

 

Introdução 

A articulação temporomandibular (ATM) é um elemento do sistema estomatognático, formado por várias 

estruturas internas e externas, capaz de realizar movimentos complexos. A Disfunção 

Temporomandibular (DTM) compreende um grupo de alterações clinicas que afetam os músculos 

mastigatórios, as articulações Temporomandibulares e estruturas associadas.  Estudos sugerem que cerca 

de 40% a 60% da população em geral é acometida por algum tipo de Disfunção. Sabe-se que os sinais e 

sintomas mais observados em pacientes com DTM são limitações da amplitude de movimentos 

mandibulares, dor ou desconforto, ruído articular, dificuldade na mastigação e cefaléia. A fisioterapia 

tem como finalidade aumentar a conscientização do paciente sobre a causa dos sintomas, conseguirem o 

relaxamento muscular, reduzir a hiperatividade muscular e restabelecer os movimentos articulares, 

diminuir a dor, o espasmo, o edema e permitir a recuperação da função normal da articulação 

temporomandibular. 

 

Métodos  

 Revisão bibliográfica. Os artigos foram consultados por pesquisa em base de dados eletrônicos: 

LILACS, SciELO, e BIREME, por meio das palavras-chaves: Disfunção,Temporomandibular, 

fisioterapia, Reabilitação . Incluídos no estudo artigos originais nos idiomas inglês, e português 

publicados de 2006 a 2017, sendo após análise foram exclusos artigos de revisão, e aqueles que não 

estavam relacionados diretamente com o tema. O critério de inclusão foi ter como sujeito de pesquisa 

adultos portadores de Disfunção Temporomandibular, e ter a fisioterapia como intervenção no tratamento 

das Disfunções Temporomandibulares. 

 

Resultados  
 

Foram 25 estudos selecionados para o presente estudo. Observou-se nos resultados encontrados que 

protocolos de tratamentos fisioterapêuticos, onde foram utilizadas as técnicas de terapia manual isolada 

ou associadas à laserterapia de baixa potência, apresentaram resultados satisfatórios.  A fisioterapia no 

tratamento da DTM está inserida entre as terapias de suporte visando reduzir ou eliminar sinais e 

sintomas, mantendo ou recuperando a função da articulação comprometida. 

 

Discussão 

A restrição da mobilidade mandibular é considerada um dos principais sinais clínicos da DTM, Alguns 

autores verificaram a relação entre DTM e diferentes partes do corpo, obsevando anormalidades posturais 
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e comprometimento de função muscular mais freqüente no grupo de DTM, entre 70 a 80% de todos os 

pacientes com disfunção temporomandibular experimentam a Dor. Estudo realizado em 15 pacientes 

com DTM mostrou que os músculos mais acometidos eram o trapézio fibras superiores, pterigóide medial 

e masseter. A fisioterapia dispõe de vários recursos no tratamento da disfunção da ATM, dentre eles a 

Eletroterapia, Estabilização Cervical, Cinesioterapia, Massoterapia, Proporcionando com isso, além do 

alívio da sintomatologia, o restabelecimento da função normal do aparelho mastigatório e da postura. 

 

 

Conclusão  

 Com o objetivo de aliviar o quadro álgico, melhorar a função dos músculos mastigatórios. A fisioterapia 

tem sido muito empregada na reabilitação e prevenção da DTM, Não há consenso qual seja a melhor 

terapia para o tratamento da DTM. Para isso 

É preciso conhecer um pouco mais sobre essa articulação, suas possíveis disfunções e a sintomatologia, 

podendo assim direcionar um tratamento adequado. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome do impacto se caracteriza por uma dor de caráter crônico que acomete o 

ombro, o quadro clínico presente nas lesões é de dor e incapacidade funcional. OBJETIVO: Realizar 

uma revisão bibliográfica para expor quais as técnicas fisioterapêuticas utilizadas no tratamento de 

indivíduos com Síndrome do Impacto (SI). MÉTODOS: Foi utilizado a combinação de descritores 

encontrados na DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) no período de outubro a dezembro de 2016. 

Os descritores e filtros foram aplicados na BIREME, após análise restaram 15 artigos em inglês. 

RESULTADOS: A fisioterapia dispõe de diversos recursos e técnicas para alívio de dor, controle da 

inflamação, ganho de ADM, fortalecimento e consciência corporal, como a eletroterapia, terapia manual 

e acupuntura. Pode se destacar conforme o descrito nos artigos encontrados na busca: a cinesioterapia; a 

terapia manual principalmente associada a outras técnicas; os recursos eletroterapêuticos não 

apresentaram resultados relevantes; com relação à aplicabilidade de bandagem/kinesiotaping os 

resultados são divergentes quanto o real efeito dessa técnica; a banhoterapia/hidroterapia, acupuntura e 

imagética motora apresentaram bons resultados. CONCLUSÃO: Muitas são as técnicas existentes no 

tratamento da SI, porém, sugere-se novos estudos abordando o tema para esclarecer melhor a 

aplicabilidade de cada uma das técnicas expostas.  

Descritores: Síndrome da colisão do ombro; Reabilitação; Fisioterapia; Revisão. 

 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The impact syndrome is characterized by a chronic pain that affects the shoulder, 

the clinical picture present in the lesions is pain and functional disability. OBJECTIVE: To perform a 

bibliographic review to show the physiotherapeutic techniques used in the treatment of individuals with 

Impact Syndrome (IS). METHODS: We used the combination of descriptors found in DeCS 

(Descriptors in Health Sciences) between October and December 2016. Descriptors and filters were 

applied to BIREME, after analysis there were 15 articles in English. RESULTS: Physiotherapy has 

several resources and techniques for pain relief, inflammation control, ROM gain, strengthening and 
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body awareness, such as electrotherapy, manual therapy and acupuncture. It can stand out as described 

in the articles found in the search: kinesiotherapy; manual therapy mainly associated with other 

techniques; the electrotherapeutic resources did not present relevant results; with respect to the 

applicability of bandage / kinesiotaping the results are divergent as to the real effect of this technique; 

the bath therapy / hydrotherapy, acupuncture and motor imagery presented good results. 

CONCLUSION: Many techniques exist in the treatment of IS, however, new studies are suggested, 

addressing the theme to better clarify the applicability of each of the exposed techniques. 

Keywords: Shoulder Impingement Syndrome; Rehabilitation; Physiotherapy; Review. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O ombro é uma articulação bastante complexa e bastante móvel, mas é considerada pouco estável 

por sua anatomia articular, atribuída a frouxidão capsular associada à forma arredondada e grande da 

cabeça umeral e a rasa superfície da fossa glenóide. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

(2011) caracteriza a Síndrome do Impacto (SI) por uma dor de caráter crônico que acomete o ombro, o 

paciente apresenta limitação antálgica nos movimentos entre 70º e 120°. 

A faixa etária mais atingida por essa síndrome é a terceira idade – 34% da população acima de 

65 anos apresenta disfunção do ombro; é uma patologia frequente no Brasil, isso se deve ao aumento da 

expectativa de vida, grande desenvolvimento dos esportes que utilizam os membros superiores, 

desenvolvimento de métodos diagnósticos clínicos e radiológicos modernos, maior entendimento da 

patologia e conhecimento dos métodos de reabilitação (MONTEIRO;MEJIA, 2012). 

A maioria dos problemas de ombro podem ser tratados sem cirurgia, o tratamento conservador 

leva a menos custos com gastos em saúde e menores risco de complicações e reincidivas. A fisioterapia 

é, frequentemente, a primeira escolha de tratamento para a SI, incluindo várias modalidades no 

tratamento, como a termoterapia, eletroterapia, terapia manual e exercícios terapêuticos 

(CARDOSO;LEITE, 2013). 

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica para expor quais as 

técnicas e recursos empregados no tratamento conservador por meio de uma abordagem atual e verificar 

os efeitos de diferentes propostas fisioterapêuticas na faixa etária mais acometida pela patologia. 

MÉTODOS 
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A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas, através do portal da BIREME, utilizando 

a combinação de descritores encontrados na DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): “Síndrome de 

Colisão do Ombro. Idoso. Reabilitação”, no período de outubro a dezembro de 2016. 

Os artigos identificados foram avaliados de forma independente pelo pesquisador, obedecendo 

aos critérios de inclusão: texto na íntegra, artigos publicados nos últimos 10 anos, ensaio clínico, estudos 

controlados, com amostra na faixa etária mais acometida, descrição do tipo de intervenção. Foram 

excluídos, estudos de caso, estudos que não abordavam o tema e que não obedeceram aos critérios de 

inclusão.  

Foram encontrados 470 publicações científicas, ao aplicar o filtro: texto completo, foram 

recuperados 194 publicações na MEDLINE e dois na LILACS. Ao aplicar o filtro: terapia, reportaram 

49 estudos; após leitura dos títulos, foram selecionados 18, um artigo foi descartado por não se enquadrar 

quanto a amostra e tipo de estudo, outro por estar repetido e mais um por não apresentar resultados, 

restando 15 artigos (MEDLINE) em língua inglesa.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos foram distribuídos em quadro conforme o tema principal para facilitar posterior 

discussão dos resultados. 

Quadro 01 - Descrição dos artigos envolvendo o por tema principal no tratamento fisioterapêutico 

empregado na síndrome do impacto do ombro (n= 15).  

TEMA 

PRINCIPAL 

AUTOR/ANO TITULO 

EXERCÍCIO 

TERAPÊUTICO 

BASKURT, 2011 

A eficácia do exercício de estabilização 

escapular em pacientes com síndrome de 

impacto subacromial. 

BERNHARDSSONN 

, 2011 

Avaliação e um conceito de exercício 

excêntrico focado no treinamento de força do 

manguito rotador para pacientes com 

síndrome do impacto subacromial 

CELIK, 2009 

Comparação dos efeitos de dois programas 

de exercícios diferentes sobre a dor na 

síndrome do choque subacromial 

RHON, 2014 Resultado de um ano de injeção de 

corticosteróide subacromial em comparação 



 

62 
 

TERAPIA 

MANUAL 

com a fisioterapia manual para o tratamento 

da síndrome do impacto no ombro unilateral 

Um ensaio aleatório pragmático 

KROMER, 2013. 

Fisioterapia em pacientes com sinais clínicos 

de síndrome do impacto do ombro: um estudo 

randomizado controlado 

HEREDIA-RIZO, 

2012 

Funcionalidade do ombro após a terapia 

manual em indivíduos com síndrome de 

impingement do ombro: Uma série de casos 

TATE, 2010 

Exercícios baseado em insuficiência 

abrangente e intervenção de terapia manual 

para pacientes com síndrome do impacto 

subacromial: Uma série de casos. 

ELETROTERAPIA 

ENGEBRETSEN, 

2009. 

Tratamento de onda de choque extracorpórea 

radial em comparação com exercícios 

supervisionados em pacientes com síndrome 

de dor subacromial: estudo randomizado com 

cego único 

BAL, 2009 
Terapia a laser de baixa potência na síndrome 

do impacto subacromial 

CELIK, 2009 

O valor do tratamento de ultrassom 

intermitente na Síndrome do impacto 

subacromial 

FITA(TAPE)/ 

BANDAGEM 

DEVEREAUX, 2015. 

Eficácia a Curto Prazo de uma fita 

Cinesiologica Pré-cortada Versus um AINE 

como tratamento adjuvante a Exercício para 

Impacto Subacromial: um estudo controlado 

randomizado. 

KALTER, 2011 

Taping de pacientes com sinais clínicos de 

síndrome de impacto subacromial: o 

delineamento de um estudo randomizado 

controlado 

BANHOTERAPIA TEFNER, 2015. O efeito da balneoterapia sobre a dor crônica 

no ombro. Um ensaio de acompanhamento 
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aleatório, controlado, simples-cego. Um 

estudo piloto 

IMAGÉTICA 

MOTORA 
HOYEK, 2014 

O papel terapêutico das imagética motora na 

reabilitação funcional da síndrome de 

impactação do ombro em estádio II 

ACUPUNTURA VAS, 2008 

Único ponto de acupuntura e fisioterapia para 

o tratamento do ombro doloroso: Um estudo 

controlado randomizado multicêntrico. 

Fonte: O autor (2017) 

No estudo de Baskurt (2011), sugere que no tratamento do SI, exercícios de estabilização 

escapular, realizados com exercícios de alongamento e fortalecimento, podem ser mais efetivos no 

aumento da força muscular, no desenvolvimento do JPS (senso de posição articular) e na diminuição da 

discinésia escapular.  

Obteve-se melhora na movimentação do ombro o estudo de Bernhardsson (2011), que aplicou 

um programa de fortalecimento excêntrico de 12 semanas voltado para o manguito rotador, incorporando 

controle escapular e padrão de movimento correto, em 10 pacientes com SI, diminuição da dor e aumento 

da função foram observados. Mas a pequena amostra limita a capacidade de generalizar os achados. Um 

ensaio controlado randomizado é, portanto, necessário para confirmar esses resultados. 

Celik (2009), comparou os efeitos de dois diferentes programas de exercícios, abaixo de 90 

graus(G1) ou acima de 90 graus(G2) na dor na SI. No grupo G1, em comparação com o G2, obteve 

diminuição significativa precoce na dor, o que pode ser explicado pela limitação dos exercícios abaixo 

do arco doloroso, confirmando que durante o tratamento conservador do SI, a dor deve ser levada em 

consideração e o programa de exercícios deve ser planejado para não aumentar a dor.  

A cinesioterapia é um importante recurso na maioria dos tratamentos fisioterapêutico, além de 

ajudar para reduzir a progressão da patologia e na prevenção da ocorrência de condições secundária e de 

recidivas. 

Os objetivos da terapia manual no SI são a diminuição da inflamação subacromial, para permitir 

a recuperação e fortalecimento funcional dos músculos da coifa dos rotadores e retomar a função do 

ombro sem dor. Rhon (2014), objetivou comparar a eficácia do uso injeções de corticosteroides e terapia 

manual, ambas produziram resultados semelhantes no tratamento de pacientes com SI. No entanto, os 

pacientes que receberam injeções de corticosteroides tiveram mais cuidados de saúde relacionados ao 

ombro durante um ano. 
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Em estudo randomizado controlado, realizado por Kromer (2013), investigou-se o efeito, da 

fisioterapia manual individualizada (IMPT) combinada com exercícios individualmente adaptados 

(IAEX) sobre dor e funcionamento, em comparação com IAEX sozinhos. Os resultados deste estudo 

mostram que IAEX são mais eficazes no tratamento de pacientes com SI, e que IMPT teve apenas um 

efeito adicional menor sobre a intensidade da dor após 5 semanas. Resultados divergente ao encontrado 

por Rhon et al.(2014) com relação a terapia manual que obteve resultados superiores ao do grupo injeções 

de corticosteroides. 

Já no estudo de Heredia-Rizo (2012) o protocolo de terapia que envolve técnicas de tecidos moles 

para relaxar as áreas cervical, dorsal superior e recentralizar a cabeça do úmero mostrou-se mais eficaz 

em comparação com técnicas aplicados locais no ombro. O aumento na mobilidade foi maior em 

indivíduos do Grupo Experimental, no entanto, a comparação entre Grupos Controle e Experimental não 

mostrou diferenças estatisticamente significativas. A funcionalidade no questionário DASH (Deficiência 

de Braço, Ombro e Mão) melhorou de forma estatisticamente significativa somente no GE. 

Conclui-se que para elaborar o tratamento na SI deve se levar em conta a capsula articular, 

avaliação da mobilidade, alinhamento escapular e alterações posturais, principalmente as que envolvam 

a coluna cervical e torácica superior. 

Na série de casos descrita por Tate (2010), 10 pacientes com SI tratados com fortalecimento 

progressivo de 3 fases e terapia manual aplicada à coluna torácica e a articulação glenoumeral posterior 

e inferior; obteve-se melhora de 50% na pontuação DASH e uma classificação global de mudança de 

pelo menos "moderadamente melhor". 

A evidência da complementaridade entre terapia manual e exercícios terapêuticos é 

moderadamente forte. A terapia manual é uma ótima opção como escolha de tratamento e ainda melhor, 

quando usada em associação a outras técnicas. 

Engebretsen (2009), mostrou que após 18 semanas, os Exercícios Supervisionados foram 

melhores do que o tratamento de onda de choque extracorpórea radial em termos de índice de dor e 

incapacidade no ombro e status de trabalho. O estudo de Bal (2009) foi incapaz de demonstrar qualquer 

vantagem distinta da terapia a laser de baixo nível em relação ao exercício sozinho. O autor sugere que 

programas abrangentes de exercícios domiciliares devem ser a principal opção terapêutica no processo 

de reabilitação no SI. Celik (2009) utilizou ultrassom intermitente e ultrassom placebo direcionados para 

a mesma área do supra-espinhal, como resultado, verificou-se que o programa de exercícios padrão 

utilizado tinha um efeito independente do ultrassom intermitente, nenhuma diferença foi detectada entre 
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os grupos de ultrassos. Os três estudos não obtiveram resultados significativos com relação a 

aplicabilidade de recursos eletroterapêuticos. 

O estudo realizado por Devereaux (2015), não houve diferença significativa na concordância 

entre os grupos exercício+tape e AINE+exercício, acredita-se que esses achados confirmam relatórios 

anteriores de que a terapia com exercícios é um componente essencial para o manejo da SI. Kalter (2011) 

não encontrou bons resultados na técnica fita a fita, o autor sugere que o método seja comparado com 

outras técnicas de bandagem. As técnicas de bandagem/kinesiotaping propõem correção do 

posicionamento escapular, a melhora da função e dor; porém ainda não se sabe os reais efeitos dessas 

técnicas. 

Com base nos resultados de Tefner (2015), a balneoterapia mostrando ter um efeito benéfico 

sobre os parâmetros clínicos e a qualidade de vida de pacientes com dor crônica no ombro. Outros estudos 

não foram encontrados abordando a aplicabilidade de banhoterapia ou hidroterapia no ombro. 

Hoyek (2014), em seu estudo sobre o uso de IM (imagética motora) na reabilitação da síndrome 

do impacto do ombro obteve efeitos neurofisiológicos e psicológicos positivos nos processos de 

cicatrização. Embora não tenha sido realizado um acompanhamento longitudinal, o IM pode ajudar a 

retardar a progressão para o terceiro estádio da síndrome, mas estudos longitudinais com amostras 

maiores são necessários para confirmar esses efeitos preliminares. 

Vas (2008) verificou que a acupuntura de ponto único em associação com a fisioterapia melhora 

a função do ombro e alivia a dor. Esta melhoria é acompanhada por uma redução no consumo de 

medicamentos analgésicos. A melhora clínica foi mantida durante o período de 1 ano de seguimento. 

Ainda há muito o que se pesquisar a respeito aplicabilidade da acupuntura para que haja mais respaldo 

nos tratamentos de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Síndrome do Impacto é uma alteração frequente na população e causa limitação funcional ao 

indivíduo nas AVD’S, atividades laborais e de lazer. Pode se destacar a indicação dos exercícios 

terapêuticos como indispensáveis no tratamento conservador da SI, a utilização de tape/bandagem é uma 

boa opção de adjuvante no tratamento principalmente em fase aguda devido o risco pequeno complicação 

se comparada por exemplo a ingestão e aplicação de injeções medicamentosas. Terapia manual parece 

ter melhores resultados em fase inicial de tratamento e para maior efetividade deve ser associada a outras 

técnicas.  
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A presente pesquisa ficou comprometida pelo numero limitado de estudo englobando a cada tema 

individualmente. Deve se considerar a realização de novas pesquisas, estudos randomizados, para 

esclarecer melhor a aplicabilidade de cada uma das técnicas expostas para o tratamento da SI. 
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RESUMO 

 

As possibilidades de atuação do fisioterapeuta em pacientes com fibromialgia, são inúmeras, bem como, 

a prevenção dos sintomas, tratamento da sintomatologia e reabilitação, além de ser apto de realizar planos 

de tratamentos eficazes. O objetivo do estudo é descrever a atuação da fisioterapia no que se refere aos 

sinais e sintomas ocorridos pela fibromialgia. O estudo foi realizado através de revisão integrativa da 

literatura. A busca foi feita nas bases de dados: LILACS e SciELO com os descritores: Fibromialgia, 

Dor, Fisioterapia. O critério de inclusão dos artigos foram: data de publicação (2011 a 2017), artigos 

presentes na íntegra com idioma em português e para exclusão dos estudos: artigos duplicados e artigos 

que não abordassem a importância do fisioterapeuta, bem como, condutas e medidas preventivas e 

promocionais da saúde do paciente. Foram encontrados 12 artigos publicados no que tange o objetivo 

proposto. Conforme os estudos feitos foram encontrados variedades de metodologias utilizadas pelo 

fisioterapeuta para a melhora dos sintomas da fibromialgia, mas ainda há uma escassez de estudos que 

abordem a temática. Para o tratamento utilizam-se alguns métodos variados e manobras preventivas e 

curativas, recuperando o movimento funcional do músculo e dos tecidos causando alivio, redução de dor, 

e prevenindo distúrbios psicológicos nos pacientes. Diante do exposto, pode-se concluir o profissional 

de fisioterapia trabalha de forma integrativa e sistemática e, consequentemente na melhora do paciente. 

Apesar da importância do fisioterapeuta ainda há um grande desafio de recoloca-lo como atuante na 

prevenção e tratamento destes distúrbios. 

 

Palavras Chaves: Fibromialgia, Dor, Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

 

 

The possibilities of physiotherapist performance in patients with fibromyalgia are numerous, as well as 

the prevention of symptoms, treatment of symptomatology and rehabilitation, besides being able to carry 

out effective treatment plans. The objective of this study is to describe the physiotherapy performance 

with regard to signs and symptoms of fibromyalgia. The study was carried out through an integrative 

review of the literature. The search was done in the databases: LILACS and SciELO with the descriptors: 

Fibromyalgia, Pain, Physiotherapy. The inclusion criterion was: publication date (2011 to 2017), articles 

in full with Portuguese language and for exclusion of studies: duplicate articles and articles that did not 

address the importance of the physiotherapist, as well as conduct and preventive measures and patient 

health promotions. We found 12 published articles regarding the proposed objective. According to the 

studies, there were found varieties of methodologies used by the physiotherapist to improve the 

symptoms of fibromyalgia, but there is still a shortage of studies that approach the subject. For the 

treatment, a variety of methods and preventive and curative maneuvers are used, recovering the 

functional movement of muscle and tissues causing relief, reduction of pain, and prevention of 

psychological disorders in patients. In view of the above, it can be concluded that the physiotherapist 

works in an integrative and systematic way, and consequently in the improvement of the patient. Despite 

the importance of the physiotherapist, there is still a great challenge to reinstate him as an agent in the 

prevention and treatment of these disorders. 

 

KEYWORDS: Fibromyalgia, Pain, Physiotherapy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia é uma doença crônica localizada em uma área específica sendo caracterizada 

como uma sídrome reumática que gera dor musculoesqueletico e sítios dolorosos (tender points) sendo 

assim pode ser associada ao disturbio do sono, fadigam e mal condicionamento físico, em virtude disto, 

o disturbios afeta na qualidade de vida do paciente levando a uma alteração psicologicas negativas, bem 

como, ansiedade, depressão e etc. (SANTOS et al., 2006; MACIEL, 2017). 

A Fisioterapia atua como coadjuvante na prevenção e no tratamento de problemas musculares 

sendo que o mesmo é capaz de realizar planos de tratamentos e, assim realizando um procedimento para 

ajudar com desconfortos causados pela fibromialgia (MARQUES et al., 2002; BRESSAN et al., 2008). 

Então, as intervenções não são apenas redução do quadro álgico, mas também na restauração e 

modificação dos estilos de vida funcionais e, consequentemente prevenindo outros distúrbios e 

promovendo o bem-estar do paciente (BRESSAN et al., 2008). 

O fisioterapeuta deve compactua com o paciente metas e planos de tratamento sendo esses 

exercícios físicos com finalidade de diminuição dos impactos dos sintomas da patologia. A utilização 
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dos recursos eletrofototermoterapeuticos, entretanto é notório a importância da equipe multidisciplinar 

dando ênfase na saúde do paciente (MARQUES et al., 2002). 

A prática de exercicios funcionais e laser de baixa intesidade reduz consideravelmente os 

sintomas da patologia (MACIEL, 2017). A justificativa do trabalho se dá pelos constantes casos de 

fibromialgia ocasionado pelas más posturas antálgicas e, consequentemente afetando drasticamente na 

qualidade de vida do indivíduo com fibromialgia. 

O presente estudo releva-se por caracterizar o profissional de fisioterapia e seu papel de 

intervenção destes distúrbios e, consequentemente, minimizar os acometimentos dos mesmos, em forma 

de orientações posturais, cinesioterapia laboral e práticas integrativas (Exercícios funcionais, 

eletrofototermoterapia, cinesioterapia), assim melhorando positivamente a qualidade de vida dos 

pacientes. 

O objetivo do estudo é analisar na literatura científica a atuação do fisioterapeuta e avaliar 

métodos fisioterapêuticos, bem como, prevenção e promoção da saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura cientifica. Este método é amplo e permiti a 

inclusão de estudos possibilitando uma melhor compreensão do tema apresentado, este consiste também 

em coletas de dados e, consequentemente, incorporar vários conceitos, teorias e evidências e analise de 

um problema (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A pesquisa foi feita no Google acadêmico e na BVS (Biblioteca virtual em Saúde) com os 

descritores: Fibromialgia, Dor, Fisioterapia. Para melhor aprofundamento do estudo foi utilizado livros. 

Foi realizada a pesquisa no período de julho a agosto de 2017.  

Para a análise dos estudos foram utilizados para inclusão: Ano de publicação em um período de 

cinco anos (2010 a 2017), artigos presentes na íntegra com idioma em português e  E de forma gratuita 

e texto completo. Entretanto, para a exclusão dos estudos: artigos duplicados, data de publicação e artigos 

que não abordassem a importância fisioterapêutica como melhor forma de intervenção para dor 

miofascial em profissional de odontologia. 

Para a análise foi utilizado o método de tabulação dos artigos. De acordo com Teixeira (2003), o 

método de tabulação é um processo que agrupa e conta casos de estudos para analise, sendo um método 

simples e cruzado. Após a tabulação foi realizado a discussão dos achados para maior compreensão dos 

dados obtidos. 
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RESULTADOS 

  

 Através da pesquisa observou-se que é de suma importâncias as medidas preventivas e, também 

o planejamento do local de trabalho. 

 Na pesquisa foi detectado a importâncias do tratamento fisioterapêuticos dados aos resultados 

encontrados como forma de prevenção do ponto gatilho. Então, para tanto, foi criado o método de 

tabulação e representado na tabela I. 

Tabela I 

 

DISCUSSÃO 

  

 Nesta perspectiva, a fisioterapia atua como profissional apto e capaz de atua com várias 

metodologias distintas para a melhora do paciente gradativamente durante o tratamento.  

 É fundamental terapeuta identificar e conhecer as necessidades do paciente dando ênfase não 

apenas nos sinais e sintomas da fibromialgia, mas também nos aspectos físicos, emocionais e, 

consequentemente melhorando a funcionalidade, qualidade de vida e evitando o abadono do tratamento 

proposto pelo terapeuta (SILVA et al., 2016).  

Conforme os estudos feitos foram encontrados variedades de metodologias como: pompagem, 

exercícios, alongamentos, laserterapia e entre outros, mas ainda há uma escassez de estudos que abordem 

mais sobre os aspectos étnicos e legais para a legitimação da atuação benéfica do fisioterapeuta para a 

recuperação do bem-estar do paciente com fibromialgia. 

  Segundo Lorena et al. (2015), os exercícios terapêuticos utilizados pelo fisioterapeuta 

proporcionam não apenas uma melhora física, mas também psicológica sendo que a cinesioterapia 

melhora o quadro álgico do paciente e, consequentemente atuante diretamente de forma benéfica para o 

dia-a-dia do indivíduo. 

Conforme Ferreira (2011), o profissional de fisioterapia utiliza recursos eletrofototerapêuticos 

para prevenção da fibromialgia e promovendo a diminuição do quadro álgico e melhorando a qualidade 

de vida, porém apresenta alguns efeitos adversos quando se falam de dosagem do tratamento. 

Os métodos de prevenção vem sendo cada dia mais distintos quando se trata de melhorar e reduzir 

os sintomas da fibromialgia, então, para Santana (2010), o método Ai chi que utiliza a respiração e 

movimentos lentos dos membros inferiores e superiores e, assim promovendo um relaxamento muscular 

e, consequentemente, obteve bons resultados, no ponto de vista da qualidade de vida do paciente. E do 
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ponto de vista dos autores melhora no humor e, consequentemente prevenindo ansiedade e depressão 

(SANTANA, 2010), 

Segundo Oliveira Rocha et al. (2017), a hidroterapia, pompage e o alogamento trouxe benefícios 

positivamente para o paciente com fibromialgia sendo que o tratamento proporcionou melhora na 

qualidade de vida, sono, atividades de vida diária, amplitude de movimento e flexibilidade e redução da 

dor e, consequentemente contribuiu na prevenção de outras patologias associadas como, por exemplo, o 

“Tender Points”.  

Já Lorena e Lorena Sobrinho (2016) afirmam que o autocuidado físico pode ser realizado pelo 

próprio paciente sendo que aprendizagem pela troca de saberes entre os profissionais e o paciente com 

fibromialgia resulta em um habito mais saudável e na conscientização sobre a patologia. 

Neste pensamento, o condicionamento físico influência positivamente em pacientes com 

fibromialgia resultando na prevenção dos sinais e sintomas, logo tendo um efeito terapêutico ocorrendo 

alterações no organismo, bem como alterações metabólicas e isquêmicas (VALIM; BARROS; 

FELDMAN, 1999). 

O fisioterapeuta é coadjuvante na prevenção desta síndrome reumática sendo assim adaptando o 

paciente e gerando modificações no quadro do mesmo, logo que a atuação deste profissional aumenta o 

processo de adaptação e melhoria dos limites físicos do indivíduo, porém o fisioterapeuta deve atua de 

forma conjunta com outros profissionais (SEVERINO, 2014). 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa desenvolvida neste artigo relata de forma clara e convincente de como o fisioterapeuta 

atua na dor miofascial. Diante do exposto, pode-se concluir que o emprego da acupuntura no profissional 

de odontologia é de grande valia nos tratamentos da dor miofascial inclusive com aqueles casos onde há 

o comprometimento da articulação. Apesar de ser uma terapia antiga, existe um vasto campo a ser 

explorado. 

O tratamento com acupuntura tradicional reduz significativamente o limiar da dor miofascial, mas 

seria bom e necessário uma maior conscientização aos cuidados com a saúde e postura desse profissional, 

principalmente para as mulheres por serem elas as mais acometidas pela dor miofascial. Sendo assim, 

medidas imediatas devem ser realizadas na vida do profissional afim de não sofrerem maiores danos a 
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sua saúde. Longa jornada de trabalho por conta da competitividade do mercado aumenta e com isso o 

desconforto também aumenta em seu ambiente de trabalho. 

Medidas preventivas como pausas durante as consultas auto alongamento entre os atendimentos 

e posturas adequadas durante o trabalho, devem ser adotadas com o objetivo de diminuir os danos á 

saúde. Orientações adequadas ao paciente são essenciais ao sucesso e manutenção do tratamento. O 

fisioterapeuta deve atuar com um plano de tratamento rico e baseado no histórico do paciente para um 

bom êxito. 

Com certeza estudos e esforços realizados para tratar a dor miofascial talvez não resolva de vez 

a problemática abordada, mas cria uma certeza de que a busca de soluções se unem aos segmentos mais 

interessados em uma maior perspectiva de prevenção e atenção aos profissionais dessa área, pois a 

fisioterapia vem contribuindo para o crescimento no campo de trabalho para reabilitar da melhor maneira 

possível esses profissionais acometidos pela dor miofascial.  
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Tabela 

 

Tabela I: Relação dos artigos encontrados. 

Nº Autor/Data Objetivos 

1 MORETTI, 2016 Avaliar os efeitos da pompage como terapia 

complementar. 

2 LORENA ET AL., 2015 Analisar a qualidade do sono em paciente 

fibromiálgicos, identificando seus principais hábitos 

noturnos e verificando os possíveis fatores que 

influenciam na qualidade do sono. 

3 MORO ET AL., 2014 Analisar a qualidade do sono em paciente 

fibromiálgicos, identificando seus principais hábitos 

noturnos e verificando os possíveis fatores que 

influenciam na qualidade do sono. 

4 SEVERINO ET AL., 2014 Compreender a autopercepção do paciente com 

fibromialgia em relação à sua patologia e à fisioterapia 

e mostrá-la como um instrumento de aperfeiçoamento 

na prática dos profissionais de saúde. 

5 MATSUTANI; 

ASSUMPÇÃO; MARQUES, 

2014. 

Comparar os efeitos de exercícios de alongamento 

muscular com os exercícios aeróbicos na dor em 

pacientes com Fibromialgia. 
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6 BATISTA; BORGES; 

WIBELINGER, 2012 

Revisar os estudos da literatura, a fim de identificar e 

agrupar informações sobre a síndrome da dor 

miofascial e a fibromialgia. 

7 HECKER ET AL., 2011 Verificar e comparar os efeitos da hidrocinesioterapia 

e da cinesioterapia na qualidade de vida de pacientes 

portadoras de fibromialgia. 

8 FERREIRA; MARINO; 

CAVENAGHI, 2011. 

Agrupar e atualizar conhecimentos em relação aos 

recursos eletrotermofototerapêuticos que têm sido 

empregados para o tratamento de pacientes portadores 

de FM. 

9 HOMANN ET AL., 2011 Comparar o desempenho do teste de caminhada de 6 

minutos entre pacientes com Fibromialgia e controles 

e verificar relações entre esse desempenho com o 

impacto na qualidade de vida. 

10 SANTANA; ALMEIDA; 

BRANDÃO, 2010 

Demonstrar os efeitos do método Ai Chi como forma 

alternativa de abordagem hidroterapêutica em 

pacientes portadoras da síndrome fibromiálgica. 

11 RICCI; DIAS; DRIUSSO,  

2010. 
 

Sistematizar as evidências científicas sobre os 

recursos eletrotermofototerapêuticos na síndrome da 

fibromialgia. 

12 TUROZ et al., 2010 Verificar o impacto dos princípios da técnica de 

Isostretching na qualidade de vida de pacientes com 

fibromialgia. 

Fonte: BEZERRA FILHO, 2017. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um dos fatores causais da instabilidade corporal gerando como 

principal consequência as quedas. Dessa forma, a manutenção do equilíbrio está associada com o controle 

do centro de gravidade sobre os sistemas vestibular, proprioceptivo e visual. Contudo, a fisioterapia 

aquática tem sido utilizada para promover o equilíbrio em idosos, devido o meio aquático atuar 

simultaneamente nas desordens musculoesqueléticas e proporcionar ganhos que são transferidos ao solo. 

OBJETIVO: Descrever os benefícios da fisioterapia aquática no equilíbrio em idosos. 

METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa, na qual foi empregado os 

descritores em saúde: “Hidroterapia”, “Idosos” e “Equilíbrio”. Como critérios de inclusão elegeram-se: 

textos disponibilizados gratuitamente e na íntegra em português, formato artigo, datados do período de 

2008-2017. No entanto, em virtude dos critérios de inclusão adotado restaram apenas 7 artigos para 

realização do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo comprovou que a Hidroterapia 

estimulou os sistemas sensoriais e proprioceptivos, trazendo menores riscos de instabilidades e quedas. 

Além disso, articulação do tornozelo foi vista como fundamental para o controle postural. A técnica Ai 

Chi, além de auxiliar a integração, despertando alegria e capacidade criativa, melhora das tensões 

emocionais, contribuindo para o desempenho cognitivo e global. CONCLUSÃO: A atuação da 

hidroterapia em pacientes idosos é de suma importância para se prevenir deformidades e problemas 

ostiomusculares, devido proporcionar uma melhora no equilíbrio em âmbito aquático transferindo ao 

ambiente terrestre os acertos adquiridos durante a prática de fisioterapia na água. 

 

Palavras-chave: “Fisioterapia Aquática”; “Idosos”; “Equilíbrio”. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Aging is one of the causal factors of body instability resulting in falls. Thus, 

maintaining balance is associated with control of the center of gravity on the vestibular, proprioceptive 

and visual systems. However, aquatic physiotherapy has been used to promote balance in the elderly, 

because the aquatic environment acts simultaneously on musculoskeletal disorders and provide gains that 

are transferred to the soil. OBJECTIVE: To describe the benefits of aquatic physiotherapy in balance 
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in the elderly. METHODOLOGY: The study is a review of the integrative literature, in which the health 

descriptors were used: "Hydrotherapy", "Elderly" and "Equilibrium". As inclusion criteria, texts were 

available free of charge and in full in Portuguese, in an article format, dated from 2008-2017. However, 

because of the inclusion criteria adopted, only 7 articles remained for the study. RESULTS AND 

DISCUSSION: The study showed that Hydrotherapy stimulated the sensory and proprioceptive systems, 

bringing lower risks of instabilities and falls. In addition, ankle joint was seen as fundamental for postural 

control. The Ai Chi technique, besides helping the integration, arousing joy and creative capacity, 

improvement of the emotional tensions, contributing to the cognitive and global 

performance.CONCLUSION: The use of hydrotherapy in elderly patients is of paramount importance 

in order to prevent deformities and osteo musculoskeletal problems, due to an improvement in the aquatic 

balance, transferring to the terrestrial environment the correct answers acquired during the practice of 

physical therapy in water. 

 

Keywords: "Aquatic Physiotherapy"; "Elderly"; "Balance". 

 

INTRODUÇÃO 

 

A evolução das condições de saúde relacionadas à promoção e prevenção em saúde é responsável 

por um crescimento significativo na expectativa de vida no mundo, estando relacionado com o aumento 

da população idosa em âmbito social. O envelhecimento é o fator causal das alterações funcionais 

relacionadas ao sistema nervoso central como a instabilidade do equilíbrio corporal gerando como 

principal consequência as quedas, que se tornaram um dos maiores problemas de saúde pública em 

idosos, devido ao aumento da morbidade, mortalidade e custos para a família e a sociedade (AVELAR 

et al., 2010; RESENDE; RASSI; VIANA, 2008). 

A busca pelo equilíbrio postural está associada na manutenção do centro de gravidade sobre a 

base de sustentação durante situações estáticas e dinâmicas, ao adotar a postura ereta bípede, temos sido 

desafiados pela força da gravidade para manter o equilíbrio do corpo sobre uma pequena área de suporte 

delimitada pelos pés que distribuem a pressão corporal exercida sobre o solo. Para o controle do 

equilíbrio corporal são necessárias contribuições dos sistemas visual, vestibular e proprioceptivo (CRUZ; 

OLIVEIRA; MELO, 2010; MEEREIS et al., 2013). 

Segundo Cruz, Oliveira e Melo (2010), o sistema vestibular é responsável por manter a postura 

ereta; o proprioceptivo permite a percepção do corpo e membros no espaço em relação a si; e o visual 

oferece referência para a verticalidade, no processo de visão e coordenação cefálica. Com o 

envelhecimento, esses sistemas são afetados, aumentando o risco de quedas. Dessa forma, tal fato tornou-

se um fator de grande relevância epidemiológica na população idosa, sendo o tipo de acidente mais 

frequente no idoso, sendo a principal causa de morte naqueles com mais de 65 anos (MEEREIS et al., 

2013). 

Dessa forma, Cruz, Oliveira e Melo (2010) afirmam que o equilíbrio depende não apenas da 

integridade desses sistemas, mas também da integração sensorial dentro do sistema nervosa central. A 

organização sensorial consiste na capacidade do SNC em selecionar, suprir e combinar os estímulos 

vestibulares, visuais e proprioceptivos. Para prevenir as quedas, é necessário aprimorar as condições de 

recepção das informações sensoriais do sistema vestibular, visual e somatossensorial, de modo a ativar 
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os músculos do sistema efetor e estimular o equilíbrio. Um dos meios empregados para promover os 

estímulos citados é a prática do exercício físico (AVELAR et al., 2010). 

Conforme Carvalho et al (2015), a fisioterapia aquática pode ser aplicada como forma de 

treinamento físico. Exercícios realizados em ambiente aquático aumentam à resistência a caminhada 

devido o empuxo está presente como agente que proporciona dificuldade. Sendo assim, suportar o peso 

corporal se torna mais fácil, quando comparado ao ambiente terrestre, pois ocorrerá um menor impacto 

no sistema musculoesquelético. A hidrocinesioterapia é um busca a reabilitação humana através dos 

princípios da aplicação de exercícios físicos aliado às propriedades físicas da água. Essas propriedades 

físicas podem agir de maneira a aumentar a amplitude de movimento, a flexibilidade e a força muscular. 

Assim, o uso do meio aquático poderia ser um coadjuvante terapêutico para melhora do equilíbrio 

corporal e prevenção de quedas em idosos (MEEREIS et al., 2013). 

Conforme Resende, Rassi e Viana (2008), a fisioterapia aquática tem sido utilizada como recurso 

para tratar doenças reumáticas, ortopédicas e neurológicas. Isso ocorre, devido o meio aquático ser 

considerado seguro e eficaz na reabilitação do idoso, pois a água atua simultaneamente nas desordens 

musculoesqueléticas e melhora o equilíbrio. Quando o corpo humano é imerso em água, ocorrem 

alterações fisiológicas e cinesiológicas, próprias dos efeitos físicos do meio líquido, que facilitam o 

movimento humano, promovendo ganhos que possam ser transferidos ao solo, gerando ganhos 

funcionais (FRANCIULLI el al., 2015). 

Dessa forma, partindo da curiosidade de utilizar novos métodos para reabilitação, melhora do 

equilíbrio e diminuição da incidência de quedas, a prática da fisioterapia aquática surge como uma 

alternativa viável e inovadora que por meio da Fisioterapia busca aumentar a longevidade de forma 

saudável beneficiando os praticantes de tal área. Contudo, o presente artigo tem como objetivo descrever 

os benefícios da hidroterapia no equilíbrio em idosos. 

 

METODOLOGIA 

 

 O presente artigo foi realizado através de uma revisão de literatura integrativa, na qual foi 

necessária uma análise a partir de artigos científicos com embasamento teórico similar ao estudo. O 

levantamento da literatura foi realizado, durante o mês de julho de 2017. Sendo realizada uma busca nos 

seguintes bancos de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library onLine (SciELO).  

Foram empregados os seguintes descritores indicados pela biblioteca de terminologia em saúde 

(DeCS/BIREME): “Fisioterapia Aquática”, “Idosos” e “Equilíbrio”. A busca foi realizada utilizando os 

descritores em português, associando-os ao conectivo booleano and. Como critérios de inclusão 

elegeram-se: textos disponibilizados gratuitamente e na íntegra em português, formato artigo, que 

contemplassem uma temática similar à da fisioterapia aquática com associação a pacientes idosos com 

falta de equilíbrio, datados do período de 2008-2017, indexados nos referidos bancos de dados nos 

últimos oito anos. Foram excluídos os estudos repetidos e aqueles que datavam de períodos inferiores 

dos últimos 9 anos de publicações, teses e monografias. 

A busca propiciou o encontro de 20 publicações. Na base de dados LILACS foram encontradas 

5 publicações, enquanto na base de dados SciELO apenas 2. No entanto, em virtude dos critérios de 

inclusão e exclusão adotados ao final restaram apenas 7 artigos para realização do estudo; 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O meio aquático é considerado seguro e eficaz na reabilitação do idoso, pois a água atua 

simultaneamente nas desordens musculoesqueléticas e melhora o equilíbrio, atuando na multiplicidade 

de sintomas e desordens cognitivas e sensoriais em conjunto com disfunções no equilíbrio da marcha. 

Além disso, a flutuação possibilita ao indivíduo realizar exercícios e movimentos que não podem ser 

realizados no solo, possuindo os benefícios de trazer os acertos adquiridos em âmbito aquático para 

ambientes terrestres (RESENDE; RASSI; VIANA, 2008). 

A indicação de exercícios aquáticos para indivíduos com medo e risco de queda é fundamental, 

devido à água ser viscosa, desacelerar os movimentos e retardar a queda, o que prolonga o tempo para 

retomada da postura quando o corpo se desequilibra. A flutuação atua como suporte, o que aumenta a 

confiança do indivíduo e reduz o medo de cair. Assim, pode-se desafiar o indivíduo além de seus limites 

de estabilidade, sem temer as conseqüências de queda que podem ocorrer no solo (RESENDE; RASSI; 

VIANA, 2008).  

Segundo Sarmento, Pegoraro e Cordeiro (2011), exercícios hidroterapêuticos segue a seguinte 

sequência: aquecimento, fortalecimento de membros inferiores, flexibilidade, resistência e 

alongamentos, todos com grau de dificuldade crescente e em grupo. Além desses exercícios 

mencionados, também propuseram o Tai Chi e demonstraram que o exercício na água produzia mudanças 

significativas no equilíbrio, mas não no medo de cair. Os resultados obtidos demonstram o aumento 

significativo do equilíbrio (p ≤ 0,003) após a execução do programa de relaxamento aquático com a 

técnica Ai Chi, além de auxiliar a integração, despertando alegria, satisfação, capacidade criativa, 

melhora das tensões emocionais, contribuindo para o desempenho cognitivo e global (CUNHA et al., 

2010).  

Conforme Meereis et al., (2013), foi realizado as condições do teste de organização sensorial 

(TOS) e as medidas de deslocamento do centro de pressão (COP) durante posição, afim de avaliar a 

influencia da fisioterapia aquática na estimulação dos sistemas sensoriais e cognitivos. O estudo 

comprovou que mesmo diante de uma informação sensorial distorcida (visão) os demais sistemas 

sensoriais foram capazes de responder adequadamente refletindo em menores deslocamentos e, 

consequentemente, menores riscos de instabilidades e quedas.  O sistema proprioceptivo avaliado houve 

redução do deslocamento do COP na avaliação pós-tratamento e facilitou os ajustes e a força muscular 

para adequar o controle postural à condição. 

Segundo Meereis et al., (2013), a manutenção do controle postural depende também da 

articulação do tornozelo, portanto durante sua avaliação e intervenção com a fisioterapia aquática foi 

notável uma melhora nos ajustes neuromusculares para manutenção da postura bípede, promovendo um 

maior equilíbrio. Dessa forma, para melhorar o equilíbrio estático e dinâmico dos idosos é necessário o 

fortalecimento muscular dos membros inferiores, tanto realizado em meio líquido quanto em terra, 

confirmando eficácia do programa de treinamento muscular para o equilíbrio e redução da incidência de 

quedas (AVELAR et al., 2010). 

Segundo Franciulli et al (2015), a Escala de Equilíbrio de Berg atende a várias propostas como 

descrição quantitativa da habilidade de equilíbrio funcional, determinação de fatores de risco para perda 

de independência e para quedas em idosos, além da avaliação da efetividade das intervenções na prática 
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clínica e em pesquisas. Estudos afirmam que a hidroterapia proporcionou melhora significativa no 

equilíbrio estático e dinâmico dos idosos, com aumento da pontuação na escala de equilíbrio de Berg 

(AVELAR et al., 2010; FRANCIULLI et al., 2015; RESENDE; RASSI; VIANA, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a atuação da fisioterapia aquática em pacientes idosos é de suma importância para 

se prevenir deformidades e patologias acometidas pela pressão corporal durante a marcha e problemas 

ostiomusculares, isso ocorre devido proporcionar uma melhora no equilíbrio em âmbito aquático 

transferindo ao ambiente terrestre os acertos adquiridos durante a prática de fisioterapia na água. Além 

disso, foi notável que o equilíbrio aumentou de forma significativa de acordo com a Escala de Equilíbrio 

de Berg, principalmente quanto à utilização de exercícios que envolvem aquecimento, fortalecimento de 

membros inferiores, flexibilidade, resistência e alongamentos. 

Contudo ainda observou-se melhora no bem-estar emocional dos idosos praticantes da 

Hidroterapia, sem contar que a água por meio do empuxo e exercícios realizados no meio proporcionou 

uma estimulação sensorial quanto ao sistema vestibular e proprioceptivo trazendo uma maior dimensão 

de campo de equilíbrio e distribuição de peso corporal, aumentando a segurança de marcha no processo 

de ambiente aquático-solo reduzindo os riscos de quedas e problemas secundários que poderiam surgir. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pessoa surda quando busca os serviços de saúde encontra várias barreiras que 

podem dificultar o seu atendimento, fazendo com que esse se torne ineficaz, quando não o impede 

totalmente. Por muitas vezes, os surdos não são atendidos da maneira correta, uma vez que os serviços 

de saúde não possuem profissionais capacitados em Libras. OBJETIVO: Avaliar as consequências 

advindas da assistência ao usuário surdo por profissionais de saúde não capacitados para o uso da Libras. 

MÉTODOS: Pesquisa avaliativa, com abordagem qualitativa, realizada na Atenção Primária à Saúde e 

Associação de Surdos, em Caxias-MA. A técnica utilizada foi a Entrevista, no período de janeiro a julho 

de 2014, obtendo a participação de 99 trabalhadores de saúde e 42 surdos. Realizou-se Análise de 

Conteúdo. O estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa nº 

13930813.1.0000.5554. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os profissionais de saúde não utilizam a 

Libras na assistência ao surdo, dificultando assim a comunicação entre eles, impedindo a compreensão, 

e assim, a realização de uma boa assistência.  A participação indireta em sua própria consulta, medicações 

erradas e seus efeitos colaterais, além do estresse gerado, são situações traumatizantes que levam o 

paciente surdo a se distanciar do profissional e dos serviços de saúde. CONCLUSÃO: Há uma 

necessidade urgente de os profissionais serem capacitados em Libras para melhor atender aos usuários 

surdos, pois por falta da boa comunicação, eles estão deixando de procurar os serviços de saúde.  

 

DESCRITORES: Libras; Profissionais de Saúde; Surdez. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The deaf person when searching for health services finds several barriers that may 

hinder their care, making it ineffective, when it does not completely prevent it. Often, the deaf are not 

taken care of properly, since the health services do not have professionals trained in Libras. 

OBJECTIVE: To evaluate the consequences of assisting the deaf user by untrained health professionals 

for the use of Libras. METHODS: Evaluative research, with a qualitative approach, held at the Primary 

Health Care and Association of the Deaf, in Caxias-MA. The technique used was the Interview, from 

January to July 2014, obtaining the participation of 99 health workers and 42 deaf people. Content 

Analysis was performed. The study was forwarded and approved by the Research Ethics Committee. 

RESULTS AND DISCUSSION: Health professionals do not use Libras in care for the deaf, thus 

hindering communication between them, making it difficult to understand and, thus, to perform good 

assistance. Indirect participation in your own consultation, wrong medication and side effects, besides 

the stress generated, are traumatic situations that lead the deaf patient to distance themselves from the 

professional and the health services. CONCLUSION: There is an urgent need for professionals to be 

trained in Libras to better serve deaf users, because for lack of good communication, they are failing to 

seek health services.  

 

KEYWORDS: Libras, Health professionals; Deafness. 

 

 

 

 

 

 INTRODUÇÃO  

A audição é um dos sentidos mais importantes e é essencial para a aquisição da linguagem falada, 

além de estabelecer lacunas nos processos psicológicos de integração de experiências, afetando, 

inclusive, o equilíbrio e a capacidade normal de desenvolvimento da pessoa (REDONDO, 2000). 

Em conformidade com Carvalho-Freitas e Marques (2010), ao se realizar comparações entre as 

pessoas com deficiência física, auditiva e visual, o surdo é o que enfrenta maior dificuldade de inclusão 

na sociedade, nos mais variados âmbitos.  

Somado a este problema, de acordo com Chaveiro et al. (2010), a maioria dos profissionais de 

saúde não sabe usar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e não está suficientemente preparado para 

cuidar da pessoa surda, o que dificulta, quando não impede e/ou prejudica o seu acesso aos serviços 

públicos ou privados de saúde a que tem direito, como cidadãos brasileiros, conforme assegurado pela 

Constituição Federal de 1988. 

A LIBRAS é a segunda língua oficial do Brasil. Foi legalizada pela Lei Federal nº 10.436/02 e 

regulamentada pelo Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 e, desde então, tem sido difundida nos 

mais variados setores sociais, educacionais e de saúde (BRASIL, 2002). 

A este respeito, é conveniente ressaltar que o capítulo VII do Decreto de Lei nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, que trata da garantia do direito à saúde das pessoas surdas, determinou que, a partir 

de 2006, o atendimento a estas pessoas na rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) bem como 
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nas empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, seja 

realizado por profissionais capacitados para o uso de LIBRAS ou para a sua tradução e interpretação. 

Por este motivo, desde que a LIBRAS foi reconhecida oficialmente e com base na referida lei, 

iniciaram-se cobranças da sociedade civil organizada para que os profissionais e instituições de saúde se 

preparassem para assistir mais adequada e efetivamente a população surda (GROSSI JÚNIOR; 

SANTOS, 2009). 

A Atenção Primária à Saúde (APS), é a porta de entrada do SUS e, por isso, de acordo com Ohara 

e Saito (2010), deve considerar o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção 

sociocultural, além de realizar a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução 

de danos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável e autônomo. 

De acordo com estimativas, no município de Caxias-MA existem cerca de 1.705 surdos (IBGE, 

2010). Este dado exige uma reflexão por parte dos gestores em saúde, profissionais de saúde em geral e 

dos próprios surdos, acerca da assistência que, de fato, é ofertada nos serviços de saúde deste município, 

pois esta é uma quantidade muito grande pessoas, muitas vezes ignoradas, que precisam ter pleno acesso 

aos cuidados de saúde, com base nos princípios da Universalidade, Integralidade e Equidade do SUS. 

Para Milbrath et al. (2009), as discussões acerca desta temática ainda têm se mostrado 

insuficientes, quando não incipientes. Por isso, nitidamente, os gritos de quem não se comunica através 

da fala quase não são ouvidos, nem é dada importância alguma às suas necessidades. 

Objetiva-se, com este estudo avaliar as consequências advindas da assistência ao usuário surdo 

por profissionais de saúde não capacitados para o uso da Libras. 

 

MÉTODOS  

Trata-se de uma pesquisa avaliativa com abordagem qualitativa, realizada na APS em Caxias-

MA, com profissionais de saúde atuantes na APS e surdos usuários dos serviços. 

O cenário desta investigação foi o Município de Caxias, de área de 5.150,647 km², situado na 

região leste do estado do Maranhão, a 374 quilômetros da capital São Luís, e a 70 quilômetros da capital 

piauiense, Teresina. Apresenta uma população aproximada de 155.129 habitantes (IBGE, 2012). 

Segundo dados da Coordenação da APS e do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

o município está estruturado com 58 Equipes de Saúde da Família (ESF), distribuídas em 21 UBS da 

zona urbana e 11 UBS da zona rural.  Além disso, no município existe uma Associação para Surdos, 

fundada há 10 anos que conta com 250 associados. Os mesmos reúnem-se semanalmente e discutem 

temáticas relacionadas às suas limitações e ganhos, bem como aprendem e socializam a LIBRAS. 

Entre os profissionais atuantes na APS, o município conta com 43 médicos, 60 enfermeiros e 58 

cirurgiões dentistas, 112 auxiliares e/ou técnicos de enfermagem e 264 agentes comunitários de saúde 

(ACS); distribuídos nas 58 ESF. Assim, solicitou-se a participação de uma equipe de saúde da família 

em cada UBS da zona urbana, composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 cirurgião dentista,  1 auxiliar e/ou 

técnico de enfermagem e 1 ACS; somando 21 profissionais de cada categoria profissional e totalizando 

105 trabalhadores em saúde. 

Os critérios de inclusão dos profissionais de saúde neste estudo foram: estarem cadastrados em 

uma das ESF da zona urbana Caxias (MA), atuarem há pelo menos 1 ano na APS e, também, somente 
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compuseram o estudo aqueles que aceitaram por livre e espontânea vontade participar da pesquisa. A 

escolha dos profissionais foi feira através de sorteio. 

Os critérios de inclusão dos usuários surdos foram: estarem cadastrados na Associação de Surdos 

de Caxias (MA), compreenderem Língua Brasileira de Sinais, apresentarem 18 anos completos ou mais 

e aceitarem de livre e espontânea vontade participar do estudo. 

Assim, utilizou-se a amostragem aleatória simples, e a unidade amostral foi o surdo integrado à 

Associação de Surdos. Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-se a prevalência de 1,1% para 

surdez no Brasil (IBGE, 2010). Neste sentido, existindo uma população conhecida de 250 usuários, de 

acordo com Fonseca e Martins (1996), a moldura da amostragem teve a enumeração de 1 a N  para efeito 

de seleção. Segundo o cálculo feito, a amostra contará com 42 sujeitos. Este tamanho de amostra (n) 

permitiu estimar o parâmetro com margem de erro tolerável de 3% e nível de confiança de 96%, na 

população finita de N = 250 usuários.  

A coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro e julho do ano de 2014, através de entrevistas 

feitas com os profissionais de saúde atuantes na Atenção Primária à Saúde e com os Surdos Cadastrados 

na Associação de Surdos de Caxias, Maranhão. Os profissionais foram abordados em suas unidades de 

saúde, e os surdos na Associação pelos pesquisadores e por uma professora, convidada, com Mestrado 

em Linguagem, conhecedora de LIBRAS, que lançou os questionamentos e, em seguida, transcreveu as 

respostas emitidas pelos sujeitos.  

Assim, após a aplicação do referido instrumento a ambos os grupos de interlocutores, compôs-se 

um banco de dados. Após a armazenagem, procedeu-se a discussão dos achados com base na literatura 

produzida sobre o tema.  

Ademais, para não se perder a essência das respostas dos profissionais de saúde em relação ao 

atendimento ofertado aos surdos, suas argumentações mais importantes foram dispostas na apresentação 

dos resultados, por meio de recortes de suas falas, com a identificação da sigla referente a cada categoria 

profissional, seguida da numeração de 1 a 20. Assim, os médicos serão apresentados como M1-20; os 

enfermeiros como E1-19; os cirurgiões dentistas como CD1-20; os auxiliares/técnicos de enfermagem 

como AT1-20 e os agentes comunitários de saúde como ACS1-20. O mesmo processo foi realizado em 

relação aos surdos, em que as informações referentes à assistência recebida por eles na APS foram 

demonstradas em falas, a partir das descrições feitas pela intérprete de Libras. 

Ressalta-se que todas as informações advindas dos questionamentos, foram submetidas à Análise 

de Conteúdo, proposta por Bardin (1997), que tem como propósito a compreensão do significado das 

falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é descrito. 

Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 13930813.1.0000.5554. Os pesquisadores 

comprometeram-se com as normas preconizadas pela Resolução CNS 466/12 e suas complementares, 

que tratam dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e os sujeitos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A apresentação dos resultados ocorrerá separadamente. Primeiro serão expostos os resultados da 

aplicação das entrevistas com os profissionais, e em seguida, os dados dos usuários surdos. 
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Os dados oriundos da aplicação das entrevistas aos profissionais de saúde da APS foram 

apresentados por meio das falas mais relevantes, expostas a seguir: 

Veio uma surda adolescente aqui sozinha. Foi complicado! Quanto mais eu 

tentava manter uma comunicação, pior ficava! (E14). 

 

A mãe dela é quem fala tudo! (ACS13) 

Com a surda mesmo eu não falei nada. (M1) 

 

Os relatos demonstram que os profissionais de saúde necessitam da presença de um 

acompanhante durante o atendimento, e que sem ele, faz-se complicada a comunicação entre profissional 

e usuário. Quanto a isso, Santos e Shiratori (2004) relatam que o surdo não tem oportunidade de se 

expressar e nem de expor as suas dúvidas na consulta, permanecendo a cargo do acompanhante a 

responsabilidade de explicar os problemas de saúde que apresenta, sendo também a pessoa quem recebe 

as orientações.  

A esse respeito, Gomes et al. (2009), afirmam que muitas vezes passam por despercebidas a 

angústia e as dificuldades que só o próprio surdo sente. Ainda sobre a comunicação, Chaveiro, Barbosa 

e Porto (2008), declaram que esta é uma importante ferramenta de assistência ao paciente e afirmam que 

os profissionais de saúde precisam orientar verbalmente acerca do diagnóstico e tratamento e certificar-

se de que o paciente conseguiu apreender todas as informações repassadas.  

 

USUÁRIOS SURDOS 

Os dados oriundos das entrevistas com os usuários surdos foram apresentados por meio das falas 

mais relevantes e os sujeitos foram identificados com a letra “s” e um número correspondente à ordem 

em que participaram da pesquisa.   

 

Eu tenho até medo de ir ao médico porque eu fui uma vez que estava com 

diarreia. Eu expliquei, mas parece que ele não me entendeu. Lá ele me deu uma 

injeção, eu fiquei tonto e desmaiei. Fiquei com medo de morrer! (S22) 

 

Na primeira vez que fui ao hospital me deram uma medicação errada e eu 

apaguei. Depois disso fiquei com medo de ir lá novamente (S30). 

 

Minha mãe é que vai ao médico por mim. Lá eles não olham e nem conversam 

comigo, somente com minha mãe. O que eu vou fazer mesmo? (S25) 

 

Eu nunca sei o que tenho, assim nem posso ajudar. (S34) 

 

Minhas dúvidas nunca tiveram respostas. (S40) 

 

Nos relatos acima, claramente se nota que a maior causa da insatisfação do surdo com o 

atendimento que lhe foi oferecido está correlacionada à falta de uma comunicação eficaz entre ele e o 

profissional que o assistiu. Entende-se que se o profissional não domina a Libras, dificilmente vai 
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conseguir compreender a real necessidade do surdo, e em face disso, conclui-se que dificilmente 

conseguirá oferecer os cuidados que de fato o cliente está necessitando receber.  

É importante que surdos e profissionais se compreendam para que discutam e cheguem ao 

objetivo da assistência, que é o bem-estar do cliente.  Sem compreender, sem obter as informações 

necessárias para a busca ou manutenção de seu bom estado de saúde, o surdo jamais conseguirá ajudar-

se e ajudar o profissional que o assistiu. 

A esse respeito, Chaveiro e Barbosa (2004) afirmam que o usuário surdo se frustra quando não é 

compreendido pelo profissional que o atende, podendo até comprometer o vínculo existente entre eles e 

o usuário deixar de buscar os serviços de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

A falta de comunicação entre o usuário surdo e profissionais de saúde gera insatisfação de ambos, 

além de sérias consequências, principalmente para os usuários surdos, que ficam sem as devidas 

informações sobre o seu quadro de saúde, sendo impedidos assim de participar ativamente na busca da 

melhoria e/ou manutenção de sua saúde.  

A comunicação ineficaz, a não compreensão, a participação indireta em sua própria consulta, 

medicações erradas e seus efeitos colaterais, além do estresse gerado, são situações traumatizantes que 

levam o paciente surdo a se distanciar do profissional e dos serviços de saúde. 
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RESUMO 

 

A fisioterapia após cirurgia cardíaca é essencial no restabelecimento das funções motora e respiratória. 

O objetivo do estudo foi caracterizar parâmetros admissionais de ventilação mecânica dos pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca em uma UTI. Estudo transversal e retrospectivo envolvendo indivíduos 

no pós-operatório de um hospital público do Piauí. Foram extraídos dados demográficos, cirúrgicos, 

ventilatórios e tempo de internação hospitalar. Análise estatística utilizando um intervalo de confiança 

de 95% e p < 0,05. Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa nº 1.847.118. Analisados 25 prontuários, 

52% do sexo masculino, 55,6% realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio, tempo de cirurgia 

e de circulação extracorpórea (CEC) 4,0 ± 1,3 h e 83,2 ± 42,3 min, respectivamente. Parâmetros 

admissionais: 64% ventilados por pressão (PCV), Pi = 11,0 ± 3,1 cmH2O, Vt = 349,9 ± 140,2 mL, Peso 

predito = 52,8 ± 9,2 kg, PEEP = 5,7 ± 0,9, Ti = 1,0 ± 0,1s, FR = 16,8 ± 3,4 ipm e FiO2 = 34,6 ± 15,8%, 

SpO2 = 97,1 ± 2,4%. Tempo de VM de 14,4 ± 7,5 h e tempo de UTI de 4,5 ± 1,8 dias. A Pi ajustada 

proporcionou uma Vt ideal, valores de Ti, FR e FiO2 estavam conforme recomendado e a PEEP estava 

abaixo dos valores preconizados. Os dados revelam que nesta UTI houve instituição de medidas de 

ventilação protetora como otimização do Vt e da FiO2. No entanto, a otimização da PEEP por parte da 

equipe pode reduzir o risco de atelectasia e de tempo de VM. 

Descritores: Unidade de terapia intensiva; Cirurgia cardíaca; Ventilação mecânica. 

mailto:igorfisio14@gmail.com
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ABSTRACT 

 

Physical therapy after cardiac surgery is essential without restoration of motor and respiratory functions. 

The purpose of the study was to characterize the rate of hospitalization of cardiac surgery in an ICU. 

Cross-sectional and retrospective study involving non-postoperative of a public hospital in Piauí. 

Demographic, surgical, ventilatory and hospital stay data were extracted. Statistical analysis, a 95% 

confidence interval and p <0.05. Approved by the Research Ethics Committee # 1,847,118. Analyzed 25 

records, 52% male, 55.6% underwent myocardial revascularization surgery, circulation time and 

cardiopulmonary bypass (CPB) 4.0 ± 1.3 and 83.2 ± 42.3 min, respectively . Admissible parameters: 

64% ventilated by pressure (PCV), Pi = 11.0 ± 3.1 cmH2O, Vt = 349.9 ± 140.2 mL, Predicted weight = 

52.8 ± 9.2 kg, PEEP = 5, 7 ± 0.9, Ti = 1.0 ± 0.1s, FR = 16.8 ± 3.4 ipm and FiO2 = 34.6 ± 15.8%, SpO2 = 

97.1 ± 2.4%. MV time of 14.4 ± 7.5 hours and ICU time of 4.5 ± 1.8 days. The adjusted Pi provided an 

ideal Vt, values of Ti, FR and FiO2, in accordance with PEEP and below the values recommended. The 

data show that in the ICU are adapted to the protection measures as optimization of Vt and FiO2. 

However, PEEP optimization by the team can reduce the risk of atelectasis and MV time. 

 

Key words: Intensive care unit; Cardiac surgery; Mechanical ventilation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As cirurgias cardíacas são procedimentos amplamente utilizados para tratamento das doenças 

cardiovasculares e visam ao aumento da sobrevida e da qualidade de vida. Por serem de grande porte, 

envolvendo esternotomia mediana e circulação extracorpórea (CEC), é necessário suporte de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) com o uso do ventilador mecânico (BRAILE; GODOY, 2012). 

Apesar dos avanços, quando utilizada de maneira inadequada, pode aumentar a taxa de 

morbimortalidade e esse aumento está diretamente relacionado à incidência de lesão pulmonar e de 

infecções respiratórias, assim como o tempo de permanência na UTI e os custos hospitalares. 

(CASTELLANA et al., 2003; GONÇALVES; CICARELLI, 2005). 

Pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca são, geralmente, extubados tão logo cesse o 

efeito anestésico da cirurgia, tendo a modalidade ventilatória pouco impacto na decisão da extubação. 

Estudos antigos mostravam que a VM era indicada a utilização de protocolos ventilatórios de 

recrutamento alveolar que se consegue com altos volumes e PEEP, objetivando prevenir o aparecimento 

de microatelectasias provenientes da imobilização e do acúmulo de secreção.  Porém atualmente 

pesquisas mostram que baixos volumes e altos níveis de PEEP são comumente utilizados, e este tipo de 

ventilação pode levar à diminuição das complacências, ao aumento da resistência das vias aéreas e à 

ineficiência nas trocas por colabamento alveolar. (AZEREDO, 1994; BUTLER et al., 1999; GLUCK; 

CORGIAN, 1996; RATTO, 2000).  
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Recomenda-se então, a utilização da chamada ventilação protetora com volume corrente (Vt) de 

6-8mL/kg de peso predito, pressão inspiratória (Pi) o suficiente para atingir o Vt preconizado, pressão 

positiva no final da expiração (PEEP) de 8-10 cmH2O, FiO2 ≤ 40%, Tempo inspiratório (Ti) de 1s e uma 

frequência respiratória (FR) de 12-16 ipm (BORGES et al., 2016). 

A atuação da fisioterapia após cirurgia cardíaca é essencial para o pronto restabelecimento das 

funções motora e respiratória, participando desde a admissão na UTI até sua alta hospitalar. Sendo assim, 

o objetivo do trabalho visa discutir importância da atenção fisioterapêutica na admissão do paciente na 

UTI.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo desenvolvido no Hospital Universitário do Piauí 

(HUPI) após a aprovação do Comitê de Ética sob parecer nº 1.847.118. A população constituída por 

pacientes adultos de ambos os sexos, submetidos à cirurgia cardíaca (troca valvar e/ou revascularização 

do miocárdio) e admitidos na UTI coronariana entre os meses de março a julho/2017 sob ventilação 

mecânica, conforme protocolo do serviço.  

Os dados foram retirados dos prontuários e das fichas de evolução fisioterapêutica. No pós-

operatório, foram coletadas informações como: sexo, tempo de cirurgia e de circulação extracorpórea 

(CEC), modo ventilatório, pressão inspiratória (Pi), volume corrente (Vt), peso predito, PEEP, tempo 

inspiratório, frequência respiratória e FiO2. Foi realizada análise estatística utilizando um intervalo de 

confiança de 95% e p < 0,05. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra foi composta de 25 prontuários, com predominância do sexo masculino com 52%. 

Todos foram submetidos à cirurgia cardíaca sendo a cirurgia de revascularização do miocárdio a mais 

prevalente com 55,6%. O tempo médio de cirurgia foi de 4,0 ± 1,3 h, enquanto a circulação extracorpórea 

(CEC) foi de 83,2 ± 42,3 min. O tempo médio de ventilação mecânica foi de 14,4 ± 7,5 h e tempo de 

internação na UTI de 4,5 ± 1,8 dias.  

A seguir a Tabela 1 mostra os dados ventilatórios. Observou-se que a Pi ajustada proporcionou 

uma Vt ideal, os valores de Ti, FR e FiO2 estavam conforme recomendado e a PEEP estava abaixo dos 

valores preconizados. Não foram observadas diferenças nas variáveis ventilatórias entre os tipos de 

cirurgia e não houve correlação entre os parâmetros ventilatórios, tempo de cirurgia, CEC e de internação. 

Como limitação do estudo, destaca-se a ausência de preenchimento de parâmetros nos prontuários.  
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DISCUSSÃO 

 

 O acometimento populacional por doenças cardiovasculares tornou a cirurgia cardíaca uma das 

mais frequentes cirurgias realizadas no mundo. No entanto, o sucesso da intervenção dependerá da 

preparação desde o estágio pré, intra e pós-operatório. Os cuidados no pós-operatório são feitos no 

ambiente de terapia intensiva em virtude de uma melhor assistência, monitorização contínua, presença 

da equipe multidisciplinar e da possibilidade de inúmeras complicações (ARCÊNCIO  et al., 2008).  

Na pesquisa, os pacientes cardíacos foram predominantemente do sexo masculino corroborando 

com a literatura, como a encontrada em um hospital público de referência em cardiologia localizado na 

cidade de Fortaleza – CE no qual também ocorreu um predomínio masculino (62,8%) com média de 

64,95 anos (FERNANDES; ALITI; SOUZA, 2009; LIMA et al., 2009).  

A admissão dos pacientes no PO de cirurgia cardíaca na ventilação mecânica (VM) é um 

importante aspecto da assistência visando à identificação das condições clínicas, otimização ventilatória 

e a monitorização de complicações que podem ocorrer. As habilidades e competências da equipe nesse 

período são de extrema importância uma vez que estão diretamente voltadas ao estabelecimento do 

equilíbrio hemodinâmico, alívio da dor e prevenção de complicações (WATSON-MILLER, 2005). 
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 Inúmeras pesquisas comparando modos ventilatórios não mostram dados suficientes para afirmar 

se a ventilação com volume controlado ou pressão controlada diferem em seus efeitos sobre a morbi-

mortalidade dos pacientes. Fisiologicamente, a simples mudança do modo ventilatório pouco impacta no 

prognóstico dos pacientes. Todavia, o III Consenso de Ventilação Mecânica coloca que independente da 

modalidade de escolha, ao se ajustar os parâmetros ventilatórios, deve-se evitar volumes correntes altos 

e altas pressões de platô como medidas protetoras (AMATO et. al, 2007). 

 Dentre as vantagens teóricas da ventilação a pressão (PCV) estão a limitação da pressão de platô 

nas vias aéreas, diminuição da lesão pulmonar induzida pela VM e distribuição de gases de forma mais 

homogênea. A pesquisa mostra predominância da PCV com 64% dos pacientes, tal dado pode ser 

explicado por estar associada a uma recuperação mais precoce das propriedades mecânicas do sistema 

respiratório em comparação com volume controlado (VCV). A PCV parece reduzir o risco de lesão 

pulmonar induzida pela ventilação, uma vez que permite o controle mais preciso dos níveis máximos de 

pressão nas vias aéreas e proporciona distribuição mais homogênea dos gases nos alvéolos 

(CASTELLANA et al., 2003; ESTEBAN et. al, 2000; IMAI, et. al, 2003). 

As estratégias de VM vêm sofrendo modificação nas últimas décadas, com tendência ao uso de 

volumes correntes (VC) cada vez menores. É importante enfatizar que o termo “VC baixo”, na verdade, 

deveria ser denominado “VC normal”, pois mamíferos têm habitualmente um VC de aproximadamente 

6,3 mL.kg-1. Na maioria dos trabalhos, o volume corrente é calculado com 

base no peso corporal predito, que tem como variáveis sexo e altura do paciente. Isso é muito importante 

para evitar que o VC calculado para a VM seja, iatrogenicamente, superestimado ou subestimado 

(SCHULTZ et al., 2007) 

Em estudo pioneiro na comparação entre estratégias ventilatórias em pacientes com LPA/SARA 

foi verificado que o uso de volumes correntes menores reduz a concentração de mediadores inflamatórios 

tanto no lavado broncoalveolar quanto na circulação sistêmica. Já pesquisas com animais revelam que o 

uso de VC altos em pulmões sadios leva rapidamente a alterações pulmonares similares às alterações da 

SARA. A lesão causada pela VM resulta em dano alveolar com consequente edema da membrana 

alvéolo-capilar e liberação de mediadores inflamatórios na circulação sistêmica (RANIERI et al., 1999; 

SCHULTZ et al., 2007). 

 As diretrizes de Ventilação Mecânica citam e recomendam a utilização de VC igual a 6mL/kg de 

peso predito, no modo VCV ou pico/platô de pressão inspiratória suficiente para manter esse mesmo 

volume no modo PCV. Apesar do presente estudo mostrar o uso de valores baixos de PEEP (5,7 ± 0,9 

cmH2O), recentes pesquisas vem mostrando que a utilização da ventilação com uso de PEEP alta, mesmo 

em pacientes sem síndrome de dificuldade respiratória aguda e especialmente após a cirurgia cardíaca, 

tem seus benefícios. Entretanto, poucos estudos avaliaram o impacto da PEEP em pacientes submetidos 

à cirurgia cardíaca (LELLOUCHE et al., 2015; WIESEN et al., 2013).  

Um estudo realizado com 136 pacientes de revascularização teve um comparativo em 3 grupos 

com diferentes níveis de PEEP (5, 8 E 10cmH2O). Os pesquisadores encontraram melhores valores de 

complacência e oxigenação, além de menor taxa de hipoxemia nos pacientes ventilados com PEEP de 

10cmH2O. Em outro estudo, a utilização de níveis de PEEP mais elevados (10cmH2O) também foi 
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associada à redução do tempo de VM, quando comparada a níveis inferiores (5 e 8cmH2O), os que se 

utilizaram de PEEP mais alta permaneceram 5,1 ± 2,9 horas sob VM, enquanto aqueles ventilados com 

PEEP de 5 e 8cmH2O foram extubados, respectivamente, após 6,8± 3,2 horas e 6,7± 3,3 horas (p=0,03) 

(BORGES et al.2013; BORGES et al., 2014). 

Em relação à frequência respiratória, deve-se ter atenção aos níveis de CO2, a fim de minimizar 

a ocorrência de hipercapnia que pode aumentar o tônus vascular pulmonar e afetar de forma adversa a 

hipertensão pulmonar preexistente. Sendo assim, é sensato que se utilize FR um pouco elevada associada 

à VC reduzido, a fim de evitar efeitos prejudiciais da hipercapnia após cirurgia cardíaca. Não esquecendo 

que esse aumento tem que ser cautelosamente analisado considerando a hipotermia frequente ao final do 

procedimento cirúrgico, o que pode acarretar redução da produção de CO2. Dessa forma, deve-se aplicar 

FR< 20 ipm, permitindo que ocorra troca gasosa dentro de uma faixa aceitável (LELLOUCHE et al., 

2015).  

Sobre a FiO2, ela é geralmente ajustada de forma empírica com o objetivo de atingir oxigenação 

satisfatória. Níveis de FiO2 acima de 60% podem contribuir para o desenvolvimento de atelectasia de 

absorção por desnitrogenação, formação de membrana hialina alveolar, edema, hiperplasia, proliferação 

de pneumócitos tipo II, destruição de pneumócitos tipo I, fibrose intersticial e remodelação vascular 

pulmonar. No contexto da cirurgia cardíaca, os efeitos de níveis anormais de oxigenação nas artérias 

carótidas e coronárias têm impacto substancial. Não há um valor exato preestabelecido de FiO2 para esses 

pacientes, porém, procuram-se empregar valores entre 30 e 40% ou o menor possível como observado 

no presente estudo (EDMARK et al., 2003; SEIBERLICH et al., 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

Várias estratégias vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos com o objetivo de permitir a 

ventilação mais próximo da fisiológica e, dessa forma, diminuir efeitos deletérios que podem ser 

causados ou agravados pela VM. Atualmente, uma das principais modificações adotadas é o uso da 

ventilação protetora pulmonar, adotando volumes correntes menores, nível apropriado de PEEP e baixas 

concentrações inspiradas de oxigênio (FiO2). 

Os dados revelam que nesta UTI há a instituição de medidas de ventilação protetora como 

otmização do Vt e da FiO2. No entanto, a otimização da PEEP por parte da equipe pode proporcionar 

redução de risco de atelectasia e de tempo de VM.  
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RESUMO 

O programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do Piauí (RMS-UFPI) 

foi regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1.077 do Ministério da Educação e do Ministério da 

Saúde (MEC/MS), de 12/11/2009, e teve início em outubro de 2015, quando da divulgação do primeiro 

edital, com oferta de vagas para as áreas de farmácia, enfermagem e nutrição. No edital seguinte, lançado 

em janeiro de 2016, foram acrescidos os cursos de fisioterapia e psicologia. O objetivo desse estudo foi 

de relatar a experiência dos preceptores de fisioterapia na RMS-UFPI. A fisioterapia teve início na RMS-

UFPI em março de 2016 com a entrada de 3 fisioterapeutas, mediante seleção pública. No ano seguinte, 

ingressaram mais 2 residentes. A Residência tem duração de dois anos, com carga horária de 5760 horas, 

sendo 20% teórica e 80% prática, distribuídas em 60 horas semanais. O acompanhamento é docente-

assistencial, feito por professores-tutores e por fisioterapeutas-preceptores. O preceptor é o profissional 

do campo que participa do processo de ensino-aprendizagem e tem uma função importante na inserção e 

socialização do residente no ambiente de trabalho. Os residentes são formados para prestar assistência 

aos pacientes em equipe multiprofissional, possibilitando uma maior integralidade e humanização da 

atenção. A preceptoria tem se mostrado como considerável ferramenta para qualificação não só dos 

residentes, como também dos fisioterapeutas-preceptores. A RMS-UFPI oferece uma vasta oportunidade 
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100 
 

de crescimento pessoal e profissional para todos os envolvidos, e na fisioterapia fortalece essa área como 

ciência.  

Descritores: Residência Multiprofissional em Saúde; Preceptoria; Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

 The Multiprofessional Residency in Health Program of the Federal University of Piauí(RMS-UFPI) was 

regulated by Interministerial Ordinance n° 1.007 of Ministry of Education and the Monistry of Health 

(MEC/MS), dated 12/11/2009, and beginning in October 2015, when the first public notice was 

published, offering vacancies for the areas of pharmacy, nursing and nutrition. In the following edict, 

lauched in January 2016, the physiotherapy and psychology courses were added. The objective of this 

study was to report the experience of physiotherapy preceptors in RMS-UFPI. Physioterapy started at 

RMS-UFPI in march 2016 with the entry of 3 physiotherapists, through public selection. The following 

year, another 2 residents joined. The Residency lasts two years, with a workload of 5760 hours, with 

20% theoretical and 80% practical, distributed in 60 hours a week. The accompaniment is teaching-

assistance, made by teachers-tutors and by physiotherapists-preceptors. The preceptor is the Field 

Professional Who participates in the teaching-learning process and has an important role in the insertion 

and socialization of the resident in the work environment. Residents are trained to provide assistance to 

patients in a multiprofessional team, enabling greater comprehensiveness and humanization of care. The 

preceptory has proved to be a considerable tool for the qualification not only of the residents, but also of 

the physiotherapists-preceptors. RMS-UFPI offers a vast opportunity for personal and Professional 

growth for all involved, and in physical therapy strengthens this área as a science. 

Keywords:Multiprofessional Residency in Health; Preceptoria; Physiotherapy. 

 

INTRODUÇÃO 

As ações e serviços de saúde no Brasil integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pelas Leis n° 8080/90 e n° 8142/90, Leis Orgânicas da Saúde. O SUS tem como uma de 

suas diretrizes o atendimento integral e, entre suas competências, a de ordenar a formação de recursos 
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humanos na área da saúde. É com este propósito que o programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde (RMS) entra no cenário nacional, oficialmente instituído pela Lei nº 11.129 de 30 de junho de 

2005. Orientado pelos princípios e diretrizes do SUS a partir das necessidades e realidades locais e 

regionais, o programa propõe que a mudança na formação do profissional da saúde irá gerar 

implementações positivas no atual modelo de assistência à saúde (JREIGE, 2013; LANDIM; SILVA; 

BATISTA, 2012).  

A RMS é uma modalidade de pós-graduação lato sensu definida como um programa de 

cooperação intersetorial que visa à inserção de jovens profissionais em áreas prioritárias do SUS. É 

desenvolvida em regime de dedicação exclusiva sob supervisão docente-assistencial (atuação conjunta 

de tutores e profissionais que atuam no serviço de saúde) e financiada pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2005; 2006b; CAMPELO, 2015; ROSA; LOPES, 2009).  

A demanda de profissionais a esse tipo de pós-graduação tem aumentado nos últimos anos, 

e justifica-se pela busca de qualificação e certificação para inserção no mercado de trabalho e melhor 

posicionamento profissional (HARRIS, 2014; ZAPATKA et al, 2014). 

Abrangendo as áreas da Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, o programa foi estabelecido com duração 

mínima de dois anos, carga horária total de 5760 horas, sendo 80% de atividades práticas e 20% de 

atividades teóricas ou teóricopráticas, em 60 horas semanais, priorizando as atividades Hospitalares e em 

Atenção Primária à Saúde. Dessa forma, os residentes são formados para prestar assistência aos pacientes 

em equipe multiprofissional, possibilitando uma maior integralidade e humanização da atenção (SILVA 

et al, 2015). 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) foi regulamentado pela Portaria Interministerial Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde (MEC/MS) nº 1.077, de 12/11/2009, e resoluções complementares 

emanadas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS/MEC). Teve 

início em outubro de 2015, quando da divulgação do primeiro edital, com oferta de vagas para as áreas 

de farmácia, enfermagem e nutrição. No edital seguinte, lançado em janeiro de 2016, foram acrescidos 

os cursos de fisioterapia e psicologia (EBSERH, 2015). 

O processo de formação dos profissionais da saúde constitui um desafio a gestores e 

educadores devido à complexidade de estimular ao mesmo tempo habilidades profissionais, interpessoais 
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e humanísticas, além de apurado senso crítico sobre responsabilidade social no aluno. Os programas de 

RMS apresentam caráter de vanguarda em nosso país ao incentivarem práticas multiprofissionais ativas 

e participativas na atenção em saúde (SANCHES, 2016). 

Uma vez que a residência é uma oportunidade significativa de aprendizado e contato com 

outras áreas da saúde, o que estimula anseios, percepções e permitem uma nova conduta dos residentes 

na prática laboral, o objetivo do presente estudo foi relatar a experiência dos preceptores de fisioterapia 

na RMS-UFPI. Os resultados desse trabalho conduzirão a uma compreensão da realidade de ensino, de 

vivências e de possibilidades, o que contribuirá agregando conhecimento no processo de formação de 

profissionais para o SUS. 

MÉTODOS 

Esta pesquisa é um relato da experiência vivenciada por 5 fisioterapeutas preceptores da RMS 

da UFPI no que tange à atuação da fisioterapia, no período de março de 2016 a julho de 2017. É uma 

descrição do funcionamento da residência, bem como do papel desempenhado pelos residentes de 

fisioterapia. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do Piauí (RMS-

UFPI) constitui-se numa pós-graduação lato sensu oferecida às profissões que se relacionam com a saúde 

- dentre elas a Fisioterapia - caracterizada essencialmente por ensino em serviço. Trata-se de uma 

formação que acontece em dedicação de sessenta horas semanais, das quais 80% se concentram na prática 

assistencial e os 20% restantes englobam atividades teórico-práticas. Dessa forma, a carga horária total 

de 5.760 horas, subdivide-se em 520 horas de atividades teórico-práticas, 765 horas teóricas e 4.475 

horas práticas. No que tange a formação teórica, as atividades dividem-se em encontro de saberes, aulas 

multiprofissionais e seminários específicos de cada profissão.  

A multiprofissionalidade é articulada pelas profissões de Farmácia, Enfermagem, Nutrição, 

Psicologia e Fisioterapia. Aos ingressos em 2016, foram oferecidas três vagas para a área de Fisioterapia 

e, no ano seguinte mais duas vagas, tendo, portanto, 5 residentes fisioterapeutas na RMS-UFPI no 

presente ano. O projeto parte dos princípios e diretrizes do SUS, visando promover aos residentes uma 

visão ampliada do processo saúde-doença que seja convergente a uma atuação ética e integral, sem 

negligenciar a premissa da multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, com foco na atenção hospitalar 
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e na humanização assistencial. Assim, o campo de prática ocorre, basicamente, no Hospital Universitário 

da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), que é composto por Ambulatórios, uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) e uma Unidade de Internação. 

 Até o momento a fisioterapia encontra-se inserida nas enfermarias da Unidade de Internação e 

na UTI, já que ainda não existe serviço ambulatorial desta área no referido hospital. Os residentes fazem 

rodízios entre esses dois setores, prestando atendimento fisioterapêutico a pacientes de clínicas médica, 

cirúrgica, pneumológica, neurológica, hematológica, uroginecológica, oncológica e reumatológica. 

Paralelo ao foco multiprofissional, os residentes submetem-se à coordenação do serviço de Fisioterapia 

da Instituição, composto por estagiários, fisioterapeutas e preceptores supervisores das práticas 

desenvolvidas. O preceptor é o profissional do campo que participa do processo de ensino-aprendizagem 

e tem uma função importante na inserção e socialização do residente no ambiente de trabalho.  

No HU, residentes têm o acompanhamento das práticas feito por 28 preceptores fisioterapeutas 

nos três turnos de funcionamento do hospital. Inicialmente, no primeiro ano, eles passam pelas 

enfermarias para adaptação ao ambiente e rotina hospitalares e por exigir uma menor complexidade da 

assistência. Os pacientes atendidos pelos residentes são escolhidos pelos preceptores com a tentativa de 

elencar um variado perfil de casos (desde pacientes com cuidados mínimos aos de alta dependência). 

Destaca-se ainda que os preceptores estimulam diariamente nas passagens de plantão a discussão dos 

casos atendidos. 

É feito um rodízio quinzenal dos preceptores que conduzem cada residente para possibilitar o 

acompanhamento da evolução até e desfecho dos casos, já que há uma grande rotatividade dos pacientes 

internados. Esse tempo de permanência com pacientes e preceptores é necessário para apropriação dos 

casos e possível uso destes nas apresentações multiprofissionais em disciplina específica ofertada pelo 

programa de residência. 

Devido à inexistência do curso de fisioterapia no campus da UFPI de Teresina, a equipe de 

preceptoria tenta suprir a necessidade de docentes com oferta de disciplinas de fisioterapia hospitalar I e 

de traumato-ortopedia– com foco na assistência feita na unidade de internação e temas elencados 

conforme demanda detectada pelos preceptores, sendo ministradas pelos mesmos de acordo com área de 

especialização de cada um. Essa oferta ocorre concomitante a passagem dos residentes pelas enfermarias. 

Com o mesmo intuito, há um planejamento para início da disciplina de fisioterapia hospitalar II, com 

abordagem em terapia intensiva. Além das matérias específicas da categoria, ocorre a oferta de 
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disciplinas voltadas para metodologia científica, construção de projetos de pesquisa, e demais demandas 

multiprofissionais. 

Ressalta-se ainda a oportunidade que os residentes têm de participarem das capacitações e 

eventos internos do hospital, bem como da construção de protocolos de atendimento e Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs). O andamento das atividades dentro da RMS-UFPI está em constante 

construção, sempre na busca por melhor adequação às atividades de fisioterapia.  

O tempo total de duração da RMS-UFPI é de dois anos, e o fisioterapeuta residente tem 

contribuído de forma positiva para o desenvolvimento dos profissionais do HU, já que os estimula na 

busca e produção de novos conhecimentos, e na participação em eventos científicos. A integração 

serviço-academia, através de reuniões, aulas, acompanhamentos, discussões de casos e do processo de 

construção da Residência, tem fortalecido e alavancado o programa e a assistência no hospital. A 

preceptoria tem se mostrado como considerável ferramenta para qualificação não só dos residentes, como 

também dos fisioterapeutas-preceptores. 

CONCLUSÃO 

A RMS-UFPI oferece uma vasta oportunidade de crescimento pessoal e profissional para todos os 

envolvidos, e na fisioterapia fortalece essa área como ciência. A relação complexa e de interdependência 

entre teoria, prática e assistência permite aos fisioterapeutas residentes a ampliação dos conhecimentos 

e possibilita vivências construtivas. A elevada carga horária, a diversidade de cenários e a complexidade 

das situações experimentadas na Residência preparam o profissional para os desafios de sua futura 

atuação no SUS. 
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RESUMO 

Os lasers de baixa potência ou terapêuticos tem sido empregados para acelerar a cicatrização de feridas 

desde o final da década de 1960, estes tem comprimento de onda capaz de penetrar nos tecidos e atuar 

como um importante agente antiálgico, proporcionando ao organismo uma melhor resposta a inflamação, 

além de favorecer a reparação tecidual através da bio-estimulação celular. O presente estudo teve como 

objetivo investigar a eficácia do laser de baixa potência na cicatrização de lesões por pressão. Trata-se 

de revisão de literatura realizado nas bases de dados eletrônica Scielo, Pubmed e Google acadêmico em 

português e inglês. Os artigos para análise foram incluídos com base na leitura preliminar do título e 

resumo, não houve restrição de idioma e ano. Após análise da literatura, observou-se que o laser de baixa 

potência pode contribuir no encorajamento cicatricial, proporcionando uma evolução qualitativa da 

cicatrização das lesões, e que a irradiação em um comprimento de onda de 658 nm mostrou-se mais 

eficiente. Conclui-se que a terapia com laser figura-se uma boa escolha diante do crescente interesse por 

terapia alternativas aos fármacos de uso convencional, porém necessitando ainda de melhores 

comprovações. 

Descritores: Terapia a laser e lesão por pressão; terapia a laser e úlcera por pressão; terapia a laser e 

pressure ulcer. 

 

ABSTRACT 

Low-power or therapeutic lasers have been employed to accelerate wound healing since the late 1960s, 

these have a wavelength capable of penetrating the tissues and act as an important antiallergic agent, 

providing the body with a better response to inflammation , besides favoring tissue repair through cellular 

biostimulation. The present study aimed to investigate the efficacy of low power laser in the healing of 

pressure lesions. This is a literature review conducted in the electronic databases Scielo, Pubmed and 

Google academic in Portuguese and English. The articles for analysis were included based on the 
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preliminary reading of the title and abstract, there was no restriction of language and year. After analyzing 

the literature, it was observed that the low power laser can contribute to the cicatricial encouragement, 

providing a qualitative evolution of wound healing, and that the irradiation at a wavelength of 658 nm 

was more efficient. It is concluded that laser therapy is a good choice in view of the growing interest in 

alternative therapy to drugs of conventional use, but still requires better evidence. 

Keywords: Laser therapy and pressure injury; laser therapy and pressure ulcer; laser therapy and 

pressure ulcer. 

 

INTRODUÇÃO 

As lesões por pressão (LP) são áreas de danos na pele resultante de compressão prolongada, que 

causam alterações vasculares locais, comprometendo a nutrição tecidual, sendo mais suscetíveis em áreas 

da região, sacral, occipital, escapular, glútea, trocantérica, maleolar, calcânea e das orelhas (AFONSO et 

al. 2011; NASCIMENTO et al, 2017; MELO; SOUSA, 2017; SILVESTRE et al, 2012; DE BORTOLI 

et al, 2016). Estas lesões são comuns e dispendiosas, ocasionando grandes transtornos de saúde para 

idosos frágeis, pessoas com traumatismo raquimedular (TRM), acidente vascular encefálico (AVE) e 

doenças crônico-degenerativa, dentre outras comorbidades (TARADAJ et al, 2013; DE BORTOLI et al, 

2016). 

Para Palagi et al (2015), as LP são consideradas um problema de saúde pública, e se apresentam 

como um dos problemas mais prevalentes em pacientes hospitalizados. Estudos brasileiros revelaram 

que a incidência de LP em unidade de terapia intensiva (UTI), varia de 25,8% a 62,5% e, na literatura 

internacional 13% a 21%. Estima-se que 70% dos indivíduos com TRM apresentem LP, e que 7% a 8 % 

morrem por complicações destas (ASSIS; MOSER, 2013). Segundo Taradaj et al (2013), as LP 

apresentam taxa de prevalência variando entre 7 a 23% em instituições de longa permanência para idoso. 

As complicações mais frequentes das LP estão relacionadas a problemas infecciosos, tanto em 

nível local como sistêmico, decorrente da proliferação de microrganismos que colonizam as úlceras 

(SILVESTRE et al, 2012; NASCIMENTO e  MEJIA, 2017).  

Dentre os recursos para tratamento da LP, os agentes físicos têm sido investigados como 

adjuvante nesse processo de cicatrização, entre eles pode ser mencionada a utilização da 

eletroestimulação, do ultrassom, e do laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) de 

baixa potência (DE BORTOLI et al, 2016). 

 O uso do laser como instrumento terapêutico tem sido utilizado para acelerar a cicatrização de 

feridas desde o final da década de 1960, mas seus resultados ainda são controversos (TARADAJ et al, 

2013).  

Os lasers de baixa potência agem como um bioestimulador, aumentando a circulação local, 

favorecendo a proliferação celular e as sínteses de colágeno, promovendo assim efeitos antiedematoso, 

analgésico, antiinflamatório e cicatrizante (LINS et al, 2010).       

    Diante disto e do crescente interesse por terapias alternativas aos fármacos 

convencionais, o objetivo deste trabalho se dá em reunir e esclarecer através de revisão de artigos, os 

reais efeitos da laserterapia de baixa potência sobre as feridas cutâneas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo trata-se de revisão de literatura realizado nas bases de dados (SciELO, PUBMED e 

GOOGLE ACADÊMICO), em Junho de 2017, utilizando os seguintes descritores: terapia a laser e lesão 

por pressão, terapia a laser e úlcera por pressão em português e inglês, e terapia a laser e pressure ulcer. 

Foram excluídos os artigos duplicados, de revisão, não disponíveis na íntegra, com fuga ao tema, com 

experiências em animais e trabalhos utilizando mais de um recurso sem grupo controle. Os artigos para 

análise foram incluídos com base na leitura preliminar do título e resumo. Não houve restrição de idioma 

e ano. 

 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados 192 artigos nas bases de dados SciELO, PUBMED e GOOGLE 

ACADÊMICO, destes apenas 5 preencheram os critérios de elegibilidade para o estudo, como mostra a 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estratégia de busca e seleção dos artigos 

O quadro 1 mostra o resumo dos artigos selecionados. Dentre estes artigos os autores 

concordaram que o laser de baixa potência contribui para o encorajamento cicatricial nas LP e que na 

Bancos de dados pesquisados 

Scielo Pubmed    Google 

acadêmico 

6 artigos 

84 artigos 

102 artigos 

Critérios de 

inclusão e 

exclusão 

5 artigos 

Pesquisa sobre a  eficácia do laser de 

baixa potência na cicatrização de lesões 

por pressão 

187 artigos 

excluídos 
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comparação entre comprimentos de ondas diferentes, a irradiação em um comprimento de onda de 658 

nm mostrou-se mais eficiente. Na comparação entre laser e US/UVC, o laser revelou-se menos eficiente 

na contribuição desse processo. 

Quadro 1. Estudos analisados. 

AUTOR/ 

ANO 

TIPO DE 

ESTUDO 

AMOSTRA DESENHO 

METODOLÓGICO 

RESULTADOS 

 

Taradaj et 

al 

(2013) 

 

Ensaio clínico 

cego, 

controlado e 

randomizado. 

 

71 pacientes 

com LP  

estágio II e 

III, ambos os 

gêneros. 

 

G1: laser GaAlAs 

940nm; 

G2: GaAlAs 808nm; 

G3: GaAlAs 658 nm. 

G4: controle. 

Protocolo laser: 

energia 4j/cm², 

potência 50mw, 

contínua, 1 aplicação 

por dia, 5 

vezes/semana durante 

1 mês. 

 

 

 

G3: mais eficiente 

para a cicatrização 

de feridas em 

análise após 1 mês 

e na análise de 

segmento (após 3 

meses). 

 

 

 

 

DeBortoli 

et al 

(2016) 

 

Estudo clínico 

randomizado. 

 

 

5 pacientes 

com LP 

ambos os 

gêneros. 

 

G1: (laser AlGaInP 

660nm + papaina). 

G2: (laser AlGaInP 

660nm nm, + AGE). 

Protocolo laser: 

energia 4j/cm², 

potência de 30 mw, 

método por varredura, 

1 vez dia/ 10 dias, por 

1 min. 

 

 

G2: efeito mais 

evidente para 

cicatrização de 

feridas. 

 

Rodrigues 

et al 

(2013) 

 

Estudo clínico. 

 

4 pacientes 

com LP, 

gênero 

masculino. 

 

 

G1: ASGA 904 nm, 

0,28j/cm², 80seg. 

G2: ASGA 904 nm, 

0,48j/cm², 12seg. 

Protocolo: pulsado, 

3x/semana por 4 

meses. 

 

G2: mostrou maior 

eficácia na 

cicatrização das 

lesões. 

 

Palagi et al 

(2015) 

 

Estudo de 

caso. 

 

Paciente 

masculino 

com LP 

estágio III. 

 

Laser AlGaInP, 660 

nm, 4j/cm², potência 

30mw, contínua e 

pulsada, 1vez 

 

Observou-se 

redução nas 

dimensões da lesão 

de 7cm para 1,5cm 
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dia/3xsemana, por 5 

semanas, nas bordas, 

técnica pontual e no 

centro varredura por 4 

min. 

 

de comprimento e 

de 6cm para 1,1cm 

de largura, além do 

aumento do tecido 

epitelial e de 

granulação, 

diminuição da 

secreção e odor 

 

Nussbaum 

et al 

(1994) 

 

Ensaio clínico 

cego, 

controlado, 

randomizado. 

 

16 pacientes.  

 

G1: laser diodo 820 

nm, energia 4j, 

potência 15mw, 

35seg. 3X / semana. 

G2: US (3mhz, 5 

min.) + UVC 

(lâmpada de quartzo 

frio birtcherx 95% 

emissão a 250nm 

entre 15 a 240seg). 

Foram alternados 

diariamente 5 dias 

semana. G3: controle. 

 

G2: mostrou uma 

vantagem para 

cicatrização de 

feridas em relação 

ao G1. 

 

Legenda: G= grupos; AGE= ácidos graxos essenciais. 

DISCUSSÃO 

Taradaj et al (2013), estudando o efeito da irradiação laser em diferentes comprimentos de onda 

(Ga-Al-As 904, 808, 658 nm), observou-se uma taxa de cicatrização e diminuição da área da lesão após 

um mês de terapia em (GIII 47,05%, 71,09%) respectivamente, como também na análise de segmento (3 

meses após), a taxa de cura de (GIII 58,82%), isso revelou que a irradiação a laser em um comprimento 

de onda de 658 nn foi mais eficiente para cicatrização de feridas. Os comprimentos de onda de 940nm e 

808nm pareceram ser menos efetivos, não se mostrando melhores do que aqueles do grupo controle. 

Ponzi et al apud Lins et al (2010), trazem em seu trabalho resultados positivos quanto a eficácia 

do laser de baixa potência do tipo (Ga-Al-As 635nm), no tratamento de úlceras provocadas por dano 

térmico em mucosa jugal de ratos Wistar albinos. Os resultados histológicos demonstraram uma melhor 

e mais rápida cicatrização no grupo irradiado, evidenciada pela maior proliferação fibroblástica no 

período de 9 dias, quando comparada com aquela do grupo controle. 

Palagi et al (2015), descreveu o processo de cicatrização em LP em paciente crítico, tratado com 

terapêutica convencional de curativo acrescida de laserterapia de baixa intensidade (AlGaInP 660 nm), 

os pesquisadores observaram uma diminuição significativa do tamanho da LP, de 7 cm para 1,5 cm de 

comprimento e de 6 cm para 1,1 cm de largura em um período de cinco semanas. Observou-se aumento 

do tecido de epitelização e de granulação, diminuição da secreção serosa-sanguinolenta e do odor da 

ferida. Em conformidade, De Bortoli et al (2016), utilizando o mesmo tipo de laser associado a diferentes 

curativos, observaram que todas as feridas apresentaram diminuição do tamanho e melhora do aspecto 

físico após o tratamento. A média de redução total do grupo laser/AGE foi de 12,15 unidades de área 

(U.A), o que corresponde a uma redução de 44, 5% da área das lesões (AL), contra 9,50 U.A, ou  33% 

AL para o grupo laser/papaiana. Estes dados são corroborados por Felice et al (2009), onde observaram 

após uso do laser GaAlInP de comprimento de onda 658nm e dose de 4J/cm² duas ou três vezes por 

semana, evolução média da área da ferida obtida entre a avaliação inicial e 5ª sessão de 42,6%. 
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Rodrigues et al (2013), pesquisaram a ação do laser (AsGa 904nm) com diferentes dosagens de 

energia (GI 0,28J e GII 0,48J), associado a drenagem linfática em lesões de pele, e concluíram que o 

grupo GII que recebeu maior irradiação, teve uma evolução mais significativa, com índice de cicatrização 

da lesão (ICL) ao final do tratamento de 0,8, contra 0,5 do GI, sendo 1,0 um correspondente ao 

fechamento completo da lesão. 

Resultados semelhantes também foi descrito por Rocha et al (2008), cita 12 pacientes com lesões 

de pele não infectadas, após serem submetidas à irradiação do laser (AsGa de 904nm), dose 3 J/cm², por 

um minuto, durante cinco dias consecutivos e 15 dias alternados, e observaram respostas positivas tanto 

nas alterações clínicas e morfológicas, constatando a eficácia no processo de regeneração tecidual dos 

pacientes tratados na pesquisa. Já Stefanelo et al (2006),  constataram a eficácia do laser (AsGa de 

904nm), 6 J/cm2, 45mW, 2x por semana por sete semanas, pela observação da cicatrização completa da 

lesão de calcâneo grau II. 

Estudos realizados por Nussbaum et al (1994), contrapondo o laser (820nm, 4 J/cm2) com o US 

e UVC, em dias alternados, mostrou uma taxa de cicatrização semanal de 53,5 % para o grupo US/UVC, 

contra 23,7% grupo laser. Já quanto a alteração no tamanho da lesão do pré-tratamento para a cura 

completa, no grupo laser houve um aumento no tamanho das úlceras entre 63% e 167%, contra aumento 

de 1% do tamanho da úlcera no grupo US/UVC e 62% no grupo controle, com tempo médio de 

tratamento de 4,1 semanas. 

Estudos comparando a terapia a laser com terapia ultravioleta e luz vermelha não-coerente e não 

polarizada, os autores não observaram diferença significativa nas taxas de cicatrização (FLEMMING e 

CULLUM, 2000). 

Quanto mais profunda a lesão, maior o tempo para restauração da área atingida, assim como 

aumenta o risco de complicações como infecção (ROSA et al, 2014). 

Quatro dos cinco estudos analisados relataram algum benefício com o uso do laser, porém todos 

os estudos trabalharam com lasers com parâmetros, distância e técnicas diferentes, com amostra com 

comorbidades diversas, tipos diferentes de lesões e número de amostra pequena. Ainda há escassez de 

evidências sobre sua efetividade, o que pode estar relacionada tanto à ausência de protocolos que 

padronizem o seu uso como de padronização de protocolo que contemplem as características de 

diferentes feridas com avaliação adequada incluindo as características das lesões, permitindo  

comparações entre os estudos. 

Flemming e Cullum (2000), expressam que a quantidade de relatos apresentados, sendo mal 

controlados e se baseando em pequenos números de casos e, os resultados não são positivos, sendo 

preciso mais estudos para determinar o real valor deste recurso terapêutico na cicatrização de úlceras. 

Simon (2004), ratifica que não há evidências científicas suficientes para utilizar o uso do laser na 

cicatrização de LP, e destacou a necessidade da realização de estudos bem controlados para determinar 

sua eficácia. 

 

CONCLUSÃO 

A terapia com laser mostra-se uma boa escolha diante do crescente interesse por terapias 

alternativas aos fármacos de uso convencional, porém seus resultados ainda se mostram controversos, 

necessitando de estudos com amostras mais homogêneas, significativas e randomizadas, com 

classificação das lesões segundo diretrizes internacionais. As diferentes amostras, lesões de 

características diferentes, os parâmetros e período de tratamento, podem contribuir para resultados 

divergentes. Portanto, torna-se necessário estudos bem conduzidos que permitam a elaboração de 

protocolos para um uso de forma segura. 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os potenciais benefícios da ventilação não invasiva (VNI) durante 

o exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Trata-se de uma revisão de 

literatura sobre o impacto da VNI durante a reabilitação na tolerância ao exercício, sinais e sintomas 

respiratórios e troca gasosa em pacientes com DPOC.  Foram consultadas as bases de dados PubMed e 

SciELO, utilizando os seguintes descritores de busca: “ventilação não invasiva” e “exercício” em inglês 

e português. Os critérios para inclusão foram artigos originais publicados entre 2007 a 2017 e excluídos 

os artigos de revisão de literatura, fuga ao tema, duplicados e trabalhos não disponibilizados na íntegra. 

Foram encontrados na busca 128 artigos nos quais apenas 9 contemplaram os aspectos relevantes à 

temática da pesquisa. Após análise dos artigos observou-se que o público estudado foram pacientes com 

DPOC moderada ou grave, totalizando 164 indivíduos. Nestes estudos foi utilizada VNI binível e uso de 

máscara nasal como interface e dentre os desfechos observou-se melhora na troca gasosa (aumento de 

PaO2, SpO2 e redução de PaCO2), redução de sinais e sintomas de desconforto respiratório (frequência 

respiratória e dispneia), maior tolerância ao exercício com aumento da distância percorrida e redução de 

interleucina-6 (IL6), um mediador inflamatório sistêmico. A VNI mostrou ser uma potencial estratégia 

terapêutica para otimizar a reabilitação física com benefícios cardiorrespiratórios importantes. Outros 

estudos são necessários para propor protocolo ideal e interface para obtenção de melhores benefícios e 

custo-efetividade a nível hospitalar e ambulatorial. 

Descritores: Ventilação não invasiva, Exercício, Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the potential benefits of noninvasive ventilation (NIV) during 

exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This is a literature review on 

the impact of NIV during exercise tolerance rehabilitation, respiratory signs and symptoms, and gas 

exchange in patients with COPD. The PubMed and SciELO databases were used, using the following 

search descriptors: "noninvasive ventilation" and "exercise" in English and Portuguese. The criteria for 

inclusion were original articles published between 2007 and 2017 and excluded articles of literature 

review, fugue theme, duplicates and works not available in full. We found in the search 128 articles in 

which only 9 contemplated the relevant aspects to the research theme. After analyzing the articles, it was 

observed that the study population were patients with moderate or severe COPD, totaling 164 individuals. 

In these studies, bilevel NIV and nasal mask use were used as interface and among the outcomes, 

improvement in gas exchange (PaO2 increase, SpO2 and PaCO2 reduction), reduction of signs and 

symptoms of respiratory discomfort (respiratory rate and dyspnea) , greater tolerance to exercise with 

increased distance traveled and reduction of interleukin-6 (IL6), a systemic inflammatory mediator. NIV 

has shown to be a potential therapeutic strategy to optimize physical rehabilitation with important 

cardiorespiratory benefits. Other studies are needed to propose an optimal protocol and interface to obtain 

better benefits and cost-effectiveness at hospital and outpatient level. 

 

Key words: Noninvasive ventilation, Exercise, Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os desafios das doenças respiratórias crônicas (DRC) se misturam com os próprios desafios da 

saúde pública. As doenças crônicas não transmissíveis têm sido alvo de inúmeros esforços na esfera da 

saúde pública, sendo que a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) tem merecido um esforço 

especial. A DPOC é uma doença comum, previnível e tratável caracterizada por sintomas respiratórios 

persistentes e limitação ao fluxo aéreo, que é devido a alterações nas vias aéreas e nos alvéolos causadas 

por exposições significativas a partículas e gases nocivos (GOLD, 2017). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a DPOC afeta cerca de 600 milhões 

de pessoas em todo o mundo. A DPOC é responsável por 3 milhões de mortes a cada ano, chegando a 

5% das mortes por todas as causas e com aumento progressivo da mortalidade de 1990 a 2010, a DPOC 

passou da quarta para a terceira causa de morte (RABAHI, 2013). 
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No Brasil, poucos são os estudos epidemiológicos sobre prevalência e impacto da DPOC na saúde 

pública, mas existem estimativas. O projeto latino-americano de investigação em obstrução pulmonar 

(PLATINO) realizou um estudo transversal de base populacional em cinco capitais da América Latina 

e encontrou uma prevalência de DPOC em 18% nos homens e em 14% nas mulheres na cidade de 

São Paulo, o que representa uma estimativa entre 5 e 6 milhões de brasileiros com DPOC. Além 

disso, observou-se um custo de 103 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde em 2011, referente 

a 142.635 internações, sendo considerado um dos maiores da América Latina. Destaca-se que não 

foram levados em consideração os gastos indiretos como os afastamentos no trabalho e a perda da 

vida produtiva, como aposentadoria precoce (AZAMBUJA, et al, 2013). 

 As evidências científicas apontam como parte do tratamento de portadores de doenças 

pulmonares crônicas, como a DPOC, a participação em Programas de Reabilitação Pulmonar. A 

Reabilitação Pulmonar é um programa multiprofissional de cuidados a pacientes com alteração 

respiratória crônica que engloba: 1) otimização do tratamento farmacológico, nutricional e 

fisioterapêutico; 2) recondicionamento físico; 3) apoio psicossocial, com melhora dos níveis de 

ansiedade e depressão; 4) educação (RODRIGUES, 2003).  

O programa é adaptado às necessidades individuais para otimizar a autonomia e o 

desempenho físico e social. Mesmo com as evidências científicas que os Programas de Reabilitação 

Pulmonar impactam positivamente sobre a qualidade de vida dos portadores de doença pulmonar 

crônica e podem reduzir custos com internação hospitalares, observam-se poucos investimentos 

nesses programas (RODRIGUES, 2003). 

Os indivíduos com DPOC apresentam redução da capacidade laboral e de exercício, e essa 

intolerância é explicada por alterações mecânico-ventilatórias como a hiperinsuflação pulmonar 

manifestado pelo sintoma de dispneia.  A Ventilação não invasiva (VNI), bastante utilizada na fase 

de agudização da doença, pode ser uma estratégia terapêutica coadjuvante durante a reabilitação 

física, com objetivo de reduzir sinais e sintomas de desconforto respiratório e intolerância ao 

exercício, bastante comuns em pacientes com DPOC (SILVA et al., 2015). 

As alterações mecânico-ventilatórias impactam negativamente nos músculos respiratórios, 

que se apresentam em grande desvantagem mecânica durante o exercício, reduzindo a sua eficiência 

em gerar as pressões necessárias durante o exercício físico (SILVA et al., 2015). Neste contexto, 

objetiva-se avaliar os potenciais benefícios da ventilação não invasiva (VNI) durante o exercício em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

 

MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura sobre o impacto da VNI durante a reabilitação na 

tolerância ao exercício, sinais e sintomas respiratórios e troca gasosa em pacientes com DPOC.  

Foram consultadas as bases de dados SciELO e PubMed, em que a estratégia de busca teve como 

base o uso dos seguintes descritores: “ventilação não invasiva” AND “exercício” nos idiomas 

português e inglês. As palavras-chave utilizadas para a busca nos bancos de dados seguiram a 

descrição dos termos DECS – Descritores em Ciências da Saúde. 
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Os resumos dos estudos identificados pela busca foram avaliados segundo critérios de 

elegibilidade pré-estabelecidos. Os critérios de inclusão foram artigos originais publicados entre 2007 

a 2017 e excluídos os artigos de revisão de literatura, fuga ao tema, duplicados e trabalhos não 

disponibilizados na íntegra. 

Nos artigos foram analisados primariamente os efeitos da VNI nas variáveis pulmonares 

(pressão parcial de oxigênio - PaO2, saturação periférica de oxigênio - SpO2, pressão parcial de 

dióxido de carbono - PaCO2, frequência respiratória – FR e sintomas de desconforto respiratório - 

dispneia), distância percorrida e efeitos hemodinâmicos. Secundariamente, foram verificados dados 

sobre protocolos empregados de VNI e interfaces utilizadas. 

 

RESULTADOS 

Após realizar a busca nas bases de dados mencionadas anteriormente, foram encontrados 

128 artigos. Desses apenas nove (9) preencheram aos critérios de inclusão (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir na Tabela 1, está apresentado um resumo dos estudos avaliados destacando autores, 

ano de publicação, tipo de estudo, grupos pesquisados, protocolos de aplicação de VNI nos grupos 

de intervenção e desfecho clínico baseado nas variáveis citadas na metodologia desta revisão. 

Após análise dos artigos observou-se que o público estudado foram pacientes com DPOC 

moderada ou grave, totalizando 164 indivíduos. Nestes estudos foi utilizada VNI binível e uso de 

máscara nasal como interface e dentre os desfechos observou-se melhora na troca gasosa (aumento 

de PaO2, SpO2 e redução de PaCO2), redução de sinais e sintomas de desconforto respiratório 

Estudos identificados por meio da busca 

eletrônica nas bases de dados em junho 

de 2017: Pubmed (n= 103) e SciELO (n=25). 

Estudos removidos (n = 119). 

Razões para exclusão dos 

estudos: 

- Duplicados; 

- Fuga ao tema; 

- Desenho do estudo 

inapropriado; 

- Não investigar efeitos 

pulmonares da VNI na DPOC 

em exercício; 

- Estar fora do período de 

publicação entre 2007 e 2017; 

- Não estar disponível na integra. 

09 estudos incluídos. 
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(frequência respiratória e dispneia), maior tolerância ao exercício com aumento da distância 

percorrida e redução de interleucina-6 (IL6), um mediador inflamatório sistêmico. 

 

Tabela 01. Resumo dos artigos selecionados para a revisão. 

AUTOR, ANO, 

PAÍS DA 

PUBLICAÇÃO 

OBJETIVOS AMOSTRA MÉTODOS DESFECHOS 

Rodrigues et al., 

2013. 

Brasil e Canadá. 

Efeitos da VNI no 

exercício sobre a 

oxigenação 

cerebral. 

13 

indivíduos 

com DPOC 

moderada a 

grave 

estáveis. 

Ensaio clínico randomizado 

duplo-cego. 

G1: VNI (IPAP 16 cmH2O; 

EPAP 5 cmH2O, FiO2 40%); 

G2: VNI (IPAP 7 cmH2O; 

EPAP 5 cmH2O) – para 

vencer resistência do circuito. 

Uso de máscara facial. 

Exercício incremental em 

rampa. 

 

G1:melhorou fluxo e 

oxigenação cerebral 

e débito cardíaco em 

DPOC que 

dessaturam no 

exercício. 

Silva et al.,  

2010. 

Brasil. 

Avaliar os efeitos 

de VNI ou 

oxigenoterapia no 

treinamento físico. 

28 

indivíduos 

com DPOC 

grave 

estável. 

Estudo prospectivo 

randomizado. 

G1: VNI binível (IPAP e 

EPAP: máximo tolerado) + 

exercício. Máscara nasal ou 

facial. 

G2: oxigenoterapia + 

exercício. 

Exercício: caminhada 

3x/semana por 6 meses. 

 

G1: redução da FR, 

aumento do VO2 e 

do Vt, redução da 

FR, da dispneia e da 

relação 

lactato/velocidade. 

Aumento da 

distância percorrida. 

 

Allan et al., 

2009. 

EUA. 

Avaliar efeitos da 

VNI + heliox na 

tolerância ao 

exercício. 

12 

indivíduos 

com DPOC 

grave 

estável. 

Estudo cross-over, 

randomizado. 

G1: exercícios + VNI 

placebo. 

G2: exercícios + VNI. 

G2, G3 e G4: FR 

menores no pico de 

exercício.  
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G3: exercícios + Heliox + 

VNI placebo. 

G4: exercícios + Heliox + 

VNI. 

VNI - IPAP: nível tolerado 

máximo menos 1 cmH2O. 

Uso de máscara oronasal. 

Exercícios: bicicleta 

estacionária com carga de 

trabalho 80% da máxima. 

 

G3 e G4: melhor 

SpO2  no pico de 

exercício. 

 

Hannink et al., 

2014. 

Holanda. 

Avaliar se a 

diminuição da 

sobrecarga 

respiratória reduz 

a resposta 

inflamatória ao 

exercício. 

8 indivíduos 

com DPOC 

moderado e 

grave 

estáveis. 

Estudo cross-over. 

G1: exercícios. 

G2: exercícios + VNI binível 

(IPAP: 10 a 14 cmH2O; 

EPAP: 4 a 6 cmH2O). Uso de 

máscara facial. 

Exercício moderado. 

 

G1: aumento de IL-6 

em resposta ao 

exercício. 

VNI pode reduzir 

resposta inflamatória 

sistêmica. 

 

Dreher; Storre; 

Windisch, 

2007. 

Alemanha. 

Avaliar se VNI 

melhora o 

desempenho e 

evita a hipoxemia 

induzida pelo 

exercício. 

20 

indivíduos 

com DPOC 

grave 

estável. 

Estudo cross-over 

randomizado. 

G1: exercício + 

oxigenoterapia. 

G2: exercício + VNI (Relação 

IPAP:EPAP de 2,9: 0,4 kPa e 

FR 20 ipm). 

Exercício: teste de caminhada 

de 6 minutos. 

 

 

G2: incremento de 

PaO2 após exercício, 

menor dispneia, 

maior distância da 

caminhada. 

 

Dreher et al., 

2008. 

Alemanha. 

Avaliar 

abordagem mais 

eficaz para 

preservar a 

11 

indivíduos 

com DPOC 

grave. 

Estudo cross-over 

randomizado. 

G3: preservou a 

oxigenação durante a 

caminhada. 
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oxigenação 

durante a 

caminhada. 

G1: exercício + 

oxigenoterapia. 

G2: exercício + 

oxigenoterapia dobrada. 

G3: exercício + 

oxigenoterapia + VNI 

(binível; IPAP e EPAP – 

valores já usados no 

domicílio). Uso de máscaras 

total face e nasal. 

Exercício: teste de caminhada 

de 12 minutos por 3 dias 

consecutivos. 

 

Márquez-Martin 

et al., 2014. 

Espanha. 

Comparar o uso 

combinado de 

exercício + VNI 

com as 

intervenções 

separadamente.  

43 

indivíduos 

com DPOC 

grave 

estáveis. 

Estudo prospectivo 

randomizado. 

G1: exercício. 

G2: VNI. 

G3: exercício + VNI (IPAP: 

10 a 20 cmH2O; EPAP: 4 

cmH2O; máscara nasal). 

Exercícios de resistência e 

força (3vezes/semana por 12 

semanas). 

G3: melhorou força 

muscular periférica e 

capacidade de 

exercício. Maior 

VO2 (comparado a 

G2), aumento PaO2 e 

redução PaCO2 

(comparado a G1), 

redução de PCR, 

TNF-a, IL-8 e SP-D. 

 

Toledo et al., 

2007. 

Brasil. 

Avaliar a 

influência de 

exercícios com ou 

sem VNI. 

18 

indivíduos 

com DPOC 

moderada 

ou severa 

estáveis. 

Ensaio clínico randomizado. 

G1: exercício sem VNI. 

G2: exercício + VNI (binível, 

IPAP: 10 a 15 cmH2O; 

EPAP: 4 a 6 cmH2O; uso de 

máscara nasal). 

Exercício: em esteira, 

intensidade de 70% da 

velocidade máxima 

alcançada por pessoa no pré-

tratamento, 30 min, 

3x/semana por 12 semanas. 

G1 e G2: melhora da 

dispneia e SpO2, 

distância percorrida 

e força respiratória. 

G2: melhora na FC, 

PAS, VO2 após 

treinamento e 

redução no lactato. 
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Fraga et al., 

2011. 

Argentina. 

Avaliar o impacto 

da VNI em 

resposta ao esforço 

submáximo e 

máximo. 

11 

indivíduos 

com DPOC 

moderada, 

severa e 

muito 

severa. 

G1: exercício. 

G2: exercício + VNI 

(IPAP: 15,2 cmH2O; EPAP: 4 

cmH2O). Uso de máscara 

nasal. 

Exercício: caminhada com 

carga progressiva. 

G2: melhorou 

distância da 

caminhada e 

velocidade de subida 

em rampa. 

Legenda: DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; EPAP: pressão positiva expiratória nas vias 

aéreas; FR: frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; IPAP: pressão positiva inspiratória nas 

vias aéreas; G: grupos; PCR: proteína C-reativa; PAS: pressão arterial sistólica; PaCO2: pressão 

arterial de dióxido de carbono; PaO2: pressão arterial de oxigênio; SP-D: proteína surfactante-D; 

SpO2: saturação periférica de oxigênio; TNF-a: Fator de necrose tumoral; VNI: ventilação não 

invasiva; Vt: volume corrente; VO2; consumo de oxigênio. 

 

DISCUSSÃO 

 

A VNI tem assumido papel de destaque no âmbito hospitalar com uso pelo fisioterapeuta em 

situações como insuficiência respiratória aguda em portadores de DPOC havendo grau máximo de 

evidência científica nesses casos. Atualmente, a aplicação da VNI vem sendo estudada durante a 

reabilitação dos portadores de DPOC estáveis clinicamente com o objetivo de melhorar tolerância ao 

exercício.  

Dos artigos analisados, 6 estudos relataram melhora da troca gasosa (incremento da SpO2, 

PaO2) e VO2 nos indivíduos que durante a realização de exercícios fizeram uso de VNI, inclusive 

quando comparado aos indivíduos que utilizaram apenas oxigênio suplementar sem pressão positiva. 

A manutenção ou incremento de níveis adequados das variáveis citadas tem importância clínica, pois 

reduz risco de eventos cardíacos como arritmias, aumento de hipertensão pulmonar e sobrecarga ao 

ventrículo direito. Além disso, a troca gasosa otimizada evita a ocorrência do metabolismo anaeróbio 

que pode provocar fadiga muscular e dispneia (DREHER, et al., 2009). 

Outro desfecho observado foi uma redução da FR, aumento do Vt e melhora dos níveis de 

CO2 sanguíneo (PaCO2). As variáveis citadas revelam uma melhora do quadro de ventilação 

pulmonar dos indivíduos, sendo importante para a boa tolerância aos exercícios, melhora da força 

muscular periférica e aumento da distância percorrida nas caminhadas. Esses achados são 

importantes, pois a disfunção muscular periférica e respiratória manifestada por redução da força e 

da endurance muscular, podem não somente influenciar os sintomas que limitam o exercício, mas 

também contribuem diretamente para um pobre desempenho do exercício e maior incapacidade física 

(SILVA et al., 2015). 

A otimização da ventilação pulmonar observada só foi possível devido ao uso de dois níveis 

de pressão (binível) na VNI (IPAP e EPAP). O Binível, como destacado anteriormente, é constituído 
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por dois níveis de pressão nas vias aéreas sendo o Vt determinado pela variação pressórica. Com isso 

o Binível, através do EPAP, pode aumentar a capacidade residual funcional (CRF) melhorando a 

hipoxemia, como também pode aumentar o Vt e o volume minuto, através do IPAP, sendo eficaz na 

correção da hipercapnia. Lopes et al. (2008) destaca que o sucesso na utilização da VNI é o ajuste 

dos níveis de IPAP e da EPAP, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente 

(FERREIRA; COUTO; YKEDA, 2013). 

Além das modalidades de VNI, outro aspecto de destaque é o uso da interface entre o 

paciente e o ventilador. As interfaces podem ser do tipo máscaras nasal, oronasal ou facial, facial total 

e capacete. Nos estudos analisados nesta revisão foi utilizado de preferência mascara nasal. A possível 

explicação para essa escolha de interface deve-se a estabilidade clínica dos indivíduos não 

necessitando de altos níveis pressóricos, permitirem falar, tossir, expectorar e menor sensação de 

claustrofobia. A literatura destaca que o principal objetivo na escolha da interface consiste em 

determinar um dispositivo que proporcione melhor adaptação com menor vazamento sem causar 

muita compressão na face do paciente (FERREIRA; COUTO; YKEDA, 2013). 

 

CONCLUSÃO 

 

A VNI parece contrabalançar as alterações mecânico-ventilatórias, reduzir o trabalho 

ventilatório, manter a saturação de oxigênio em níveis aceitáveis e aumentar a tolerância ao exercício. 

A VNI mostrou ser uma potencial estratégia terapêutica para otimizar a reabilitação física com 

benefícios cardiorrespiratórios importantes. Outros estudos são necessários para propor protocolo 

ideal e interface para obtenção de melhores benefícios e custo-efetividade a nível hospitalar e 

ambulatorial. 
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RESUMO 

 

 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de incapacidades no mundo, tendo 

como um dos principais prejuízos a espasticidade. Vários recursos fisioterapêuticos podem ser usados 

para melhorar o tônus da musculatura antigravitária  dentre eles destaca-se a estimulação elétrica 

funcional (FES), podendo ser usada isoladamente ou associada a outras modalidades terapêuticas. O 

presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos da FES isolada ou associada a outras 

modalidades terapêuticas no controle da espasticidade em indivíduos pós AVC. Trata-se de uma 

revisão de literatura, realizada por meio de um levantamento bibliográfico através das bases de dados 

eletrônica Scielo, Pubmed e Google acadêmico. Foram incluídos estudos com texto completo 

disponíveis, realizados em adultos com espasticidade devido sequela de AVC, não houve restrição de 

idiomas e ano. Após análise dos artigos observou-se que houve melhora da espasticidade com uso da 

FES. Os grupos musculares estimulados pelo FES foram variados destacando-se os extensores de 

punho, quadríceps e tibial anterior. Ao comparar a eletroestimulação e crioterapia, a FES demonstrou 

melhor efeito tardio no controle da espasticidade. Observou-se que não existe consenso nos 

parâmetros utilizados da FES e quando usada combinada com outras modalidades de intervenção há 

melhores resultados no controle da espasticidade em vários grupos musculares. A FES demonstrou 

ser uma intervenção favorável no controle da espasticidade e melhora da recuperação motora 

funcional de indivíduos com sequelas de AVC, apresentando melhores resultados quando conjugada 

com outras modalidades de intervenção.  

Descritores: Espasticidade Muscular; Terapia por Estimulação Elétrica; Acidente Vascular Cerebral. 
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ABSTRACT 

The cerebral vascular accident (CVA) is one of the main causes of incapacities in the world, having 

as one of the main damages spasticity. Several physiotherapeutic resources can be used to improve 

the tone of the antigravity musculature, among them the functional electrical stimulation (FES), and 

may be used alone or in combination with other therapeutic modalities. The present study aimed to 

investigate the effects of FES alone or associated with other therapeutic modalities in the control of 

spasticity in post-stroke individuals. This is a literature review, carried out through a bibliographic 

survey through the electronic databases Scielo, Pubmed and Google academic. Full-text studies 

available in adults with spasticity due to stroke sequelae were included, there were no language and 

year restrictions. After analyzing the articles, it was observed that there was an improvement in 

spasticity with FES. The muscle groups stimulated by the FES were varied, especially the wrist, 

quadriceps and anterior tibial extensors. When comparing electrostimulation and cryotherapy, FES 

demonstrated a better late effect in the control of spasticity. It was observed that there is no consensus 

in the FES parameters used and when used in combination with other intervention modalities there 

are better results in the control of spasticity in various muscle groups. FES proved to be a favorable 

intervention in the control of spasticity and improvement of the functional motor recovery of 

individuals with stroke sequelae, presenting better results when combined with other intervention 

modalities. 

Keywords: Muscle Spasticity; Electrical Stimulation Therapy; Stroke. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) corresponde 

ao desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais ou globais da função cerebral, com 

sintomas que perduram por um período superior a 24 horas ou conduzem à morte.  

As complicações do AVC podem ser: alterações na fala, alterações sensitivo-motoras, 

exacerbação de reflexos posturais e aparecimento de aumento do tônus na musculatura antigravitária 

no hemicorpo contralateral à lesão, correspondendo a uma das mais importantes sequelas associada 

a dificuldade na realização do movimentos (ANDRÉ, 2005). 

A espasticidade caracteriza-se como estado anormal de contração do músculo, no qual os 

reflexos fásicos e tônicos exagerados são usualmente hiperativos e o controle e a força estão 

diminuídas (ROBINSON, 2001).  

Os mecanismos fisiopatológicos relacionados com a espasticidade sustenta-se na perda ou 

desestruturação dos mecanismos de controle supra-espinhal, que regulam os mecanismos espinhais e 

seus correspondentes arcos reflexos. Em conseqüência aparece um exagero dos reflexos 

polissinápticos ou uma redução na atividade das vias de inibição pós-sinápticas e nos mecanismos de 

inibição pré-sináptico, tão importantes para manter os processos de inibição recíproca, recorrente e 

autógena (RODRÍGUEZ, 2005). 
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As manifestações físicas da espasticidade incluem dores, movimentos involuntários, posturas 

anormais e resistência aumentada ao movimento que podem levar a contraturas musculares, fibrose 

musculares e atrofia. Vários recursos fisioterapêuticos podem ser usados para melhorar o tônus da 

musculatura antigravitária de pacientes com sequela de AVC, entre os quais destaca-se a estimulação 

elétrica funcional (FES) (PONTES et al, 2000).  

  A FES proporciona efeitos positivos na adequação do tônus muscular, pois induz potências 

de ação no nervo motor, promovendo ativação de unidades motoras, auxiliando na diminuição da 

espasticidade. Além disso, as contrações musculares promovidas pela FES podem induzir alterações 

na estrutura intrínseca do músculo, uma vez que previnem a perda de sarcômeros ocasionada pelo 

desuso do membro, estimulando a adição de sarcômeros em paralelo na fibra muscular e aumentando 

a endurance muscular pelo incremento da capacidade oxidativa do mesmo em indivíduos com lesão 

neurológica (ARANTES et al, 2007; GORDON, 1994). 

Apesar dos benefícios do uso da Fes descritos na literatura, não existe consenso em relação a 

fatores como parâmetros utilizados e associação com outras técnicas fisioterapêuticas na recuperação 

de indivíduos com AVC, fato que limita a prática clínica. Assim, o objetivo deste foi investigar os 

efeitos da FES isolada ou associada a outras modalidades te-rapêuticas no controle da espasticidade 

em indivíduos pós AVC.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada no mês de Julho de 2017 por meio de um 

levantamento bibliográfico através das bases de dados eletrônica Scielo, Pubmed e Google 

acadêmico, utilizando os seguintes descritores: espasticidade muscular, terapia por estimulação 

elétrica e acidente vascular cerebral em português, inglês e espanhol. Foram incluídos estudos com 

texto completo disponíveis, realizados em adultos com espasticidade devido sequela de AVC, e não 

houve restrição de idiomas e ano. Foram excluídos textos incompletos, estudos que fugiam ao tema 

proposto, textos pagos e monografias. Os artigos para análise foram incluídos com base na leitura 

preliminar do título e resumo.  

 

RESULTADOS 

 

Foram encontrados na busca utilizada, 88 artigos dos quais apenas 8 contemplaram os 

aspectos relevantes à temática da pesquisa. Na tabela 1, encontram-se as informações gerais sobre 

cada artigo. 
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Tabela 1: Resumo das publicações incluídas na revisão. 

 

Autor/ 

Ano 

Amostra  Intervenção                 Resultados 

 

Schuster; 

Sant; 

Dalbosco 

(2007)  

 

Indivíduo com AVC, 

sexo masculino, 54 

anos, com sequelas de 

hemiparesia esquerda. 

 

 

EE no tibial anterior 

3 vezes semanais. P: 

F: 50Hz, T: 250 µs, 

Ton: 6s, Toff: 12 s, 

RS: 0,2 s e RD: 0,1s.  

 

 

Aumento do pico de torque, 

ADM ativa e passiva de 

dorsiflexores e diminuição da 

espasticidade em 

gastrocnêmio. 

 

 

Lima et al 

(2008) 

 

17 pacientes com AVC 

divididos em dois 

grupos. 

 

G1: 9 pacientes para    

tratamento de EE. P: F: 

50Hz, Ton e Toff: 10s 

por 15 min. no 

quadriceps e isquios. 

G2: 8 pacientes: 

exercícios isotônicos 

com tornozeleira de 

2kg. 

 

 

Não foi observada variação 

na pontuação da escala de 

Ashworth modificada em 

ambos os grupos. 

 

 

Felice; 

Ishizuka; 

Amarilha 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

3 sujeitos com AVC e 

quadro de 

espasticidade no 

quadríceps, foram o 

seu próprio grupo 

controle. 

 

 

Foi aplicado o 

Protocolo A: 

crioterapia por 20 

min. Após 2 dias 

aplicado Protocolo 

B: EE. P: F: 40 Hz, 

T: 250 μs, Ton: 6s, 

Toff: 9s por 30 min. 

Realizados cinco 

atendimentos. 

 

Tanto a crio quanto a FES 

promoveu redução da 

atividade elétrica muscular 

de quadríceps e melhora no 

desempenho funcional da 

marcha nos três pacientes 

estudados. Já na avaliação 

do tônus muscular, os 

pacientes não demonstraram 

alteração em nenhum dos 

protocolos. 
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Yeh et al 

(2010) 

 

16 pacientes com AVC 

(10 H e 6 M). Idade: 42 

a 72 anos com 

espasticidade na perna 

afetada. 

 

Todos participaram 

das 2 intervenções 

com intervalo de 1 dia 

entre elas. I1:  ciclismo 

assistido com FES. I2: 

ciclismo sem Fes por 

20 minutos. P de EE: 

F: 20Hz, T: 300μs. 

Posicionados 2 

eletrodos no 

quadríceps e 

isquiostibiais. 

 

 

A I1 teve melhores efeitos na 

redução da espasticidade na 

perna afetada quando 

compara a I2. 

 

Silva et al 

(2012) 

 

 

Quinze indivíduos (8 

M e 7 F) com AVC e 

idade média de 56 

anos. 

 

Todos foram 

submetidos a 

aplicação de  

crioterapia na região 

anterior do braço por 

20 min e EE aplicada 

no bíceps braquial 

espástico. P: F: 50hz, 

T: 300 μs, Ton, Toff, 

RS e RD: NI, tempo de 

15min. 

 

 

A crioterapia teve efeito mais 

satisfatório na redução da 

espasticidade 10 min após o 

término da terapia e a EE 20 

a 30 min após. 

 

Marques; 

Nogueira 

(2011) 

 

Amostra composta por 

2 indivíduos, sexo 

masculino com AVC e 

idade superior a 50 

anos. 

 

G1: EE e Kabat 

G2: EE 

P:  F: 20 Hz; Ton: 6 s; 

Toff: 12 g; RS: 3 s e 

RD: 3 s. Os eletrodos 

 

Houve melhora da 

movimentação passiva, dor, 

sensibilidade e função 

motora e redução do tônus do 

membro superior parético em 

ambos os pacientes. 
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Legenda: EE: eletroestimulação; P: parâmetros; F: frequência; T: duração de pulso; RD: rampa de 

descida; RS: rampa de subida; ADM: amplitude de movimento; G1: grupo 1; G2: grupo 2; H: homens, 

M: mulheres; I: intervenção; NI: não informado; PRC: programa de reabilitação convencional. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Os resultados desta revisão apontam para efeitos positivos da intervenção com a FES sobre a 

redução de espasticidade a recuperação motora funcional de indivíduos com AVC.  

foram posicionados 

nos músculos supra-

espinhoso, deltóide 

posterior, tríceps 

braquial e extensores 

de punho e dedos. 

 

Costa;   

Volpe; 

Jorge 

(2004) 

 

Indivíduo do sexo 

masculino AVC 

apresentando déficit 

de controle do membro 

superior esquerdo 

decorrente da 

hipertonia grau 2. 

 

 

EE com parâmetros: F: 

50 Hz, T: 400 μs, Ton: 

9s, Toff: 27 s por 30 

minutos. Foram 

realizadas 20 

intervenções. 

 

Aumento da força muscular e 

movimento ativo de extensão 

de punho, levando a redução 

da hipertonia flexora de 

punho. 

 

Sabut et   

al 

(2011) 

 

51 pacientes com 

espasticidade de 

flexores plantares 

resultante do AVC  

divididos em 2 grupos. 

 

 

G1 (n = 27): EE e 

PRC. P: F: 35Hz, T: 

0,28 μs, tempo de  20-

30 minutos de 

estimulação no 

músculo tibial anterior 

do membro parético. 

G2 (n = 24): PCR. Os 

indivíduos foram 

tratados 1 hora por dia, 

5 dias por semana, 

durante 12 semanas. 

 

 

Houve uma redução 

significativa na espasticidade 

de flexão plantar em 38,3% 

no G1 e 21,2% no G2, entre o 

início e o final do estudo. A 

força muscular e a 

dorsoflexão ativa aumentou 

em ambos os grupos. 
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 A espasticidade gera mudanças morfológicas, fisiológicas e biomecânicas nos músculos, 

causando dor e diminuição da amplitude de movimento e limitações funcionais. Uma das técnicas 

utilizadas na reabilitação após o AVC é a Estimulação Elétrica Funcional (EEF), que pode gerar 

contração funcionalmente útil de um músculo privado de controle normal, permitindo ativar não só a 

musculatura local, mas também mecanismos reflexos necessários à reorganização da atividade 

motora (DEAN, 2000). 

 De acordo com Agne (2004), seus efeitos imediatos são: inibição recíproca e relaxamento do 

músculo espástico e estimulação sensorial de vias aferentes. Os efeitos tardios agem na 

neuroplasticidade e são susceptíveis de modificar as propriedades viscoelásticas musculares. 

 Na literatura consultada, os grupos musculares agonista e antagonistas estimulados pela FES 

objetivando diminuição do tônus muscular e melhora da função foram variados destacando-se os 

extensores de punho, quadríceps e tibial anterior. De acordo com Rocha e Alouche (2004), o 

recrutamento ativo dos músculos antagonista pode atuar no relaxamento do músculo espástico pelo 

mecanismo de inibição recíproca com o uso do FES. Na inibição recíproca, o prolongamento central 

dos aferentes do fuso muscular chega à substância cinzenta medular. A partir daí, formam sinapses 

excitatórias com motoneurônios alfa agonistas e também com interneurônios inibitórios, 

estabelecendo sinapses com os motoneurônios alfa antagonistas e inibição destes músculos 

antagonistas.  

 Em relação aos parâmetros utilizados para estimulação elétrica, três dos oito artigos utilizaram 

uma frequência de 50Hz. Este constitui valor clássico para a aplicação clínica em pacientes com 

doenças neurológicas. A duração de pulso variou entre 0,28 e 400μs. A compreensão e o bom 

manuseio dos parâmetros podem auxiliar no refinamento do movimento gerado. Parâmetros como 

frequência, duração de pulso e amplitude estão intimamente ligados com as características 

eletrofisiológicas da fibra nervosa. Embora a utilização da FES seja amplamente difundida na prática 

clínica, não há um consenso na literatura relacionada à escolha dos principais parâmetros de 

estimulação (WALSH, 2009). 

  Ao comparar a eletroestimulação e crioterapia, a FES demonstrou melhor efeito tardio no 

controle da espasticidade em estudo realizado por Silva et al (2012). Os autores chegaram a essa 

conclusão ao avaliar os efeitos terapêuticos da FES na espasticidade do músculo bíceps braquial com 

o uso do dinamômetro isocinético associado a eletromiografia de superficie nos instantes de 10, 20 e 

30 minutos depois da aplicação do recurso em indivíduos de ambos os sexos com seqüelas de AVC.  

Já na pesquisa realizado por Felice (2010) com três indivíduos com espasticidade no 

quadríceps que formaram seu próprio controle não houve alteração em nenhum dos protocolos na 

avaliação do tônus muscular (Protocolo A: crioterapia por 20 minutos, após dois dias, aplicação do 

Protocolo B: terapêutica com estimulação elétrica funcional). Os autores justificam avaliações 

similares após aplicação dos dois protocolos, o fato do efeito da crioterapia ter perdurado, o que pode 

ter mascarado a evolução da eletroestimulação.  

A intervenção com Fes demonstrou melhores resultados quando associada a outras 

modalidades de intervenção. Yeh et al (2010) realizaram um estudo com 16 pacientes com sequela 

de AVC, com hipertonia no membro inferior. Um grupo de 08 pacientes efetuou exercício de ciclismo 

associado à FES por 20 minutos, já os outros 08 não utilizaram a FES.  Após duas sessões, houve 
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redução significativa da hipertonia muscular do grupo FES, a análise estatística mostrou diferenças 

significativas entre pré e pós-teste no grupo ciclismo e FES. Sabut et al (2011) também observou 

melhores resultados ao associar o uso da Fes com outro tipo de intervenção (Programa de Fisioterapia 

Convencional). Houve uma redução significativa na espasticidade de flexores plantares em 38,3% no 

grupo (FES mais PFC) e 21,2% no grupo controle entre o início e o final do estudo. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os artigos analisados sugerem que a utilização da FES demonstrou ser uma intervenção 

favorável no controle da espasticidade e recuperação motora funcional de indivíduos com sequelas 

de AVC, apresentando melhores resultados quando conjugada com outras modalidades de 

intervenção. Porém não há um consenso na literatura relacionada à escolha dos principais parâmetros 

de estimulação o que limita a aplicabilidade clínica dessa intervenção, reforçando a necessidade de 

mais estudos sobre o assunto. 
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RESUMO 

O estilo de vida contemporâneo de grande parte da população vem contribuindo para o acúmulo de 

adiposidade em diversas partes do corpo. A Fisioterapia dermato funcional vem acabando com o 

empirismo e buscando comprovações cientificas para o tratamento de diversas patologias, entre elas 

o uso da eletrolipólise na adiposidade. A eletrolipoforese, também conhecida como eletrolipólise, é 

um dos métodos alternativos utilizados pela fisioterapia dermato funcional para o tratamento de 

adiposidade e acúmulo de ácidos graxos localizados. O estudo teve como objetivo analisar os efeitos 

da utilização da eletrolipólise no tratamento de redução de adiposidade localizada. É composto por 

uma revisão sistemática, com experiências coletadas nas plataformas Google Acadêmico, MedLine, 

Scielo e Lilacs, entre o período de fevereiro a maio de 2017, considerando os estudos publicados entre 

o ano de 2006-2016. Com o estudo constatou-se a predominância de aplicações da eletrolipólise por 

via transcutânea e frequência de 30Hz. O tratamento com 10 sessões e durabilidade igual ou superior 

a 30 minutos cada, é considerada o adequado para garantir a eficácia dos resultados. 

Conclusivamente, cabe aos profissionais da área de fisioterapia dermato funcional avaliar 

minuciosamente cada paciente para escolher o melhor protocolo de eletrolipólise individualizado. 

Não obstante, ainda são necessários estudos adicionais. 

Palavras-Chave: Eletrolipólise. Adiposidade localizada. Lipólise. Fisioterapia dermato funcional. 
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ABSTRACT 

 The contemporary lifestyle of much of the population has been contributing to the accumulation of 

adiposity in various parts of the body. Physiotherapy dermato funcional is finishing empiricism and 

seeking scientific evidence for the treatment of several pathologies, among them the use of 

electrolyzolysis in adiposity. Electrolyphoresis, also known as electrolipolysis, is one of the 

alternative methods used by dermatological physiotherapy for the treatment of adiposity and 

accumulation of localized fatty acids. The objective of this study was to analyze the effects of the use 

of electrolycolysis in the treatment of localized adiposity reduction. It is composed of a systematic 

review, with experiences collected in the platforms Google Scholar, MedLine, Scielo and Lilacs, 

between the period of February to May of 2017, considering the studies published between the year 

2006-2016. With the study, the predominance of electrophysiology applications by transcutaneous 

route and frequency of 30Hz was verified. Treatment with 10 sessions and lasting 30 minutes or more 

each is considered adequate to ensure the effectiveness of the results. Conclusively, it is up to the 

professionals of the area of physiotherapy to dermatologically evaluate each patient in detail to choose 

the best protocol of individualized electrolipolysis. However, additional studies are still needed. 

 

Keywords: Electrolypolysis. Localized adiposity. Lipolysis. Dermatological physiotherapy. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Durante processo de evolução humana a adiposidade, popularmente conhecida como gordura 

localizada, vem causando um importante problema para a sociedade, por apresentar ao indivíduo uma 

ameaça à integridade emocional correlacionada as alterações corporais (CAMPOS; FERREIRA, 

2016). 

O estilo de vida contemporâneo de grande parte da população, caracterizada pelo elevado 

consumo de alimentos hipercalóricos e pelo sedentarismo, vem contribuindo para esse quadro de 

acúmulo de adiposidade em determinadas regiões do corpo (SAMPAIO; CUNHA; LOBO, 2015).  

A busca incessante por métodos de tratamentos para redução da adiposidade e retardamento 

do envelhecimento vem crescendo ao longo do tempo, levando muitas pessoas ao descontentamento 

por não conseguirem atingir o padrão de beleza posto pela sociedade. 

Todo organismo necessita de uma certa quantidade de gordura, mas o acúmulo de adiposidade 

nas paredes abdominais e nas vísceras causa o aumento razão cintura-quadril, podendo levar a um 

prognóstico de risco a saúde quando em homens essa razão exceder a noventa e quatro centímetros e 

em mulheres a oitenta centímetros (SILVA et al, 2016). 
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Na busca de um equilíbrio entre a saúde física e a melhoria da qualidade de vida da sociedade 

a Fisioterapia vem crescendo muito em sua área de atuação e dentre elas encontra-se a Fisioterapia 

dermato funcional que com comprovações cientificas vem acabando com o empirismo dos 

tratamentos estéticos para diversas patologias assegurando resultados positivos e sem causar danos à 

saúde (VALLS et al, 2012). 

Vários são os tratamentos para combater a adiposidade, entre eles, estão as intervenções 

cirúrgicas e medicamentosas, atividades físicas e aeróbicas, acompanhamento nutricional, massagens, 

ultracavitação, eletrolipoforese e outros. 

A eletrolipoforese, também conhecida como eletrolipólise, é um dos métodos alternativos 

utilizados pela Fisioterapia dermato funcional para o tratamento de adiposidade e acúmulo de ácidos 

graxos localizados (ZANIN; NOHAMA; LOZZO, 2008).  

Essa técnica se dá através da aplicação de agulha finíssimas, ligadas a correntes elétricas 

bidirecionais de baixa frequência que geram estímulos logo abaixo da pele, na junção derme-

hipoderme (MELLO-CARPES et al, 2012).  

Conforme Scorza et al (2008), os principais efeitos da eletrolipólise são: efeito joule, que 

descreve uma corrente elétrica, que ao circular pelo condutor produzem calor ao atravessar o mesmo, 

promovendo vasodilatação e consequentemente aumento do fluxo da região, dessa forma facilitando 

a queima de calorias. O segundo efeito é o eletrolítico, na qual descreve um movimento iônico, que 

promove uma modificação na polaridade da membrana, mantendo seu potencial elétrico e 

consumindo energia celular. O terceiro efeito diz respeito ao efeito circulatório, que devido o ligeiro 

aumento da temperatura (Efeito joule) as terminações nervosas são estimuladas pela corrente elétrica 

promovendo uma ativação da circulação sanguínea. E por último o efeito neuro-hormonal, que 

promove a lipólise, graças a uma enzima hormônio-dependente a triglicerideolipase, responsável pela 

quebra de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. 

Embora há estudos que comprovem a eficácia da eletrolipólise na adiposidade, os níveis de 

evidência científica tanto na especialidade de Fisioterapia dermato funcional como na prática clínica 

ainda são muito baixos. Logo assim esse estudo pretende analisar os efeitos da eletrolipólise como 

tratamento de redução de adiposidade localizada. 

METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se por ser uma revisão bibliográfica sistemática, que segundo Rother 

(2007), é uma revisão que responde a perguntas formuladas utilizando métodos explícitos e 

sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e coletar e analisar os dados 

inclusos na pesquisa. 

Para elaboração foram utilizados artigos nacionais e internacionais coletados no MedLine 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), com finalidade de realizar 

uma análise textual interpretativa sobre os efeitos da eletrolipólise na adiposidade localizada.  

Os descritores utilizados foram: eletrolipólise, adiposidade localizada, lipólise e fisioterapia 

dermato funcional. O período de busca foi entre os meses de fevereiro a maio de 2017. Os critérios 



 
 

136 
 

para seleção dos trabalhos: identificação das palavras-chaves no título ou resumo, estudos clínicos 

realizados em humanos, estudos publicados nos anos de 2006-2016, que utilizaram a eletrolipólise 

para redução do tecido adiposo. 

RESULTADOS  

Durante a coleta de dados foram encontrados 23 artigos, com a finalidade de incluir aqueles 

que estivessem abordando o uso da eletrolipólise como recurso terapêutico na redução de adiposidade 

localizada, desconsiderando os demais. Ao final da busca, 13 artigos foram selecionados como 

embasamento teórico desse trabalho e os outros 10 artigos foram excluídos por não atentarem os 

critérios de seleção descritos anteriormente. 

A análise dos resultados obtidos por cada autor, foi realizada por diversas técnicas de 

avaliação: exames de biopedância, registros fotográficos, perimetrias (supra umbilical, umbilical e 

infra umbilical), avaliação de dobras cutâneas, peso, ultrassonografia, avaliação física e exames 

lipídicos (Quadro 01). 

 

Quadro 01: Características metodológicas dos estudos selecionados: 

AUTOR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Mello-Carpes et al. (2012) 
Perimetria (região supra umbilical, cicatriz umbilical e infra 

umbilical); Ultrassonografia de imagem. 

Scorza et al. (2008) 
Ultrassonografia em quatro quadrantes a partir da cicatriz 

umbilical. 

Melo et al. (2012) 
Avaliação física (índice de massa corporal- IMC, razão 

cintura-quadril- C/Q, perimetria e pessoa). 

Zanin; Nohama; Lozzo 

(2008) 
Ultrassonografia; Exames lipídicos. 

Sampaio; Cunha; Lobo. 

(2015) 

Registro fotográficos; Exame de impedância; Perimetria 

(região supra umbilical, cicatriz umbilical e infra umbilical). 

Azevedo et al. (2008) Avaliação de dobras cutâneas; Cirtometria; Peso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar, no quadro 02, que mesmo não havendo uma padronização de parâmetros, 

números de sessões e frequências de atendimentos, a eletrolipólise apresentou resultados positivos, 

quanto a redução de adiposidade localizada (abdômen e flancos). 

 



 
 

137 
 

Quadro 02: Protocolos e Parâmetros adotados pelos autores para obtenção dos resultados.  

AUTOR 
PROTOCOLO 

TERAPÊUTICO 
PARÂMETROS RESULTADOS 

Mello-

Carpes 

 et al. 

(2012) 

10 sessões de eletrolipólise, 

uma vez por semana, com 

agulhas introduzidas em 

abdômen e flancos. 

*Frequência: 30Hz, 

associada a onda C 

*Tempo: 50 minutos 

*Intensidade de acordo 

com a sensibilidade do 

paciente 

Perimetria: ↓ da 

região infra 

umbilical e 

umbilical. 

Ultrassonografia: ↓ 

de gordura nos 

flancos, mais não 

na região 

paraumbilical. 

Scorza et 

al. (2008) 

10 sessões de eletrolipólise, 

duas vezes na semana, com 

agulhas introduzidas na 

região supra e infra 

umbilical. 

*Frequência: 30Hz 

*Tempo: 40 minutos 

*Intensidade de acordo 

com a sensibilidade do 

paciente 

Observou-se ↓ de 

todos os 

quadrantes. 

Melo et al. 

(2012) 

20 sessões de eletrolipólise, 

duas vezes por semana, 

com agulhas introduzidas 

abaixo da cicatriz 

umbilical. 

*Intensidade de acordo 

com a sensibilidade do 

paciente (Limite máximo 

de 70 mA). 

Ambos os grupos 

apresentaram ↓ de 

medidas, havendo 

maior evidências 

nas sedentárias. 

Zanin; 

Nohama; 

Lozzo. 

(2008) 

10 sessões de eletrolipólise, 

três vezes na semana em 

dias alternados, com 

agulhas introduzidas na 

região supra e infra 

umbilical. 

*Frequência: 10Hz 

*Tempo: 40 minutos 

*Intensidade: 4 mA 

Observou-se ↓ de 

medidas e de 

espessura cutânea. 

Sampaio; 

Cunha; 

Lobo. 

(2015) 

10 sessões de EL, duas 

vezes por semana com 

eletrodo de carbono na 

região de abdômen. 

*Frequência: 30Hz 

*Tempo: 50 minutos 

*Intensidade de acordo 

com a sensibilidade do 

paciente (LIMITE DE 

20mA). 

Grupo A: ↓ nas 

medidas umbilical e 

infra umbilical. 

Grupo B: ↓ em 

todas as medidas 

periféricas. 

Azevedo 

et al. 

(2008) 

10 sessões de eletrolipólise, 

duas vezes por semana, 

*Frequência: 15Hz 

*Tempo: 50 minutos 

Apresentou ↓ das 

pregas cutâneas em 

ambos os grupos. 
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com agulhas introduzidas 

na região de abdômen. 

*Intensidade de acordo 

com a sensibilidade do 

paciente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 DISCUSSÃO 

Entre todas as técnicas a ultrassonografia e a perimetria foram as mais utilizadas pelos autores. 

Para Mello-Carpes et al (2012) a ultrassonografia é considerada um meio de avaliação segura e 

confiável, que emitem ondas mecânicas de alta frequência que irão refletir nas junções de gordura 

subcutânea com tecido muscular e a perimetria consiste na avaliação realizada com uma fita métrica 

em três regiões corporais: 5 cm acima da cicatriz umbilical (supra umbilical), sobre a cicatriz 

umbilical e 5 cm abaixo da cicatriz umbilical (infra umbilical). 

A técnica de aplicação da eletrolipólise ocorre por meio percutâneo e transcutâneo, dos 06 

autores em estudo 05 optaram pelo método transcutâneo (com agulhas) e apenas 01 optou pelo 

método percutâneo (eletrodo de carbono). Garcia, Garcia e Borges (2006), assim como Franken, 

Ponte e Hansen (2011) comprovaram em estudos que a eletrolipólise em modo transcutâneo causa 

redução de medidas da circunferência abdominal e em outros estudos como Melo et al (2012), Mello 

et al (2010) e De Paula, Pichent e Simões (2007), apontam a eletrolipólise no modo trânscutaneo 

como tratamento para perda de gordura abdominal. 

A frequência da corrente utilizadas pelos autores nessa técnica oscilam entre 15Hz e 30Hz, 

havendo uma concordância de 30Hz de frequência entre Mello-Carpes et al (2012), Scorza et al 

(2008) e Sampaio, Cunha e Lobo (2015), caracterizando a técnica em uma aplicação de baixa 

frequência. 

Em seu estudo Mello et al (2010), classifica a frequência da corrente da eletrolipólise como 

uma frequência baixa e oscilante normalmente entre 5Hz e 50Hz, que atua diretamente nos adipócitos 

e lipídeos acumulados, produzindo lipólise e favorecendo sua posterior eliminação. 

A intensidade por sua vez obtém como parâmetros o limiar de sensibilidade de cada paciente, 

porém Melo et al (2012) estipula como intensidade máxima para aplicação da técnica o valor de 70 

mA, ao contrário de Sampaio, Cunha e Lobo (2015), que estipula como intensidade máxima o valor 

de 20 mA. 

Mesmo com tantas divergências, em Scorza et al (2008), ele fala que a intensidade da 

estimulação da corrente na eletrolipólise, deve resultar em uma sensação forte, porém confortável, 

não causando contrações musculares. 

A variação de tempo adotada pelos autores foram de 40 a 50 minutos não interferindo nos 

resultados da técnica. Não havendo também um consenso entre essa variação, observa-se que 

independentemente da quantidade de adiposidade localizada sempre haverá resultados positivos 

quando se aplicado em tempos superiores há trinta minutos. 
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Em uma análise geral do estudo pode-se afirmar que a eletrolipólise é um recurso alternativo 

para os profissionais da área de fisioterapia dermato funcional por apresentar resultados satisfatórios 

no tratamento de redução de adiposidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados analisados neste trabalho, verifica-se que o uso da eletrolipólise na 

Fisioterapia dermato funcional, apresenta resultados significativos para tratamento de redução de 

adiposidade localizada. 

As sessões de eletrolipólise foram realizadas semanalmente, de duas a três vezes em dias 

intercalados. Há uma predominância de aplicações da eletrolipólise por via transcutânea. A maioria 

dos autores estão em consonância em relação a frequência de 30Hz utilizada no tratamento, com um 

tempo igual ou superior a 30 minutos. Desse modo, constata-se que o tratamento com 10 sessões é 

considerado adequado para garantir a eficácia dos resultados.  

Não há um consenso sobre o parâmetro de intensidade, na maioria dos casos sua variação está 

diretamente relacionada a sensibilidade do paciente que apresenta características morfofisiológicas 

diferentes. Desse modo, a prática de atividades físicas, a dieta e outras associações podem influenciar 

no tratamento.  

Cabe assim aos profissionais da área a avaliação minuciosa de cada paciente para escolher o 

melhor protocolo individualizado. Não obstante, ainda são necessários estudos adicionais sobre a 

eficiência da eletrolipólise no combate a adiposidade localizada. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O autismo é uma desordem do neurodesenvolvimento de etiologia mutifatorial no 

qual afeta o desenvolvimento físico, mental e social de crianças, em especial do sexo masculino. As 

principais características consistem em comportamentos repetitivos, estereotipados, limitações de 

atividades e na linguagem verbal e não verbal. A atuação da fisioterapia no processo de reabilitação 

é de grande valia e está relacionada com a melhoria do bem estar físico, psíquico, social e educacional. 

OBJETIVO: Demonstrar a importância da fisioterapia em crianças portadoras da síndrome do 

espectro autista. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura sistemática realizada 

durante o mês de julho de 2017 nas bases de dados, BVS, SciELO e Lilacs, possuindo como 

descritores: “Autismo”; “Fisioterapia” e “Crianças”, na língua Inglesa e Portuguesa . Foram 

encontrados 369 artigos sobre a temática, onde apenas 90 artigos atenderam os critérios de inclusão, 

após a leitura, foram utilizados apenas 9 artigos para discussão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A fisioterapia foi vista como promotora de saúde nas suas diferentes áreas. A fisioterapia motora 

mostrou-se importante na qualidade de vida, melhorando habilidades motoras, posturas e funções. Já 

a equoterapia é eficaz no autocuidado e mobilidade. A hidroterapia e a dançaterapia permitiram 

melhora do comportamento social, desempenho motor, equilíbrio e marcha. CONCLUSÃO: A 

atuação fisioterapêutica é uma necessidade básica para o paciente autista independentemente da 

técnica empregada. Visto que apresenta eficácia no tratamento, onde proporciona melhor qualidade 

de vida e atua como fator preventivo às possíveis complicações.  

 

Palavras-chave: Autismo; Fisioterapia; Crianças. 

 

 

ABSTRACT 
 

 INTRODUCTION: Autism is a neurodevelopmental disorder of mutifatorial etiology in which it 

affects the physical, mental and social development of children, especially males. The main features 

consist of repetitive, stereotyped behaviors, activity limitations and verbal and non-verbal language. 

Physiotherapy's performance in the rehabilitation process is of great value and is related to the 

improvement of physical, psychic, social and educational well-being. OBJECTIVE: To demonstrate 
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the importance of physical therapy in children with autism spectrum disorder. METHODOLOGY: 

This is a systematic literature review carried out during the month of July 2017 in the databases, BVS, 

SciELO and Lilacs, with the following descriptors: "Autism"; "Physiotherapy" and "Children", in 

English and Portuguese. We found 369 articles on the subject, where only 90 articles met the inclusion 

criteria, after reading, only 9 articles were used for discussion. RESULTS AND DISCUSSION: 

Physical therapy was seen as a health promoter in its different areas. Motor physical therapy has been 

shown to be important in quality of life, improving motor skills, postures and functions. Equine 

therapy is effective in self-care and mobility. Hydrotherapy and dance therapy allowed improvement 

in social behavior, motor performance, balance and gait. CONCLUSION: Physical therapy is a basic 

need for the autistic patient regardless of the technique used. Since it presents treatment efficacy, 

where it provides better quality of life and acts as a preventive factor to the possible complications. 

 

Keyworks: Autism; Physiotherapy; Children. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O autismo é uma desordem do neurodesenvolvimento de etiologia mutifatorial com início 

precoce e curso crônico, não degenerativo, afetando o desenvolvimento físico, mental e social de 

crianças, em especial do sexo masculino na proporção 4/5 quando comparado com o sexo feminino. 

As principais características consistem em comportamentos repetitivos, estereotipados, limitações de 

atividades e interesses, comprometimento no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal 

déficit quantitativo na interação social e comunicação (BENDER; GUARANY, 2016; FERREIRA et 

al., 2016). 

Conforme Figueiredo (2015), anteriormente a incidência de casos de autismo era 4 a 5 por 

10.000 nascidos. Porém, atualmente a média aumentou, totalizando de 40 a 60 casos a cada 10.000 

nascimentos, que de acordo com a Associação Brasileira de Autismo há aproximadamente 600 mil 

pessoas com essa síndrome no país. A melhor forma de se identificar a criança autista é observar a 

presença de movimentos antecipatórios quanto de movimentos de ajustamento a pessoas que a 

sustenta. Além disso, o interesse em realizar movimentos circulares encontra-se presente onde 

qualquer mudança é rebatida com grande violência (HOLANDA et al., 2013; SAMPAIO; 

LOUREIRO; GOMES, 2015). 

Segundo Sampaio, Loureiro e Gomes (2015) estão relacionados aos prejuízos sociais no 

autismo o córtex órbito-frontal, o córtex cíngulo anterior, o giro fusiforme, o sulco temporal superior, 

a amígdala, o giro frontal inferior e o córtex parietal posterior. Para os déficits de comunicação, está 

listados o giro frontal inferior, o sulco temporal superior, a área motora suplementar, os gânglios da 

base, a substância negra, o tálamo e os núcleos cerebelares da ponte. Em relação aos comportamentos 
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repetitivos e estreotipados, os autores elencam o córtex órbito-frontal, o córtex cíngulo anterior, os 

gânglios da base e o tálamo. 

De acordo FERREIRA et al., (2016), o melhor tratamento para reabilitação de pacientes 

autistas dever ser por meio da equipe multidisciplinar, devido trabalharem de forma integrada na 

cognição, social e linguagem; redução da rigidez e das estereotipias, eliminação do comportamento 

mal adaptativo e diminuição do estresse em família. A atuação da fisioterapia no processo de 

reabilitação relaciona com a melhoria do bem estar físico, psíquico, social e educacional. Além disso, 

deve abordado o aspecto motor, mas também os aspectos sensoriais e emocionais e, além disso, 

facilitar a inclusão social da pessoa com deficiência (SANTANA, 2015).  

Tendo em vista as diversas alterações apresentadas pelas crianças autistas por ser ainda uma 

patologia pouca conhecida, sentiu-se a necessidade de ampliar o conhecimento produzido sobre este 

assunto, buscando reduzir o desconhecimento sobre o autismo, e principalmente na atuação da 

fisioterapia na reabilitação de tais pacientes. Dessa forma, o presente estudo se propõe a realizar uma 

revisão bibliográfica com o intuito de demonstrar a importância da fisioterapia em crianças portadoras 

da síndrome do espectro autista.  

 

METODOLOGIA  

 

Essa pesquisa trata-se de uma revisão de literatura sistemática caracterizada pela resolução 

dos problemas a partir da identificação e a rotulação de variáveis, de modo a testar a relação entre 

essas variáveis. Foi realizado um levantamento de artigos durante o mês de julho de 2017 nas bases 

de dados, BVS (PubMed, Library of Medicine (Mediline), Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), que abordam 

sobre a atuação fisioterapêutica em crianças autistas, a partir dos seguintes descritores:“Autism”, 

“Physicaltherapy” e “Children” e “Autismo”; “Fisioterapia” e “Crianças”, na língua Inglesa e 

Portuguesa  respectivamente. 

Como critérios de inclusão foram escolhidos estudos publicados em português e inglês; artigos 

científicos teóricos similares ao estudo, completos e disponíveis na integra gratuitamente, a fim de 

obter uma abordagem coerente a problemática discutida, compreendidos entre os anos de 2012 a 

2017, pois apresentavam informações recentes sobre o tema abordado.  

Os critérios de exclusão dos artigos científicos foram os que não atenderam aos critérios de 

inclusão, assim como artigos publicados antes de 2012; artigos duplicados. A análise dos achados foi 

feita através de leituras criteriosas e apresentados em tabela, contendo o nome do autor, ano de 

publicação, tipo de pesquisa amostra e resultados para posterior discussão.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da coleta dos achados desta revisão sistemática, foram selecionados e analisados 

artigos que incluíram técnicas fisioterapêuticas para tratar o transtorno do espectro autismo, em 

seguida apresentados em Tabela 01 contendo o autor, ano de publicação, tipo de pesquisa e resultados. 

Foram encontrados 369 artigos sobre a temática, onde apenas 90 artigos atenderam os critérios de 

inclusão, após a leitura de títulos apenas 13 deles foram selecionados, sendo 3 artigos excluídos após 

a  leitura de  resumos e metodologias. Permaneceram, portanto, 9 artigos para posterior discussão.  

AUTOR / ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

TIPO DE 

PESQUISA 

METODOLOGIA  RESULTADOS 

AZEVEDO; GUSMÃO, 

2016 

Revisão 

sistemática  

Foi realizada uma 

revisão sistemática 

de literatura no ano 

de 2015.  

A fisioterapia motora 

mostrou-se ter grande 

importância na 

qualidade de vida, 

melhorando habilidades 

motoras, posturas e 

funções da vida diária. 

BENDER; GUARANY, 

2016 

Estudo transversal 

comparativo de 

caráter 

quantitativo. 

 

Participaram do 

estudo 28(vinte e 

oito) cuidadores de 

crianças e 

adolescentes com 

autismo, sendo a 

metade da amostra 

de indivíduos 

praticantes de 

equoterapia, e a 

outra metade não 

praticante. 

Como resultados, 

constatou-se que a 

equoterapia é um 

método terapêutico 

eficaz para os 

indivíduos com autismo 

para o ganho na área de 

autocuidado e 

mobilidade.  
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Tabela 01 – Analise das publicações sobre a atuação da fisioterapia no autismo. 

BORGES; MARTINS; 

TAVARES, 2016 

Revisão 

sistemática  

 

 

Foi realizada uma 

revisão 

bibliográfica no 

período de Outubro 

a Dezembro de 

2017.  

 A hidroterapiamostrou-

se eficaz na aquisição de 

habilidades aquáticas, 

no melhoramento do 

comportamento social e 

do desempenho motor 

dentro dos parâmetros 

aplicados aos estudos 

revisados. 

FERREIRA et al, 2016 
Estudo de séries 

de caso 

Foramavaliados 5 

(cinco) crianças 

portadoras do 

autismo pré e pós-

tratamento 

fisioterapêutico, no 

qual, cada sessão foi 

composta por 30 

minutos, ocorrendo 

uma vez por 

semana, durante 6 

meses.  

Aumento na pontuação 

da Medida de 

Independência 

Funcional (MIF), e 

tornaram-se menos 

dependentes de 

cuidadores, após o 

tratamento 

fisioterapêutico.  

HOLANDA et al, 2016 Estudo de caso 

A amostra do estudo 

foi representado por 

rapaz do sexo 

masculino, 23 anos, 

diagnosticado com 

autismo, 

apresentando 

funções sensoriais, 

percepção e 

memoria 

preservadas.  

A equoterapia mostrou-

se eficaz no quesito 

orientação, porém, 

observou-se que não 

houve ganho nos itens 

de atenção e 

concentração.   
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. 

MACHADO, 2015 Estudo de caso 

Teve como 

participante um 

indivíduo de 15 

anos de idade, sexo 

masculino, com 

transtorno do 

espectro autista. O 

tratamento foi 

composto por 120 

sessões de 

dançaterapia, com 

duração de 30 

minutos, duas vezes 

por semana, em dias 

alternados, durante 

um ano.  

A dançaterapia 

favoreceu o 

desempenho motor e 

gestual, inclusive no 

equilíbrio corporal e na 

marcha. Onde, houve 

melhora na capacidade 

motora, tanto estática 

quanto dinâmica, 

demonstrando a 

importância do 

movimento rítmico no 

desenvolvimento das 

habilidades motoras 

negligenciadas por 

causa da condição do 

espectro autista, 

contribuindoassim, para 

uma melhor qualidade 

de vida. 

TRINDADE; 

PRESTES; FARIAS, 

2015 

 Estudo de caso 

O estudo inclui três 

sujeitos do sexo 

masculino 

portadores do 

autismo, com idade 

entre 5 a 7 anos. 

Foram realizadas 

intervenções 

fisioterapêuticas 3 

vezes por semana, 

em um período de 

dois meses (24 

atendimentos por 

 A música como 

tratamento 

fisioterapêutico em 

pacientes autistas, 

mostrou-se eficaz, 

trazendo benefícios 

como:ganho cognitivo, 

motor e interação social.  
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No estudo de Bender e Guarany (2016), foi realizada uma entrevista entre os meses de março 

e maio de 2014, durante este período foi entrevistados um total de 28 cuidadores de crianças e 

adolescentes entre 3 a 15 anos de idade com autismo, onde apenas a metade dos participantes praticam 

a equoterapia, utilizaram o Inventario Pediátrico de Incapacidade (PEDI) em crianças de até 7 anos e 

6 meses, que avalia o autocuidado, mobilidade e função social, ja Medida de Independência Funcional 

(MIF) para pacientes com idade superior, avalia atividade de autocuidado, transferências, locomoção, 

controle esfincteriano, comunicação e cognição social. Por fim, realizaram o teste de Mann-whitney 

para comparar o desempenho funcional dos indivíduos que praticam e não praticam equoterapia.  

Após o teste de Mann-whitney, os resultados indicaram uma diferença significativa para o 

desempenho funcional das crianças de até 7 anos e 6 meses que praticaram equoterapia avaliados pelo 

PEDI para a área de autocuidado e mobilidade, no qual, apresentaram escores mais elevados nessas 

áreas, porém a área de função social não apresentou significância estatística, já o grupo não 

participante apresentou um atraso significativo nas áreas avaliadas. No entanto, para crianças e com 

idades acima de 7 anos e 6 meses entre os grupos praticantes e não praticantes pelo MIF, não 

apresentaram diferença significativa entre os grupos (BENDER; GUARANY, 2016). Entretanto, 

Holanda et al., (2013) deduziram a equoterapia como uma atividade lúdica, por despertar o interesse 

pelos pacientes em relação a reabilitação por trazer o cavalo como animal que proporciona diversão 

e aventura. 

Borges et al., (2016) cita a hidroterapia como um dos fatores preponderante no tratamento do 

autismo, no qual, realizaram uma revisão bibliográfica nas publicações indexadas nas bases de dados 

SciELO, Pubmed e LILACS, no período de outubro a dezembro de 2015, usando como descritores 

“autismo” associado a “hidroterapia”, “exercícios aquáticos”, “fisioterapia aquática” e 

“hidrocinesioterapia”. Como resultados a hidroterapia apresenta-se como uma área crescente de 

pesquisa e como área de grande possibilidade de aplicação no âmbito pediátrico e mostrou-se eficaz 

pacientes), com 

quarenta minutos 

cada. 
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na aquisição de habilidades aquáticas, no melhoramento do comportamento social e dodesempenho 

motor dentro dos parâmetros aplicados aos estudos revisados. 

 Ferreira et al., (2016), realizou um estudo de caso com cinco crianças, diagnosticadas 

com autismo, que foram avaliadas pré e pós-tratamento fisioterapêutico, teve durabilidade de 6 meses, 

ocorrendo cada sessão uma vez por semana, com duração de 30 minutos. Para a avaliação foram 

utilizados dois instrumentos: Escala de Classificação de Autismo na Infância (CARS) e Medida de 

Independência Funcional (MIF). Os dois instrumentos são parâmetros adequados para avaliação dos 

pacientes, permitindo uma visão global da estrutura corporal e a incitação a estímulos e respostas. 

Como resultados obtiveram que a fisioterapia foi eficaz no tratamento deste grupo de crianças 

com autismo, pois todas as crianças, mesmo aquelas classificadas com grau de autismo grave pelo 

CARS, obtiveram aumento na pontuação da MIF e tornaram-se menos dependentes de cuidadores, 

após o tratamento fisioterapêutico. Além disso, observou-se que a gravidade do autismo pode 

influenciar diretamente na capacidade de independência funcional das crianças (FERREIRA et al., 

2016).  

Machado (2015) realizou um estudo com um individuo de 15 anos de idade, do sexo 

masculino, portador do autismo. O jovem foi submetido a 120 sessões de dançaterapia com duração 

de 30 minutos, duas vezes por semana, em dias alternados, durante um ano. As sessões foram 

realizadas em sala de aula apropriada para dança, com espelhos, barras paralelas e aparelho de som. 

As sessões foram compostas por tarefas de lateralidade e percepção musical e rítmica, com quatro 

séries de oito repetições para as seguintes atividades: afastamento de membros inferiores ântero-

posterior e látero-lateral, agachamento bipodal e unipodal, transferência de peso, pivô, marcha 

anterior, lateral e posterior. Para avaliar o desempenho motor foi utilizado a Medida da função Motora 

(MFM),para avaliar o equilíbrio corporal e as anormalidades da marcha foi aplicado o teste de Tinneti 

e para analisar os efeitos a cerca dos aspectos referentes a qualidade de vida e a gravidade do autismo 

foi utilizada a Childhood Autismo RotingScale(CARS).  

Na primeira avaliação dos CARS, o jovem foi classificado com autismo grave. Após os 12 

meses de intervenção o paciente foi classificado com autismo leve moderado. Os dados obtidos pela 

MFM, demonstraram que o jovem obteve resultados positivos após o tratamento, no que se refere à 

motricidade axial e proximal, inclusive mudanças de direção a cabeça, os quais são fundamentais 

para realizar os movimentos desejados, observou-se também a melhora na motricidade distal. Já a 

destreza e o equilíbrio puderam ser avaliadas mediante o teste de Tinneti, principalmente na qualidade 

da marcha. Com o teste, pode-se observar uma melhor resposta no escore em relação a marcha 

(MACHADO, 2015).  
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Trindade, Prestes e Farias (2015), realizaram um estudo com três sujeitos do sexo masculino 

portadores do autismo, com idade entre 5 a 7 anos. Foram realizadas intervenções fisioterapêuticas3 

vezes por semana, em um período de dois meses (24 atendimentos por pacientes), com quarenta 

minutos cada. As avaliações das crianças ocorreram por meio do uso do instrumento de avaliação 

ChildhoodAutism Rating Scale (CARS), onde foi utilizado na pré-intervenção (um dia antes do início 

do primeiro atendimento) e pós-intervenção (um dia após o final do último atendimento) pela 

pedagoga e pelo acadêmico de fisioterapia.  

Como resultados tiveram que a música como auxílio na fisioterapia em indivíduos autistas, 

apresentou uma evolução no aspecto qualitativo, visando ganhos no comportamento, denotando 

traços mais definidos de afetividade perante o meio social; na aprendizagem, dando funcionalidade 

aos objetos com os quais interagiam; e no desenvolvimento motor, apresentando um ganho no 

controle de tronco e coordenação motora de MMSS (TRINDADE; PRESTES; FARIAS, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

A TEA é um distúrbio onde se tem alteração tanto no âmbito social, quanto no 

desenvolvimento sensitivo, cognitivo e motor, além de ter limitações funcionais. Observou-se nos 

estudos analisados a dificuldade de identificar os fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento do autismo. Portanto os riscos observados e suas possíveis consequências, algumas 

medidas interventivas foram propostas e também apontadas no estudo.  

Portanto, a atuação fisioterapêutica é uma necessidade básica para o paciente autista 

independentemente da técnica empregada. Visto que apresenta eficácia no tratamento de indivíduos 

portadores do autismo, onde a fisioterapia proporciona melhor qualidade de vida e atua como fator 

preventivo às possíveis complicações. Dessa forma, são necessárias novas investigações no sentido 

de aprofundar o assunto com maior numero amostral, a fim de justificar e comprovar a eficácia das 

técnicas utilizadas no tratamento, além de buscar novas técnicas na fisioterapia que proporcione um 

melhor respaldo e resposta positiva na reabilitação de pacientes autistas. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar na literatura a terapêutica utilizada para o tratamento 

em pacientes com STC. Para tanto, foi realizado um estudo de revisão integrativa. A busca foi feita 

nas bases de dados: SCIELO, LILACS E MEDLINE com os descritores: Síndrome do Túnel do 

Carpal, terapêutica, Fisioterapia. Para a seleção dos artigos foram utilizados alguns critérios, então 

foram incluídos estudos publicados entre 2010 a 2017 e estar disponível na literatura sendo estes 

nacionais e internacionais. Foram encontrados 10 artigos no que tange a temática. Todos os estudos 

abordaram tratamentos e avaliações diferenciais sendo utilizadas por fisioterapeutas em pacientes 

com SÍNDROME TÚNEL DO CARPO (STC). Os estudos apontaram que para ter um tratamento 

eficaz deve-se ter um olhar diferencial com relação as posições das articulações 

metacarpofalangianas, desenvolvimento de uma técnica de exercício de deslizamento que produz um 

espaçamento substancial entre as articulações, tratamento multidisciplinar entre os profissionais de 

saúde, informação das técnicas de tratamento como cirurgia ou exercícios e mobilização, diagnóstico 

precoce utilizado teste de tinel e phalen, terapia física em conjunto com a laserterapia e tratamento 

conservador resultando no aumento da força e melhora na funcionalidade. Então, através do estudo 

sobre a STC possibilitou conhecer os tipos de tratamentos e recursos terapêuticos, bem como, 

prevenção e promoção da qualidade de vida dos pacientes com STC e também a importância do 

fisioterapeuta sendo um profissional fundamental para o tratamento destes distúrbios, porém ainda há 

escassez de estudos com base na temática. 

 

Palavras Chaves: Síndrome do Túnel do Carpal, Terapêutica, Fisioterapia. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze in the literature the therapy used for the treatment in patients with 

CTS. For that, an integrative review study was carried out. The search was done in the databases: 

SCIELO, LILACS AND MEDLINE with the descriptors: Carpal Tunnel Syndrome, therapy, 
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Physiotherapy. For the selection of the articles, some criteria were used, then included studies 

published between 2010 and 2017 and available in the literature, these being national and 

international. 10 articles were found regarding the theme. All studies addressed differential treatments 

and evaluations being used by physiotherapists in patients with Carpal Tunnel Syndrome (CTS). The 

studies pointed out that to have an effective treatment one must have a differential look with regard 

to the positions of the metacarpophalangeal joints, development of a slip exercise technique that 

produces a substantial spacing between the joints, multidisciplinary treatment among health 

professionals, information of treatment techniques such as surgery or exercises and mobilization, 

early diagnosis used tinel and phalen test, physical therapy in conjunction with laser therapy and 

conservative treatment resulting in increased strength and improved functionality. Therefore, through 

the study on CTS, it was possible to know the types of treatments and therapeutic resources, as well 

as, prevention and promotion of the quality of life of patients with CTS and also the importance of 

the physiotherapist being a fundamental professional for the treatment of these disorders, but still 

there is a shortage of studies based on the theme. 

 

KEYWORDS: Carpal Tunnel Syndrome, Therapeutics, Physical Therapy Specialty. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é ocasionada devida a sobrecarga da musculatura 

ocasionada por movimentos repetitivos, postura inadequada e força exessiva na realização de uma 

atividade e, consequentemente resulta disturbios osteomusculares. Então, a síndrome do túnel do 

carpo é considerada uma lesão por compressão no nervo mediano sendo considerada uma neuropatia 

muito comum e pode está relacionada a atividades ocupacional (RODRIGUES DAVID; PIRES 

OLIVEIRA; FRANCO DE OLIVEIRA, 2009). 

 No ponto de vista de Machado e Martins (2009) afirmam que a STC é dividida em fase aguda 

e crônica. A fase aguda é ocasionada por uma pressão no nervo acometido, em forma de queimadura, 

fraturas e entre outras, sendo esta muito icomum e de forma que dure dias ou meses. A fase crônica 

é mais comum e pode se estender durante anos. Então, apenas alguns casos podem se justificar suas 

devidas causas. 

Os sintomas mais presentes na STC é a presença de dor, formigamento, fraqueza muscular e 

diminuição da sensibilidade e o disturbio se agrava mais no periodo noturno, o agravamento da STC 

resulta na atrofia do tendão (RODRIGUES DAVID; PIRES OLIVEIRA; FRANCO DE OLIVEIRA, 

2009). Então, a fisioterapia irá atuar de tal forma analgesica possibilitando uma melhora drastica na 

qualidade de vida destes pacientes. 

Então, a fisioterapia oferece varias técnicas e métodos fisioterapeuticos que atuam como 

coadjuvantes na prevenção, promoção e reabilitação dos pacientes e assim obtendo um melhor 

resultado e também trabalhando em conjunto com outros profissionais de diversas áreas, visto que o 
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fisioterapeuta é capaz de avaliar o paciente integralmente e sistemáticamente atraves da entrevista, 

exame físico e exames de provas funcionais.  (FREITAS CARDOSO et al., 2016). 

 O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a síndrome do 

túnel do carpo e analisar quais os tipos de tratamentos e recursos terapêuticos, bem como, prevenção 

e promoção da qualidade de vida destes pacientes. Logo iremos reafirmar a atuação do fisioterapeuta 

e seus recursos, bem como, coadjuvante no tratamento da STC. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa. Para Mendes (2008), o método de 

revisão integrativa inclui uma análise crítica de pesquisas relevantes sendo que o mesmo irá dá um 

suporte para o autor e, também na melhoria na prática e, consequentemente ampliando sobre o 

conhecimento de um determinado assunto e, assim possibilitando em futuras pesquisas. 

 Foram utilizadas as seguintes fontes de pesquisa para a elaboração do trabalho: SCIELO, 

Google Sholar e Livros específicos da área. Os artigos foram escolhidos entre o período de 2008 a 

2017 e artigos que têm conexão com o tema sobre a importância da fisioterapia em pacientes com a 

síndrome do túnel do carpo e estar presentes na integra e publicados em revistas nacionais sendo 

estudos completos. 

Foram excluídos trabalhos que não estão presentes na língua portuguesa e inglês, que não têm 

conexão com o tema proposto, que não se encontram dentro do recorte dos anos apontados. Artigos 

duplicados e os artigos que não estão disponibilizados na íntegra completos. 

 O motivo do estudo se deu pelas a alta incidência de compressões do nervo mediano sendo 

assim estando presente no ranking de doenças que afastam trabalhadores do seu local de trabalho. O 

presente trabalho mostrará como ocorre a síndrome do túnel do carpo em trabalhadores e como afeta 

o afeta o seu desempenho no local de trabalho e no convívio social. Abordou-se esse tema para 

mostrar métodos fisioterapêuticos na prevenção e tratamento de trabalhadores, melhorando seu 

desempenho no trabalho e evitando possíveis agravamentos desencadeando cirurgias. 

Além de corroborar no estudo e pesquisa contribuindo para o crescimento da área tanto no 

aspecto acadêmico, quanto no clínico. 

 

 

RESULTADOS 
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 Foram encontrados 10 artigos no que tange a temática. Para ter um aprimoramento e 

aprofundamento, bem como, servindo para a análise das produções foi feito uma tabela (Tabela I) 

para apresentação dos dados. 

 

Tabela I 

 

 Então, as produções analisadas estavam de acordo com a temática do estudo, logo enalteceu 

a atuação do fisioterapeuta com: laserterapia, cinesioterapia e avaliação e, assim melhorando a 

qualidade de vida e também evitando a longo prazo alguma cirurgia futura. 

 

DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista os estudos, a fisioterapia é capaz de avaliar, diagnosticar, tratar e reabilitar o 

indivíduo com STC.  

A síndrome do túnel do carpo é relacionada a longas jornadas de trabalhos, aspectos ergonômicos 

sendo estes fatores que agravam a síndrome, entretanto, a elaboração de um programa com 

alongamentos e fortalecimento muscular resulta positivamente na prevenção da patologia (SILVA et 

al., 2016). 

A melhoria da qualidade de vida dos pacientes com STC é ocasionada pela a união das equipes e 

a troca de saberes dos mesmos sendo assim fortalecendo a inter e multidisciplinariedade 

(HUISSTEDE et al., 2014). 

O teste de Tinel e Phalen são testes utilizados para avaliar e diagnosticar distúrbios 

osteomusculares em pacientes e para ter um diagnóstico mais preciso é necessário uma 

ultrassonografia e ressonância magnética para serem avaliado o nervo mediano e, assim sendo eficaz 

o tratamento (BIRLIKTELIĞI, 2013). 

Para Rodríguez Nápoles (2012), a terapia física é capaz de modificar e reduzir a condição dos 

indivíduos pela STC e, consequentemente tendo uma evolução, em outras palavras, os métodos 

fisioterapêuticos possibilitam na melhoria da qualidade vida dos pacientes.  

Segundo Page et al (2012), há uma limitação e baixa qualidade de benefícios se tratando dos 

exercícios e mobilização para indivíduos com STC, então, o terapeuta deve deixar claro e evidente 

aos pacientes com estes distúrbios a limitação e segurança desta intervenção e informar, bem como, 

informando os benefícios e, assim deixando a mercê do paciente o tratamento que irá seguir sendo de 

forma invasiva ou não.  
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Em um dos estudos dos autores Dakowicz et al. (2011), os mesmos afirmaram a eficácia da 

laserterapia, logo resultou na diminuição dos sintomas do STC e também na melhora do paciente, 

porém alguns indivíduos persistiram com os sintomas durante alguns meses, mas os pacientes 

obtiveram uma melhora no ponto de vista clínico. 

A fisioterapia possui vários recursos para realizar tanto a prevenção quanto o tratamento da STC, 

dentre eles temos os exercícios de alongamentos e fortalecimentos, exercícios de amplitude de 

movimento e recursos eletroterapêuticos, tendo como objetivo é desinflamar a região, diminuindo a 

dor e aumentando a capacidade de movimentação do punho e dos dedos.  

Dos dez artigos usados para a escrita desse referente estudo, um dos estudos afirma que um dos 

fatores de risco seriam a posição da articulação metacarpofalangangais inadequada, outro estudo 

apresenta exercícios recém desenvolvidos de deslizamentos e, assim promovendo um deslizamento 

substancial resultando na melhora do quadro clínico, dois dos artigos, afirmaram a importância da 

técnica avaliativa do terapeuta, bem como, teste de Tinel e Phalen são importantes para a detecção 

precoce da STC, dois dos estudos afirmaram a eficácia do laser no tratamento do paciente com o 

distúrbio, três estudos avaliaram e afirmaram as condutas pelos fisioterapeutas são importantes e 

relevantes, tais como exercícios, cinesioterapia, orientações ergonômicas e entre outros e por fim o 

trabalho multidisciplinar é de suma importância para o tratamento e melhora na qualidade de vida 

destes pacientes.  

A troca de saberes entre o fisioterapeuta e o paciente com a síndrome do túnel do carpo, tendo em 

vista que a conscientização do trabalhador ocasiona na melhor prescrição de exercícios de 

alongamento e fortalecimento muscular em sua rotina de trabalho (SILVA et al.,2016). 

A eficácia dos tratamentos fisioterapêuticos é eficiente sendo que o mesmo é apto a trabalhar 

variadas técnicas de intervenção para o paciente e, consequentemente melhorando a reabilitação da 

funcionalidade e baixo custo (SILVA et al., 2016). 

 Para Silva et al. (2014), a ginastica laboral tem sido uns dos meios mais requisitados no que 

se diz sobre um programa de prevenção, além do mais, o diagnostico precoce e redução dos fatores 

pode prevenir essa patologia. Neste pensamento, Rozmaryn et al. (1998) apresentaram exercícios que 

resulta um deslizamento do nervo onde ocorre uma diminuição do endema e melhora o retorno venoso 

e, consequentemente diminuindo a pressão no túnel do carpo, logo o estudo teve bons resultados nos 

pacientes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Através da revisão da literatura sobre a STC possibilitou conhecer os tipos de tratamentos e 

recursos terapêuticos, bem como, prevenção e promoção da qualidade de vida dos pacientes com STC 

e também a importância do fisioterapeuta sendo um profissional fundamental para o tratamento destes 

distúrbios. 

Logo, a pesquisa foi de suma importância para que verificar o acometimento da STC em 

pacientes, bem como, conhecendo mais sobre a doença, fundamentando aspectos fisioterápicos como: 

eletrotermofototerapia e cinesioterapia e, assim auxiliando no tratamento e trabalhando na prevenção. 

O estudo demonstra a efetividade de recursos terapêuticos como: a laserterapia, e a 

cinesioterapia. Todos esses recursos fazem parte do conjunto usado pela fisioterapia na solução da 

síndrome do túnel do carpo. Entretanto, a fisioterapia ainda é vista como uma segunda opção de 

tratamento e de primeira opção o método cirúrgico, logo atualmente a fisioterapia vêm se tornando 

cada vez mais fundamental para prevenção, entretanto ainda há escassez de estudos com base na 

temática. 

Espera-se que os conhecimentos revelados por este estudo possam ampliar as possibilidades 

de uma melhor pesquisa para acadêmicos e profissionais da área da saúde e, assim prevalecendo a 

atuação da fisioterapia como coadjuvante no tratamento dos pacientes com STC. 
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Tabela I. Descrição dos autores, data de publicação e objetivos dos estudos encontrados. 

Nº Autor/Data Objetivos 

1 FREITAS CARDOSO et al., 

2017 

O objetivo foi analisar a associação entre 

diagnóstico clínico e situação ocupacional de 

usuários de serviço de fisioterapia. 

2 MORAES et al., 2016 Avaliar se um protocolo com ênfase nas técnicas 

de controle motor, constituído por estabilização 

segmentar cervical e mobilização neural, 

apresentam melhores resultados na 

reorganização mecânica e redução dos sintomas 

quando comparado com técnicas de 

cinesioterapia clássica. 

3 BULUT et al., 2015 Comparou a eficácia de uma tala de pulso 

estática volar neutra com um pulso estático 

neutro e furo de MCP em pacientes com CTS.  
 

4 MENG et al., 2015 Avaliou a excursão do nervo mediano durante 

os exercícios de deslizamento do nervo 

convencional e exercícios recém-

desenvolvidos, compreendendo 

principalmente abdução e adução dos dedos.  
 

5 HUISSTEDE et al., 2014 Alcançar um consenso sobre uma diretriz de 

tratamento multidisciplinar para a síndrome do 

túnel do carpo (CTS).  

 

6 BIRLIKTELIĞI, 2013 Relatamos a coexistência da variação bilateral 

do nervo mediano no pulso e suas características 

radiológicas  

 

7 RODRÍGUEZ NÁPOLES et 

al., 2012. 

Descrever foi realizado aspectos clínicos de 

interesse e a resposta ao tratamento com laser 

semicondutor macio 6 J/ 2 cm.  
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8 PAGE et al., 2012 Revisar a eficácia e a segurança das intervenções 

de exercício e mobilização em comparação com 

nenhum tratamento, um placebo ou outra 

intervenção não cirúrgica em pessoas com 

Síndrome do Túnel do Carpo 

 

9 DAKOWICZ et al., 2011. O objetivo do estudo foi comparar os efeitos a 

longo prazo da terapia a laser de baixo nível 

(LLLT) e do campo magnético pulsado (PMF) 

na reabilitação de pacientes com síndrome do 

túnel do carpo (CTS).  

 

10 TOLOSA-GUZMÁN; 

TRILLOS, 2010. 

Apresentar uma proposta de avaliação clínica 

que permite que o terapeuta para estabelecer 

diagnóstico diferencial. 

 Fonte: BEZERRA FILHO, 2017. 
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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: O interesse pelo esporte tem crescido nos últimos anos, e o tornozelo é considerado 

uma das regiões do corpo mais suscetível a lesões durante a prática de exercício. Dentre os ligamentos 

do tornozelo sujeitos a processos lesivos destaca-se, o ligamento deltóide, no qual possui formato de 

leque. OBJETIVOS: Observar a importância da avaliação e do plano de tratamento fisioterapêutico 

de pacientes com ruptura do ligamento deltóide do tornozelo. MATERIAIS E MÉTODOS: Relato 

de experiência vivenciado no período de 1 de junho de 2017.  O relato foi construído a partir da 

avaliação de um paciente diagnosticado com ruptura parcial do ligamento deltóide do tornozelo, a 

qual direcionava os principais métodos utilizados na Fisioterapia para um avaliação eficaz e 

elaboração de um plano de tratamento fisioterapêutico correto e eficiente. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foi analisada a importância da escolha de exercícios fisioterapêuticos ideais para cada 

nível de dor, como também o uso da palpação e inspeção. Dentre as técnicas aplicadas é de relevância 

no processo de marcha, bem-estar e músculos que devem ser trabalhados, além da recuperação do 

ligamento afetado para redução da sobrecarga de peso durante a reabilitação. CONCLUSÃO: 

Baseado na vivência abordada, a avaliação do paciente com ruptura parcial do ligamento deltóide do 

tornozelo é de grande relevância e necessita ser pormenorizada. O objetivo principal foi atingido e os 

discentes conseguiram entender a importância do papel do fisioterapeuta na avaliação e no tratamento 

de patologias, a fim de devolver ao convívio social e trabalho diário.  

 

Descritores: Fisioterapia; Tornozelo; Traumatismo de Tornozelo. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Interest in sports has grown in recent years, and the ankle is considered one of 

the regions of the body most susceptible to injury during exercise. Among the ankle ligaments 

subjected to damaging processes, the deltoid ligament is highlighted, in which it is fan-shaped. 

OBJECTIVES: To observe the importance of the evaluation and the physiotherapeutic treatment 

plan of patients with rupture of the ankle deltoid ligament. MATERIALS AND METHODS: 

Experience reported in the period of June 1, 2017. The report was constructed from the evaluation of 

a patient diagnosed with partial rupture of the ankle deltoid ligament, which directed the main 

methods used in Physical Therapy for an evaluation effective treatment plan and a correct and 

efficient physiotherapeutic treatment plan. RESULTS AND DISCUSSION: The importance of 

choosing optimal physiotherapy exercises for each level of pain was analyzed, as well as the use of 
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palpation and inspection. Among the techniques applied, it is relevant to the gait process, well-being 

and muscles that must be worked, as well as the recovery of the affected ligament to reduce weight 

overload during rehabilitation. CONCLUSION: Based on the experience addressed, the patient's 

evaluation with partial rupture of the deltoid ankle ligament is of great relevance and needs to be 

detailed. The main objective was achieved and the students were able to understand the importance 

of the role of the physiotherapist in the evaluation and treatment of pathologies in order to return to 

social interaction and daily work. 

 

Keyworks: Physiotherapy; Ankle; Trauma to ankle. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela prática esportiva tem crescido nos últimos anos, e com isto houve um aumento 

na incidência de lesões desportivas. O tornozelo é considerado uma das regiões do corpo mais 

suscetível a lesões durante a prática de exercício, totalizando cerca de 30% das lesões que envolvem 

contato, salto e corrida, já a entorse de tornozelo representa 77% das lesões (NUNES et al., 2015; 

MILANEZI et al., 2015). 

De acordo Mack (1989) e Moreira e Antunes (2008), o ligamento deltóide apresenta formato 

de leque, sendo composto de uma camada superficial vertical e uma camada mais profunda, menor e 

mais horizontal. A região superficial consiste de ligamento tibionavicular, tibiocalcâneo e tibiotalar, 

já a camada horizontal consiste dos fortes ligamentos tibiotalares posterior e anterior.  Os ligamentos 

tibionaviculares e tibiocalcâneos dão estabilidade ligamentar medial para ambas as articulações 

subtalar e tibiotársica, enquanto os ligamentos tibiotalares profundos são responsáveis somente pela 

estabilidade medial da articulação tibiotársica (RENSTRÖM; LYNCH, 1999). 

Lesões isoladas do ligamento deltóide são muito raras. Em uma série de 281 lesões agudas de 

tornozelo somente 3% destas estavam localizadas no lado medial. Quase todas as lesões do lado 

medial eram rupturas parciais do ligamento. Rupturas completas do ligamento deltóide ocorrem mais 

frequentemente em combinação com fraturas de tornozelo (RENSTRÖM; LYNCH, 1999).  

A ruptura parcial do ligamento deltóide, é causa incomum por inversão do tornozelo, em que 

as fibras posteriores profundas são comprimidas entre a parede medial do tálus e o maléolo medial. 

Inicialmente, os sintomas póstero-mediais não predominam quando comparados com os sintomas da 

ruptura do ligamento lateral. Usualmente apresentam resolução espontânea sem tratamento 
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especifico, porém, a cura inadequada das fibras profundas do ligamento deltóide leva a inflamação 

crônica, fibrose hipertrófica e metaplasia. (LIMA et al., 2010) 

Dessa forma, o ligamento deltóide trata-se de um ligamento no tornozelo mais raro, estando 

relacionada à região medial do pé, onde é menos propensas a processos lesivos se comparada com a 

região lateral, onde possui constantes entorses. Contudo, o objetivo principal desta vivência prática 

foi observar a importância da avaliação do paciente com ruptura do ligamento deltóide do tornozelo 

e como podemos planejar o tratamento fisioterapêutico eficaz. 

 

METODOLOGIA 

 

Relato de experiência construído a partir da vivência prática da disciplina de Cinesioterapia 

no período de 1 de junho de 2017, no qual buscou-se formas ideais para identificação do diagnóstico 

e avaliação cinesiológica de um paciente com ruptura parcial do ligamento deltóide de tornozelo, após 

a prática de futebol. Durante esta experiência foi visto a relevância de um estudo suscinto a fim de 

analisar as limitações possíveis que possam existir oriundos do quadro patológico. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 O relato de experiência em questão foi realizado por meio de uma ficha de avaliação elaborado 

pela professora ministrante da disciplina de Cinesioterapia baseado em Porto (2004) e Palmer (2000), 

que são livros utilizados na avaliação e cinesiologia de pacientes. Na qual delimitou em tópicos todas 

as sequências e as formas para ser pormenorizado o estudo. 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

 A vivência em questão foi direcionada da melhor forma possível onde o paciente do relato 

esteve ciente de todos os procedimentos, além de ser orientado na utilização de roupas leves e 

confortáveis. Como também, na resposta da ficha de avaliação que foi dividido em anamnese, exame 

físico e diagnostico cinesiológico com objetivos e tratamento. 
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A anamnese foi realizada de forma claro por meio da busca pela queixa principal, os sinais e 

sintomas, histórico familiar, de progresso patológico e social. Além disso, o exame físico apresentava as 

principais técnicas de inspeção, palpação, identificação de sinais vitais, testes de Laségue, sensibilidade, 

coordenação, força e goniometria. Já o diagnóstico cinesiológico pretendia identificar a patologia 

associando os objetivos a serem utilizados para que o tratamento seja eficaz. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso prático das técnicas estudadas na vivência em questão, proporcionou a veracidade quanto 

a eficácia da escala de dor na região medial do tornozelo, que possui variância de 0 a 10, como também 

uma investigação sobre a forma ideal de inspeção quanto a análise de edema e sinais flogísticos, 

identificando possíveis limitações durante os movimentos de dorsi-flexão e eversão plantar. Já na 

palpação, buscou-se na região afetada a consistência dos tecidos e a sua sensibilidade, observando a 

existência de escaras ou alguma contratura que possa limitar os movimentos podais.  

Na avaliação dos sinais vitais foram observadas a frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e Pressão Arterial (PA) correlacionando os dados encontrados do paciente ao Histórico 

Familiar e Histórico de Progresso Patológico que possam influenciar na alteração de tais sinais e no 

prognóstico da patologia. Além disso, os testes de força muscular e goniométricos objetivaram identificar 

alterações na amplitude de movimento (ADM) e força da musculatura que envolve a região podal.  

Também foi visto a ligação direta da coordenação motora e equilíbrio (Teste de Romerg) do 

paciente quanto ao processo de marcha, visto que, em muitos casos os avaliados descarregam o peso no 

tornozelo durante a rotação externa e apresentam perda da dorsi-flexão ocasionando na diminuição do 

impulso e  amplitude de movimento na fase de balanço do pé. Posteriormente, foi realizado um 

prognóstico e um possível plano de tratamento fisioterapêutico no qual utilizou-se o ultrassom, Tens 

Acupuntura e técnicas de movimentos passivos de dorsi-flexão, planti-flexão, eversão e inversão. 

Baseado nos achados na avaliação e no levantamento da literatura, podemos observar um quadro 

clínico bem característico de pacientes com ruptura  parcial de ligamento deltóide de tornozelo, como a 

presença de edema, dor e sensibilidade na região medial do tornozelo, corroborando com o estudo de 

Renström e Lynch (1999). Dessa forma é necessário uma completa palpação e inspeção abaixo do 

maléolo medial e avaliar os tecidos pertencentes a região do tornozelo, verificando se há lesão da 

sindesmose ou fratura. 
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A parte proximal da fíbula tem que ser examinada também para que se descarte o diagnóstico de 

ruptura completa do ligamento. O teste clínico em estresse de ruptura total do ligamento deltóide 

geralmente não é possível por causa das lesões associadas, fato este que o relato de experiência não é 

observado devido o paciente possuir a capacidade de realizar tal teste, totalizando apenas uma ruptura 

parcial do ligamento. 

Segundo a vivência em questão, é necessário a realização de um prognóstico ideal, onde a 

utilização de equipamentos como Tens e Ultrassom são de grande valia quanto analgesia, fato este 

demonstrado no decorrer do estudo, por atuarem diretamente nos estímulos dolorosos, sendo avaliados 

a partir do nível de dor, apresentando uma notável diferença no quadro álgico antes, durante e após o uso 

de recursos fisioterapêuticos concordando com os estudos de Moreira e Antunes (2008). 

Além disso, é de extrema importância a Cinesioterapia para a Amplitude de Movimento (ADM), 

no qual concorda com o estudo de Nunes et al (2015), onde o foco da reabilitação pós-entorse de 

tornozelo deve restabelecer a função articular e também prevenir a reincidência de lesões. Entre os 

principais fatores da reabilitação está o restabelecimento da ADM, pois a restrição de flexão dorsal é um 

dos principais déficits após entorses ou rupturas de ligamentos de tornozelo e também restrições 

permanentes desta ADM pode ser um fator preditivo para novos eventos lesivos 

Dessa forma, o conjunto de técnicas eficazes de avaliação e um delineamento de prognóstico 

efetivo proporciona uma evolução do quadro patológico como visto no relato em questão. Contribuindo 

no bem-estar, reabilitação, fortalecimento muscular e desenvoltura na ADM que esteve limitada, 

afetando da melhor forma na distribuição de peso corporal sobre a região podal, reestabelecendo 

equilíbrio e a marcha.  

 

CONCLUSÃO 

 

Baseado no descrito acima e na vivência percebida e orientada por nossa professora da disciplina, 

podemos destacar que a avaliação do paciente com ruptura parcial do ligamento deltoide do tornozelo é 

de grande relevância e deve ser bem pormenorizada para observar todos os pontos e limitações funcionais 

decorrentes do quadro álgico, edemácio e rígido articular. 

Nosso objetivo principal foi atingido e conseguimos observar quanto é importante o papel do 

fisioterapeuta não apenas revertendo as limitações funcionais e o quadro sintomatológico, mas também 
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trabalhando o esquema corporal, marcha, equilíbrio e coordenação por meio das técnicas de movimentos 

resistidos deste paciente para estar devolvendo o mesmo ao convívio social e de trabalho. 
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RESUMO 

Introdução. A doença de Parkinson é um distúrbio progressivo do Sistema Nervoso Central (SNC), 

também sendo caracterizado pela degeneração dos neurônios, levando a uma produção de dopamina na 

substância negra, causando despigmentação da mesma. A fisioterapia aquática (FA) 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. 

Analisar a eficácia da fisioterapia aquática na qualidade de vida em portadores da doença de Parkinson. 

Método. Revisão bibliográfica Os artigos foram consultados por pesquisa em bases de dados eletrônicos: 

SCIELO, PUBMED e LILACS, por meio das palavras-chaves: Qualidade de Vida, Parkinson, 

Fisioterapia Aquática. Incluídos no estudo artigos originais nos idiomas inglês e português publicados 

de 2007 a 2016. Resultados. A água aquecida favorece o aumento do metabolismo e a diminuicao da 

tensao muscular, proporcionando ao individuo um ambiente confortavel e relaxante, alem de contribuir 

para a melhora da instabilidade postural e tremor que possivelmente influenciam na melhora do 

desconforto corporal. Conclusão. A fisioterapia aquática mostrou-se eficaz na melhora das condições 

clinicas proporcionando grandes benefícios ao parkinsoniano, como melhoras psicológicas, por ser um 

ambiente estável, com maior facilidade para a execução dos movimentos do que no solo, melhora da 

amplitude de movimento, força muscular, equilíbrio e marcha. Promovendo assim uma melhor qualidade 

de vida, na questão da independência para execução das atividades de vida diárias. 

 

Palavras - Chaves: Qualidade de Vida, Parkinson, Fisioterapia Aquática. 
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ABSTRACT 

Introduction. Parkinson's disease is a progressive disorder of the Central Nervous System (CNS), also 

characterized by the degeneration of the neurons, leading to a production of dopamine in the substantia 

nigra, causing depigmentation of the same. Aquatic physiotherapy (AF) is a therapeutic resource that 

uses the physical, physiological and kinesiological effects of immersion of the body in a heated pool as 

an auxiliary resource of rehabilitation or prevention of functional alterations. Goal. To analyze the 

efficacy of aquatic physiotherapy in the quality of life in patients with Parkinson's disease. Method. 

Bibliographical review The articles were consulted by searching electronic databases: SCIELO, 

PUBMED and LILACS, through the keywords: Quality of Life, Parkinson's, Aquatic Physiotherapy. 

Included in the study are original articles in the English and Portuguese languages published from 2007 

to 2016. Results. The heated water favors the increase of the metabolism and the diminution of the 

muscular tension, providing to the individual a comfortable and relaxing environment, besides 

contributing to the improvement of the postural instability and tremor that possibly influence in the 

improvement of the corporal discomfort. Conclusion. Aquatic physiotherapy has been shown to be 

effective in improving clinical conditions, providing great benefits to Parkinsonian patients, such as 

psychological improvements, as it is a stable environment, with greater ease of movement than on the 

ground, improved range of motion, muscular strength, balance and gait. Promoting a better quality of 

life, in the question of independence to carry out daily life activities. 

 

 

Key Words: Quality of Life, Parkinson 's, Aquatic Physiotherapy 

 

 

Introdução 

 

A doença de Parkinson é um distúrbio progressivo do Sistema Nervoso Central (SNC), também sendo 

caracterizado pela degeneração dos neurônios, levando a uma produção de dopamina na substância negra, 

causando despigmentação da mesma, levando a acreditarmos na aceleração do processo de 

envelhecimento cerebral. Apresenta sinais e sintomas como tremor em repouso, rigidez muscular, 

bradicinesia, alterações na postura e equilíbrio, marcha festinada e depressão. Atualmente é considerada 

a segunda doença neurodegenerativa mais comum, cuja prevalência aumenta com a idade, chegando a 

1% em indivíduos acima de 60 anos. A fisioterapia aquática (FA) 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. A ação terapêutica da água 

aquecida acarreta aumento do metabolismo e diminuição da tensão muscular, proporcionando um 

ambiente agradável, confortável e relaxante. 

 

 

Métodos 

Revisão bibliográfica Os artigos foram consultados por pesquisa em bases de dados eletrônicos: 

SCIELO, PUBMED e LILACS, por meio das palavras-chaves: Qualidade de Vida, Parkinson, 

Fisioterapia Aquática. Incluídos no estudo artigos originais nos idiomas inglês e português publicados 

de 2007 a 2016. O critério de inclusão foi ter como sujeito de pesquisa, portadores da doença de Parkinson 

e ter a fisioterapia aquática como intervenção.  
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Resultados 

 Foram 22 estudos relevantes encontrados e selecionados 8 para o presente estudo , após análise foram 

observados resultados positivos dos exercícios fisioterapêutico aquático que favorecem a reabilitação e 

eficazes na qualidade de vida do indivíduo portador do Parkinson, mantendo os níveis funcionais pelo 

maior tempo possível, ajustando-se a cada fase da evolução da doença. 

 

 

Discussão 

Observou-se nos resultados encontrados que protocolos de aulas ministradas três vezes por semana em 

dias alternados, sendo constituídos por quatro fases: aquecimento, alongamento, exercícios ativos e 

proprioceptivos e relaxamento tiveram eficácia. Os beneficios da imersao do corpo em piscina aquecida 

também auxiliam na reabilitação precoce e na prevencao de alterações funcionais decorrentes dos efeitos 

fisicos, cinesiologicos e fisiologicos. A água aquecida favorece o aumento do metabolismo e a 

diminuicao da tensao muscular, proporcionando ao individuo um ambiente confortavel e relaxante, alem 

de contribuir para a melhora da instabilidade postural e tremor que possivelmente influenciam na melhora 

do desconforto corporal. 

 

Conclusão                                                           

A fisioterapia aquática mostrou-se eficaz na melhora das condições clinicas proporcionando grandes 

benefícios ao parkinsoniano, como melhoras psicológicas, por ser um ambiente estável, com maior 

facilidade para a execução dos movimentos do que no solo, melhora da amplitude de movimento, força 

muscular, equilíbrio e marcha. Promovendo assim uma melhor qualidade de vida, na questão da 

independência para execução das atividades de vida diárias. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson é uma afecção crônica e progressiva do sistema nervoso, 

caracterizada pelos sinais cardinais de rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. 

Apresenta uma etiologia idiopática, porém acredita-se que os seus surgimentos provem de fatores 

ambientais e genéticos, podendo interagir e contribuir para o desenvolvimento neurodegenerativo da DP. 

Afirma-se ainda que o processo de envelhecimento está intimamente interligado a esta afecção devido à 

aceleração da perda de neurônios dopaminérgicos com o passar dos anos. OBJETIVOS: Verificar os 

benefícios do método Watsu nos pacientes com Parkinson. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se 

uma revisão bibliográfica com uso dos bancos de dados Scielo, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual 

de Saúde, dos artigos de revisão publicado entre 2014 a 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após 

a utilização dos descritores Hidroterapia, Watsu e Parkinson não foram encontrados pesquisas 

relacionada ao tema. CONCLUSÃO: Observou-se que o método Watsu precisa ser alvo de mais 

pesquisas sobre os seus benefícios e contribuições para os pacientes acometidos pelo Parkinson. Assim 

poderá ser utilizado como ferramenta para o tratamento deste mal, auxiliando principalmente no 

relaxamento, aumento da amplitude movimento e da musculatura encurtada. 

 

Descritores: Hidroterapia; Watsu; Parkinson.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Parkinson's disease is a chronic and progressive disease of the nervous system, 

characterized by the cardinal signs of rigidity, akinesia, bradykinesia, tremor and postural instability. It 

features an idiopathic, but it is believed that their arisings come from environmental and genetic factors 

may interact and contribute to the development of PD neurodegenerative. It is further stated that the aging 

process is closely linked to this condition due to the acceleration of the loss of dopaminergic neurons 

over the years. OBJECTIVES: To assess the benefits of Watsu method in patients with Parkinson's. 

MATERIALS AND METHODS: A literature review with use of databases Scielo, Google Scholar and 

Virtual Health Library, the review articles published between 2014-20017. RESULTS AND 

DISCUSSION: After the use of descriptors Hydrotherapy, Watsu and Parkinson are no research related 

to the topic. CONCLUSION: It was observed that the Watsu method needs to be the subject of further 

research on its benefits and contributions to patients affected by Parkinson's. Thus it may be used as a 

tool for treating this illness, particularly in helping relaxation, increased range of motion and muscle 

shortened. 

 

Key Words: Hydrotherapy; Watsu; Parkinson. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A doença de Parkinson é uma afecção crônica e progressiva do sistema nervoso, caracterizada pelos 

sinais cardinais de rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Apresenta uma 

etiologia idiopática, porém acredita-se que os seus surgimentos provem de fatores ambientais e genéticos, 

podendo interagir e contribuir para o desenvolvimento neurodegenerativo da DP. Afirma-se ainda que o 

processo de envelhecimento está intimamente interligado a esta afecção devido à aceleração da perda de 

neurônios dopaminérgicos com o passar dos anos. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença 

Somente no Brasil, estima-se que cerca de 200 mil pessoas sofram com o problema. O Watsu, também 

conhecido como “Water Shiatsu”, Aquashiatsu ou Hidroshiatsu, foi criado por Harold Dull em 1980. 

Essa técnica aplica os alongamentos e movimentos do Shiatsu Zen na água, incluindo alongamentos 

passivos, mobilizações de articulações, bem como pressão sobre “tsubos” (acupontos) para equilibrar 

fluxos de energia através dos meridianos “caminhos de energia” (BIASOLI; MACHADO, 2006).                                                                                                                                                                            

http://www.opas.org.br/
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Devido ao meio aquático essa técnica diminui o peso corpóreo, aumentando a sensibilidade aos 

movimentos e somadas aos exercícios respiratórios possibilitam um relaxamento profundo. O Watsu 

também promove o alongamento muscular, melhora do sono, trabalha a postura, alivia o quadro 

álgico e auxilia a prevenção. A combinação dos efeitos mecânicos, fisiológicos e psicológicos 

associados à temperatura da água fornece aos pacientes diversos benefícios, tais como: “respiração 

mais suave, melhora da amplitude do movimento, reduz os níveis de estresse e ansiedade e adequação 

do tônus” (FREITAS, 2005). O estudo tem como objetivo verificar os benefícios do método Watsu 

nos pacientes com Parkinson.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Utilizou-se uma revisão bibliográfica com uso dos bancos de dados Scielo, Google Acadêmico e 

Biblioteca Virtual de Saúde, dos artigos de revisão publicados entre 2014 a 2017.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a utilização dos descritores Hidroterapia, Watsu e Parkinson foram encontrados 10 artigos 

sendo 10% do Canadá, 10% do Japão, 20% dos Estados Unidos, 10% da Polônia, 20% da Finlândia 

e 10% da Grécia. Mais nenhum dos artigos abordava diretamente o tema estudado.  

 

CONCLUSÃO 

 Observou-se que o método Watsu no tratamento do Parkinson precisa ser alvo de mais pesquisas, 

pois são poucos os artigos que buscam esta temática tanto em âmbito nacional quanto em âmbito 

internacional, são escassas as informações sobre os seus benefícios e contribuições para os pacientes 

acometidos pelo Parkinson. Assim tornando-se pouco acessível as ferramentas para o tratamento do 

mal de Parkinson , através do método Watsu, pois ele poderia ser de grande auxilio no tratamento 

desta doença, atuando como um meio de relaxamento,  como forma de ganho de amplitude, no 

alongamento da musculatura encurtada, alem de ser um método que ajuda na socialização entre os 

pacientes.  
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RESUMO 

Introdução. A Lesão Medular (LM) é uma condição de insuficiência parcial ou total do 

funcionamento da medula espinhal, decorrente da interrupção dos tratos nervosos motor e sensorial 

desse órgão, podendo levar a alterações nas funções motoras e déficits sensitivos. A Fisioterapia é de 

suma importância durante a recuperação funcional do paciente, tendo em vista oferecer maior 

independência nas atividades de vida diárias, promovendo a reintegração familiar e comunitária 

dentro das maiores possibilidades físicas e funcionais. Objetivo. Analisar os benefícios da atuação  

fisioterapêutica em portador de lesão medular. Método. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Os 

artigos foram consultados por pesquisa em base de dados eletrônicos: LILACS, SciELO, PEDro e 

PubMed, por meio das palavras-chaves: Benefícios, fisioterapia, lesão medular. Incluídos no estudo 

artigos originais nos idiomas inglês e português publicados de 2004 a 2016. Resultados. Nota-se que 

a prática de intervenções fisioterapêutica para lesados medulares, permite uma melhora na capacidade 

funcional, aspectos físicos, sociais, emocionais, estado geral de saúde proporcionando maior 

independência funcional na realização das atividades de vida diária e uma melhor qualidade de vida. 

Conclusão. A reabilitação deve incluir a prevenção de deformidades e complicações, maximização 

da função muscular remanente e da função respiratória, assim resultando numa melhor qualidade de 

vida e independência funcional. 

 

 

 Palavras-chave: Benefícios, fisioterapia, lesão medular 
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ABSTRACT 

Introduction. Medullary Lesion (LM) is a condition of partial or total failure of the functioning of 

the spinal cord, due to the interruption of the motor and sensory nervous tracts of this organ, which 

can lead to changes in motor functions and sensory deficits. Physiotherapy is of paramount 

importance during the functional recovery of the patient, aiming to offer greater independence in daily 

life activities, promoting family and community reintegration within the greatest physical and 

functional possibilities. Goal. To analyze the benefits of physical therapy in patients with spinal cord 

injury. Method. This is a bibliographical review. The articles were consulted by electronic database 

search: LILACS, SciELO, PEDro and PubMed, through the keywords: Benefits, physiotherapy, 

spinal cord injury. Included in the study are original articles in the English and Portuguese languages 

published from 2004 to 2016. Results. It is noted that the practice of physical therapy interventions 

for spinal cord injured allows an improvement in functional capacity, physical, social and emotional 

aspects, general health status, providing greater functional independence in performing daily life 

activities and a better quality of life. Conclusion. Rehabilitation should include prevention of 

deformities and complications, maximization of remnant muscle function and respiratory function, 

resulting in improved quality of life and functional independence. 

 

Key -words: Benefits, physical therapy, spinal cord injur. 

 

 

Introdução 

 

A Lesão Medular (LM) é uma condição de insuficiência parcial ou total do funcionamento da medula 

espinhal, decorrente da interrupção dos tratos nervosos motor e sensorial desse órgão, podendo levar 

a alterações nas funções motoras e déficits sensitivos, superficial e profundo nos segmentos corporais 

localizados abaixo do nível da lesão, além de alterações viscerais, autonômas, disfunções 

vasomotoras, esfincterianas e sexuais. Sabe-se hoje a lesão medular tem potencial de recuperação 

sobre a melhoria do estado neurológico, sobretudo nas primeiras horas que se seguem à lesão, sendo 

escassas as melhorias registradas após o primeiro ano. A Fisioterapia é de suma importância durante 

a recuperação funcional do paciente, tendo em vista oferecer maior independência nas atividades de 

vida diárias (AVDs), promovendo a reintegração familiar e comunitária dentro das maiores 

possibilidades físicas e funcionais. O processo de reabilitação é longo, definido como educativo e 

proposto a reduzir incapacidades experimentadas como resultado da lesão. 

 

Métodos 

Revisão bibliográfica. Os artigos foram consultados por pesquisa em base de dados eletrônicos: 

LILACS, SciELO, PEDro e PubMed, por meio das palavras-chaves: Benefícios, fisioterapia, lesão 

medular. Incluídos no estudo artigos originais nos idiomas inglês e português publicados de 2004 a 

2016. O critério de inclusão foi ter como sujeito de pesquisa adultos com lesão medular, e ter a 

fisioterapia como intervenção. 
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Resultados 

 Foram 20 estudos encontrados e selecionados 9 para o presente estudo , após análise foram 

observados resultados positivos de intervenções fisioterapêutica que podem ser usadas em benefício 

da recuperação do indivíduo sequelado de lesão medular. Como melhora da função respiratória, do 

equilíbrio, da marcha e melhora da funcionalidade. 

 

Discussão 

Tratamento fisioterapêutico consiste em exercícios terapêuticos para membros superiores/inferiores, 

músculos do tronco, treino de mudanças de decúbito, transferências de peso e treinamento de marcha. 

A prática de intervenções fisioterapêutica para lesados medulares, permite uma melhora na 

capacidade funcional, aspectos físicos, sociais, emocionais, estado geral de saúde proporcionando 

maior independência funcional na realização das atividades de vida diária e uma melhor qualidade de 

vida.   

 

Conclusão                                                           

Indivíduos portadores de lesão medular apresentam déficit respiratório, de equilíbrio, sensibilidade, 

no que levam a redução da capacidade funcional. Nota-se que a fisioterapia tem grande relevância no 

tratamento desses indivíduos. A reabilitação deve incluir a prevenção de deformidades e 

complicações, maximização da função muscular remanente e da função respiratória, assim resultando 

numa melhor qualidade de vida e independência funcional. 

Referências 

Gabriela Griiebler. TREINAMENTO FUNCIONAL PARA INDIVÍDUO COM LESÃO 

MEDULAR (dissertação); UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ; 2015 

 

Karin Postma, Janneke A. Haisma, Maria T.E. Hopman, Michael P. Bergen, 

Henk J. Stam, Johannes B. Bussmann. Resistive Inspiratory Muscle Training in People With Spinal 

Cord Injury During Inpatient Rehabilitation: A Randomized Controlled Trial; Volume 94 Number 12 

Physical Therapy; December 2014 

 

Janaina Vall, Violante Augusta Batista Braga, Paulo César de Almeida. ESTUDO DA QUALIDADE 

DE VIDA EM PESSOAS COM LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA; Arq Neuropsiquiatr 

2006;64(2-B):451-455 

 

Juliano Sartori , Marla Finkler Neuwald , Victor Hugo Bastos , Júlio Guilherme Silva , Mariana P 

Mello , Marcos RG de Freitas, Osvaldo JM Nascimento , Carlos Henrique Melo Reis, Júlia Fernandes 

Eigenheer, Fábio Porto , Marco Orsini. Reabilitação física na lesão traumática da medula espinhal: 

relato de caso; Rev Neurocienc 2009;17(4):364-70 

 

Lisa A. Harvey, MAppSc, Julia Batty, MPubHlth, Jack Crosbie, PhD, Simone Poulter, BAppSc, 

Robert D. Herbert, PhD. A Randomized Trial Assessing the Effects of 4Weeks of Daily Stretching 

on Ankle Mobility in Patients With Spinal Cord Injuries; Arch Phys Med Rehabil Vol 81, October 

2000 



 

177 
 

 

L Stoner, MJ Sabatier,  ET Mahoney1, GA Dudle, KK McCully. Electrical stimulation-evoked 

resistance exercise therapy improves arterial health after chronic spinal cord injury; Spinal Cord 

(2007) 45, 49–56 

 

MARIA JOÃO ANDRADE, SOFIA GONÇALVES. LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA . 

Recuperação Neurológica e Funcional; Acta Med Port 2007; 20: 401-406 

 

MG Panisset, MP Galea, D El-Ansary. Does early exercise attenuate muscle atrophy or bone lossafter 

spinal cord injury?; Spinal Cord (2016) 54, 84–92 

 

Neil J. Postans, PhD, Jon P. Hasler, MPhil, Malcolm H. Granat, PhD, Douglas J. Maxwell, BSc. 

Functional Electric Stimulation to Augment Partial Weight- Bearing Supported Treadmill Training 

for Patients With Acute Incomplete Spinal Cord Injury: A Pilot Study; Arch Phys Med Rehabil Vol 

85, April 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 
 

EFEITOS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA ASMA BRÔNQUICA EM IDOSOS 

 

EFFECTS OF RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY IN BRONCHIC ASTHMA IN 

ELDERLY 

 

 

 

 

 

Dalila de Azevedo Silva1 

Anara Letícia da Silva Ferreira2 

Bruno Santos de Araújo Luz3 

José Romário da Costa4 

Jackellinny Santos Vieira5 

Virginia G. Portela Nogueira Mendes6 

 

 

1 Discente de Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá (IERSÁ). E-mail: 

dalilasilva1995@gmail.com  

2 Discente de Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá (IERSÁ). E-mail: 

anaraleticia8@gmail.com  

3 Discente de Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá (IERSÁ). E-mail: 

brunoaraujoluz@htmail.com  

4 Discente de Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá (IERSÁ). E-mail: 

romariocosta23@hotmail.com  

5 Discente de Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá (IERSÁ). E-mail: 

jackellinny27@gmail.com  

6 Docente do curso de Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá (IERSÁ), Picos, PI 

– Brasil. E-mail: vigpfisio@yahoo.com.br  

 

 

 

RESUMO                  
                                                                                                                                                                                 

A asma é uma doença crônica das vias aéreas ocasionada por um processo inflamatório provocando 

um estreitamento brônquico, com edema e hipersecreção mucosa reversíveis, em que a prevalência 

da asma no idoso é semelhante à do grupo jovem e de meia idade. As alterações causadas pelo 

envelhecimento irão afetar desde os mecanismos de controle até as estruturas pulmonares e extra-

pulmonares envolvidas no processo respiratório. A asma é uma das doenças crônicas mais freqüentes, 

pois afeta cerca de 300 milhões de pessoas mundialmente. A presente pesquisa justifica-se pela 

necessidade de se obter uma orientação sobre tratamentos alternativos que previnam crises asmáticas 

em pacientes idosos. O objetivo é analisar os efeitos da Fisioterapia Respiratória aplicada no 

tratamento de asma brônquica em indivíduos idosos. Através de uma pesquisa bibliográfica, das bases 

de dados eletrônica a partir das bibliotecas indexadas de artigos científicos, Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), MEDLINE, Pubmed, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que 

abordam sobre os efeitos da fisioterapia respiratória na asma brônquica em idosos, a partir dos 

descritores: Fisioterapia; Idoso; Asma, tendo como critérios de inclusão: Estudos publicados em 

português, artigos científicos completos, dissertação e artigos compreendidos entre os anos de 2007 

a 2012, a análise dos achados foi feita através de leituras criteriosas e apresentados em tabela, 

contendo o nome do autor, ano de publicação, tipo de pesquisa e conclusão para posterior discussão. 



 

179 
 

Foram selecionados e analisados artigos, em seguida apresentados em Tabela para posterior discussão 

dos achados. Os autores citados apostam no método de fortalecimento da musculatura respiratória e 

técnicas fisioterapêuticas de desobstrução e reexpansão, além de aparelhos como o voldyner e o 

respiron atuando principalmente nas intercrises, que permitem uma diminuição no quadro das crises 

asmáticas nos idosos. Conclui-se que a fisioterapia respiratória tem alcançado um avanço notório no 

âmbito preventivo, a fim de melhorar o desempenho funcional do aparelho respiratório dos idosos, 

promovendo uma melhor qualidade de vida e independência em suas atividades, contudo sente-se a 

necessidade de se promover mais estudos aprofundados para esse grupo de pessoas atualizando cada 

vez mais sobre os benefícios que a fisioterapia trás sobre o paciente asmático idoso.  

Descritores: Fisioterapia; Idoso; Asma.  

 

 

ABSTRACT 

 

Asthma is a chronic disease of the airways caused by an inflammatory process causing a bronchial 

narrowing, with reversible edema and mucosal hypersecretion, in which the prevalence of asthma in 

the elderly is similar to that of the young and middle age group. The changes caused by aging will 

affect from the control mechanisms to the pulmonary and extra-pulmonary structures involved in the 

respiratory process. Asthma is one of the most frequent chronic diseases, affecting about 300 million 

people worldwide. The present research is justified by the need to obtain guidance on alternative 

treatments that prevent asthmatic crises in elderly patients. The objective is to analyze the effects of 

Respiratory Physiotherapy applied in the treatment of bronchial asthma in elderly individuals. 

Through a bibliographical research, from the electronic databases from indexed libraries of scientific 

articles, Scientific Electronic Library Online (SciELO), MEDLINE, Pubmed, Lilacs, Virtual Health 

Library (VHL), which address the effects of respiratory physiotherapy in bronchial asthma in the 

elderly, from the descriptors: Physiotherapy; Old man; Asthma, with as inclusion criteria: Studies 

published in Portuguese, complete scientific articles, dissertation and articles between the years 2007 

to 2012, the analysis of the findings was made through careful readings and presented in a table, 

containing the author's name, year of publication, type of research and conclusion for further 

discussion. We selected and analyzed articles, then presented in Table for further discussion of the 

findings. The authors mentioned bet on the method of strengthening the respiratory muscles and 

physiotherapeutic techniques of clearing and reexpansion, as well as devices such as voldyner and 

respiron acting mainly on intercrises, which allow a decrease in the asthmatic crisis in the elderly. It 

is concluded that respiratory physiotherapy has achieved a remarkable advance in the preventive 

scope, , in order to improve the functional performance of the respiratory apparatus of the elderly, 

promoting a better quality of life and independence in their activities, however  , the need to promote 

more in-depth studies for this group of people updating more and more on the benefits that physical 

therapy brings about the elderly asthmatic patient. 

 

Keywords: Physiotherapy; Old man; Asthma 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

 

Em decorrência da globalização, os poluentes atmosféricos afetam o sistema respiratório provocando 

patologias cujas sintomatologias poderão ser relatadas muitos anos depois. O sistema imunológico de 

indivíduos na terceira idade funciona de forma mais lenta, apresentando dificuldades em combater 

certas patologias.  
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As alterações causadas pelo envelhecimento irão afetar desde os mecanismos de controle até as 

estruturas pulmonares e extra-pulmonares envolvidas no processo respiratório. Os músculos 

envolvidos nesse sistema enfraquecem e isso é decorrente pelo enfraquecimento dos músculos 

esqueléticos juntamente com o enrijecimento da parede torácica, fazendo com que as pressões 

inspiratórias e expiratórias fiquem reduzidas, dificultando o processo respiratório (CARDOSO, 

2009).  

O sistema respiratório, assim como os demais sistemas do organismo, sofre alterações com o processo 

de envelhecimento, tanto anatomicamente como no funcionamento do tórax, tornando-os mais 

suscetíveis a doenças, entre as principais afecções, as mais comuns nos idosos são: asma, bronquite, 

gripe, pneumonia e enfisema. (MORAIS; SANCHES; SGAMBATTI, 2014). A prevalência da asma 

no idoso é semelhante à do grupo jovem e de meia idade, oscilando entre 6 e 10% (RIBEIRO et al, 

2009). De acordo com Gaspar, Almeida e Nunes (2006), no mundo a asma é uma das doenças crônicas 

mais freqüentes, pois afeta cerca de 300 milhões de pessoas mundialmente.  

Segundo Martins e Gonçalves, (2016), a asma é uma doença crônica das vias aéreas ocasionada por 

um processo inflamatório provocando um estreitamento brônquico, com edema e hipersecreção 

mucosa reversíveis. Gerando sofrimento a pacientes e familiares, evoluindo eventualmente para o 

óbito. Na qual tem sido registrado nos últimos anos aumento da incidência de morbidade e 

mortalidade da asma (CAMPANHA; FREIRE; FONTES, 2008).  

Desta maneira a asma gera crises que consiste na presença de broncoconstricçao dos alvéolos havendo 

obstrução do fluxo aéreo, o tratamento se dá por meio de medicamentos broncodilatadores e 

corticóides permitindo uma boncodilatação, minimizando, portanto, os efeitos deletérios da 

obstrução, porém existem outros métodos alternativos que buscam amenizar as crises asmáticas, 

como a fisioterapia convencional. A fisioterapia respiratória nas doenças obstrutivas tem como 

objetivo tratar o paciente proporcionando a melhora da sua funcionalidade pulmonar (SILVA; 

BROMERSCHENCKEL, 2013). 5  

Contudo, a fisioterapia respiratória visa ao recondicionamento físico do sistema cardiorrespiratório 

através de várias técnicas e orientações a serem transmitidas ao paciente, educando-o em relação a 

cuidados e manifestações da doença para controle e prevenção de exacerbações clínicas da asma 

(GAVA; PICANÇO, 2007).  Outra forma que a fisioterapia pode atuar é através de trabalhos 

preventivos para informatizar ao paciente quais os desencadeadores que geram essas crises ou fatores 

quando expostos, ofertados à comunidade sob forma de palestras e orientações. 

Todavia a asma brônquica é uma doença crônica que atinge o sistema respiratório em que o tratamento 

e intervenção é um desafio devido a sua grande complexidade apresentando crises de broncoespasmos 

com obstrução reversível ao fluxo aéreo tornando-se até inviável procedimentos terapêuticos, e que 

através dessa observação questiona-se os efeitos da intervenção fisioterapêutica na asma brônquica 

em pacientes idosos. Assim, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de se obter uma 

orientação sobre tratamentos alternativos que previnam crises asmáticas em pacientes idosos, 

amenizando os agravos decorrentes desta e de outras patologias respiratórias que possam surgir 

durante o envelhecimento.  

Tendo como objetivo geral analisar os efeitos da Fisioterapia Respiratória aplicada no tratamento de 

asma brônquica em indivíduos idosos. Para tanto, reunir literatura sobre principais técnicas 

respiratórias utilizadas.  

 

 

METODOLOGIA  
 

Para fins metodológicos, a seguinte pesquisa se caracteriza como uma revisão bibliográfica, na qual 

se realizou um levantamento da base de dados Google Acadêmico a partir das bibliotecas indexadas 

de artigos científicos, Scientific Electronic Library Online (SciELO), MEDLINE, Pubmed, Lilacs, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que abordam sobre os efeitos da fisioterapia respiratória na asma 

brônquica em idosos, a partir dos descritores: Fisioterapia, asma, fisioterapia na asma e asma no idoso. 

Tendo como critérios de inclusão: Estudos publicados em português, artigos científicos completos a 
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fim de obter uma abordagem coerente a problemática discutida, dissertação e artigos compreendidos 

entre os anos de 2007 a 2012, pois apresentavam informações recentes sobre o tema abordado.  

A análise dos achados foi feita através de leituras criteriosas e apresentados em tabela, contendo o 

nome do autor, ano de publicação, tipo de pesquisa e conclusão para posterior discussão. 6  

 

RESULTADOS  
 

Através da coleta dos achados literários, foram selecionados e analisados artigos, em seguida 

apresentados em Tabela 01 contendo o autor, ano de publicação, tipo de pesquisa e conclusão. Foram 

encontrados 639 artigos sobre a temática, através dos critérios de inclusão, somente 05 artigos foram 

selecionados, para posterior discussão.  

 

Tabela 01 – Analise das publicações sobre o Efeito da fisioterapia respiratória na asma brôquica em 

idosos 

 

AUTOR / ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
TIPO DE PESQUISA CONCLUSÃO 

DOMINGUES; 

ALMEIDA, 2010 

Estudo de campo 

experimental e qualitativa 

Possível evidenciar os 

benefícios da fisioterapia 

respiratória na melhora da 

qualidade de vida, alívio dos 

sintomas oriundos da DPOC 

e/ou asma, melhora da 

capacidade e resistência 

respiratória aos esforços e 

redução da necessidade do 

uso de fármacos. 

GOMIEIRO, 2008 
Estudo de campo 

prospectivo 

O presente estudo contribuiu 

para aumento da força da 

musculatura respiratória por 

meio de exercícios 

respiratórios e que esse 

aumento refletiu 

positivamente tanto no 

quadro clínico quanto na 

qualidade idosos asmáticos. 

NEPEL et al, 2011 Estudo de campo 

Os resultados encontrados 

demonstram eficácia da 

intervenção fisioterapêutica 

na reabilitação pulmonar, 

pois otimiza uma 

independência funcional dos 

indivíduos em suas 

atividades diárias. 

RIBEIRO, 2012 
Estudo de casos 

experimental 

Acredita-se que o 

treinamento muscular 

inspiratório proporciona 

uma melhora na mecânica 

muscular, favorecendo a 

função pulmonar, 

melhorando assim a 
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qualidade de vida de adultos 

asmáticos. 

ROCETO et al, 2007 
Estudo de campo 

longitudinal 

A reabilitação pulmonar 

melhorou a qualidade de 

vida e promoveu 

incrementos nas pressões 

respiratórias máximas em 

portadores de DPOC 

 

 

DISCUSSÃO 

  

De acordo com Domingues e Almeida (2010) participaram do estudo 07 indivíduos com idades entre 

2 anos e acima de 40 anos, pertencentes à área de abrangência da UBS. Foi realizada uma avaliação 

fisioterapêutica funcional, para a identificação das disfunções e alterações decorrentes da patologia 

em questão. Os atendimentos foram realizados em quinze sessões terapêuticas durante oito semanas, 

com freqüência de duas vezes por semana, durante 60 minutos cada sessão, seguindo protocolo 

elaborado pelos presentes autores.  

Os protocolos de tratamento foram constituídos de: cinesioterapia, com alongamentos globais, 

principalmente na musculatura acessória da respiração, e fortalecimento muscular em tronco e 

membros superiores; técnicas de fisioterapia pulmonar, com a execução de padrões reexpansivos ou 

desinsulflativos, aplicação de manobras como MARP, PET e TEF; manobras de higiene brônquica e 

nasal, como tapotagem, vibrocompressão, tosse assistida e inaloterapia; uso de incentivadores 

respiratórios, como Voldyner e Respiron. Algumas técnicas foram realizadas pelo paciente de forma 

ativa, com o auxílio de bastões, bexigas, apitos e bolas, dentre outros recursos. Dos sete pacientes que 

receberam acompanhamento fisioterapêutico, nenhum obteve internações durante o tratamento e 

apenas dois permanecem fazendo uso de medicação, porém com menor freqüência. Todos relataram 

melhora na qualidade de vida e o tratamento fisioterapêutico obteve grande aceitação por parte dos 

integrantes do PSF.  

Já segundo Gomieiro (2008) em sua pesquisa teve uma amostra de 132 pacientes do PRONTMED 

(Prontuário Eletrônico do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do HCFMUSP), no entanto só 107 

possuíam numero telefônico para entrar em contato, destes, foi selecionados 24 pacientes com idade 

igual ou superior a 60 anos, com diagnóstico de asma moderada ou grave. Dos pacientes selecionados, 

somente 21 iniciaram o programa e apenas 14 freqüentaram regularmente e concluíram o programa 

de exercícios respiratórios. Antes do início do programa todos os pacientes foram avaliados com 

relação à função pulmonar, força da musculatura respiratória, capacidade aeróbia, qualidade de vida, 

e quadro clínico. Sendo realizado durante duas aulas semanais de uma hora de duração por 16 

semanas. Referente à seguinte pesquisa as aulas foram constituídas por exercícios de alongamento e 

fortalecimento da musculatura esquelética torácica, abdominal e exercícios respiratórios. Todos os 

exercícios foram associados à respiração diafragmática, com o padrão ventilatório freno-labial. Após 

oito semanas de exercícios, e ao término do programa, todas as avaliações foram refeitas, e 8  
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após um mês do término do programa, as avaliações mais uma vez foram refeitas. Durante o estudo 

os pacientes preenchiam diariamente um diário de sintomas da asma.  

Segundo Nepel e seus colaboradores (2011) a pesquisa incluiu dois grupos de idosos entre 60 a 90 

anos, ambos os sexos, que tinham diagnóstico clínico de afecção respiratória. O grupo I (intervenção) 

recebeu a intervenção da fisioterapia enquanto o grupo II não recebeu atendimento fisioterapêutico 

(grupo controle). O total de sujeitos foi de 64, sendo 33 no grupo intervenções e 31 no grupo controle. 

Na avaliação inicial dos sujeitos foram identificados dados clínicos utilizando-se uma ficha de 

avaliação criada para os fins da pesquisa, onde eram anotados os seguintes dados vitais: Freqüência 

Cardíaca (FC), Freqüência Respiratória (FR), Pressão Arterial (PA) e a Saturação de Oxigênio 

(SpO2), bem como realizada a ausculta pulmonar. O tratamento abordou manobras respiratórias de 

desobstrução, desinsuflação e reexpansão pulmonar, além de padrões respiratórios, higiene 

brônquica, e orientações aos pacientes e familiares. Ao final do atendimento eram avaliadas 

novamente as funções vitais do sujeito bem como a oximetria, de modo a acompanhar a sua evolução, 

obtendo uma melhora no quadro do paciente permitindo-lhes alta hospitalar.  

No estudo de Ribeiro (2012) foram avaliados 33 pacientes alocados aleatoriamente em três grupos, 

sendo composto por 11 pacientes cada grupo. O grupo 1 (G1) teve como forma de tratamento os 

exercícios respiratórios terapêuticos associados com treinamento muscular inspiratório e de um 

programa de educação em asma; O grupo 2 (G2), foi submetido aos exercícios respiratórios 

terapêuticos e ao programa educacional; O grupo 3 ( G3) fez parte apenas do programa educacional. 

É importante ressaltar que todos tiveram medicamentos protocolados. Os pacientes foram submetidos 

a uma avaliação clínico-funcional, que constituiu de uma avaliação médica e de alguns testes como a 

manovacuometria para mensurações de Pressão inspiratória e expiratória máxima, a espirometria e a 

um questionário de qualidade de vida em asma. Os pacientes foram submetidos a um protocolo de 

treinamento muscular durante 6 semanas com 3 atendimentos semanais, além de um programa 

educativo que foi realizado em 3 momentos, no início da primeira, quarta e sexta semana, adquirindo 

uma melhora nos 3 grupos, porém apenas no grupo 1 esta melhora foi estatisticamente significante 

em todos os domínios avaliados do questionário de qualidade de vida  

Contudo Roceto et. al (2007), em sua pesquisa realizada foram avaliados 34 portadores de doença 

pulmonar obstrutiva de ambos os sexos, sendo incluídos, no estudo, 19 pacientes, com idade média 

de 60,8 ± 14,2 anos. Todos realizaram avaliação e reavaliação fisioterapêutica contendo medidas de 

PImáx, PEmáx, e questionário. A fisioterapia era composta de exercícios respiratórios, aeróbios e 

resistida, com frequência de uma vez por semana, durante 12 semanas, associados a exercícios 

domiciliares duas vezes na semana. 

 

 

CONCLUSÃO  
 

Através deste estudo é possível evidenciar os benefícios da fisioterapia respiratória na melhora da 

qualidade de vida em pacientes idosos, alívio dos sintomas provocado pela asma brônquica, melhora 

da capacidade e resistência dos músculos respiratórios aos esforços e redução da necessidade do uso 

de fármacos, diminuindo a freqüência e intensidade das crises.  

Conclui-se que a fisioterapia respiratória tem alcançado um avanço notório no âmbito preventivo, 

envolvendo a realização de técnicas manuais pelo fisioterapeuta, a fim de melhorar o desempenho 

funcional do aparelho respiratório dos idosos, promovendo, portanto, uma autonomia a vida deste 

grupo de pessoas.  
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RESUMO 

 

Introdução: Alguns esportes determinam a realização de movimentos específicos corporais que 

podem promover dor e que limitam e comprometem a prática esportiva. Essas particularidades, em 

longo prazo (resultam em desconfortos corporais que associados a alterações posturais, evoluem 

posteriormente para processos deletérios que, em muitos casos, podem até limitar a prática da 

modalidade), e o badminton é considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo e, desse modo, 

exige dos jogadores rapidez no planejamento e execução dos movimentos e acurácia temporal e 

espacial. Objetivo: Avaliar o efeito do Stretching Global Ativo (SGA) sobre a dor nos atletas de 

badminton. Metodologia: Trata-se de um estudo de intervenção, prospectivo, analítico e quantitativo, 

realizado com 23 atletas de badminton, de ambos os sexos com faixa etária de 06 a 17 anos. 

Inicialmente foi realizada avaliação por meio da escala analógica de EVA, e posteriormente os atletas 

foram submetidos a 10 atendimentos do Stretching Global Ativo, cada um com duração de 45 minutos 

por duas semanas. Protocolo do Comitê de Ética e pesquisa: 302.286. Resultado: E aplicando-se o 

Teste T de Student, pode-se verificar que há diferença foi altamente significativa entre a dor sentida 

pelos atletas antes de se submeterem a intervenção, comparados ao depois da aplicação do método 

SGA, visto que o nível de significância encontrado foi de p < 0,001. Conclusão: Através dos 

resultados encontrados no presente trabalho ao término da pesquisa foi possível concluir que os 

efeitos do Stretching Global Ativo são eficazes no tratamento de dor proporcionada por esportes como 

Badminton. Entretanto, fazem-se necessárias novas pesquisas no meio. 

 

Descritores: Dor. Badminton. Atletas. 
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ABSTRACT 

Introduction: Some sports determine specific body movements that can promote pain and limit and 

compromise sports practice. These particularities, in the long term (resulting in discomforts of the 

body associated with postural changes, later evolve to deleterious processes that in many cases may 

even limit the practice of the sport), and badminton is considered the fastest racket sport in the world 

and thus requires players to be quick in planning and executing movements and temporal and spatial 

accuracy. Objective: To evaluate the effect of Active Global Stretching (SGA) on pain in badminton 

athletes. Methodology: This is a prospective, analytical and quantitative intervention study conducted 

with 23 badminton athletes, of both sexes with ages ranging from 06 to 17 years. Initially, an 

evaluation was performed using the analogue EVA scale, and the athletes were then submitted to 10 

Active Global Stretching sessions, each lasting 45 minutes for two weeks. Results: When the 

Student's T-Test was applied, it can be verified that there was a significant difference between the 

pain experienced by the athletes before they underwent the intervention, compared to that after the 

application of the SGA method, since the level of significance found was p <0.001. Conclusion: 

Through the results found in the present work at the end of the research it was possible to conclude 

that the effects of Active Global Stretching are effective in the treatment of pain provided by sports 

like Badminton. However, further research is needed in the medium. 

Key words: Pain. Badminton. Athletes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Alguns esportes determinam movimentos corporais que alteram a conformação das cadeias 

musculares alterando o recrutamento muscular e definindo desequilíbrios e compensações adaptativas 

na postura. Essas particularidades, em longo prazo (resultam em desconfortos corporais que 

associados a alterações posturais, evoluem posteriormente para processos deletérios que, em muitos 

casos, podem até limitar a prática da modalidade esportiva (DETANICO et al, 2008).   

 A exposição repetitiva a impactos promovem sobrecargas articulares de rotação, torção, 

abdução e hiperextensões, durante as práticas esportivas (ALLEN e JONG, 2006), MR. Isso aumenta 

os riscos a desequilíbrios no sistema ósteomioarticular, causando alterações de força, flexibilidade, 

coordenação motora, além de influenciar diretamente o crescimento ósseo, promovendo alterações 

posturais, predispondo o atleta a lesões e alterando seu rendimento esportivo (SILVA et al, 2006).  

 O badminton é considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo e, desse modo, exige 

dos jogadores rapidez no planejamento e execução dos movimentos e acurácia temporal e espacial no 

posicionamento da raquete para interceptação da peteca (SILVA et al, 2003). É um esporte de alto 

gasto energético, já que suas partidas podem atingir mais de uma hora de duração e os "rallyes" 

chegam a atingir mais de um minuto (NEVILLE et al, 2006). 
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 Stretching Global Ativo, é um método baseado nos princípios da Reeducação Postural 

Global, foi criado por Philippe Souchard em 1995, no qual está dirigido à prática desportiva. O 

Stretching Global Ativo consiste em autoposturas de modo a melhorar o rendimento muscular, assim 

como, prevenir lesões. 

 O SGA é aplicado no campo preventivo e de manutenção, partindo de uma ferramenta eficaz 

para manter os ganhos obtidos no tratamento de RPG e para quem pretende corrigir a postura, ganhar 

elasticidade, melhorar o rendimento desportivo, prevenir lesões, dores, melhorar a condição corporal 

em geral (SOUCHARD, 2005). 

 Diante da existência de restritos estudos que relatam a abordagem do método SGA em atletas 

de badminton, este trabalho objetivou avaliar os efeitos dessa técnica nas dores promovidas por esse 

esporte. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de intervenção, prospectivo, analítico e quantitativo realizado após 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, n°302.286, com atletas 

de badminton da seleção piauiense no período de outubro de 2013. Foi selecionada uma amostra por 

conveniência de 23 atletas do Centro de Convivência Ludjan Ladeira localizado na Rua: Esperanto 

bairro Monte Castelo N°541, na Cidade de Teresina-PI, de ambos os sexos, com faixa etária de 06 a 

17 anos. Os critérios de inclusão foram: aceitar participar da pesquisa e ser atleta de badminton, e 

como critérios de exclusão: faltar 2 sessões e/ou abandonar a pesquisa, ou se negarem a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os atletas de badminton que se enquadraram nos critérios de inclusão, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido conforme estabelecido pela instituição esclarecendo os objetivos 

da pesquisa e seus direitos como voluntários, e foram realizadas entrevistas de acordo com a 

disponibilidade de cada atleta. A entrevista e a coleta de dados foram feitas de maneira individual 

garantindo a privacidade de cada participante. A análise da dor foi realizada por meio da escala visual 

analógica da dor EVA. 

 Foram realizadas intervenções com 10 atendimentos do Stretching Global Ativo, cada um 

com duração de 45min.  

 Os atletas de badminton foram abordados para agendamento prévio da realização da 

entrevista de acordo com a disponibilidade. A entrevista e a coleta de dados foram feitas de maneira 

individual garantindo a privacidade de cada participante. Foi aplicada a escala analógica de EVA 

apresentada na figura 1. 

 



 

188 
 

 A Escala Visual Analógica – EVA consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor no 

paciente, é um instrumento importante para verificarmos a evolução do paciente durante o tratamento 

e mesmo a cada atendimento, de maneira mais fidedigna. Também é útil para podermos analisar se o 

tratamento está sendo efetivos, quais procedimentos têm surtido melhores resultados, assim como se 

há alguma deficiência no tratamento, de acordo com o grau de melhora ou piora da dor. 

A EVA pode ser utilizada no início e no final de cada atendimento, registrando o resultado sempre 

na evolução. Para utilizar a EVA o atendente deve questionar o paciente quanto ao seu grau de dor 

sendo que 0 significa ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pelo paciente. 

Dicas sobre como interrogar o paciente: 

•Você tem dor? 

•Como você classifica sua dor? (deixe ele falar livremente, faça observações na pasta sobre o que ele 

falar) Questione-o: 

a) Se não houver dor, a classificação é zero. 

b) Se a dor for moderada, seu nível de referência é cinco. 

c)Se for intensa, seu nível de referência é dez. 

 Estabelecendo variações de melhora e piora na escala acima tomando cuidado para não 

sugestionar o paciente. 

 O protocolo de intervenção com Stretching Global Ativo (SGA) consistiu na utilização de 03 

posturas, mantidas durante 15 minutos cada. As posturas realizadas tiveram como objetivo alongar a 

cadeia posterior e anterior e foram realizadas durante cerca de 45 minutos, cinco vezes por semana, 

durante duas semanas. As posturas utilizadas foram à posição de rã no ar com insistência em MMII, 

posição de rã no ar com braços abertos e autoposturas ajoelhada ambas apresentadas em ordem na 

figura:2. Após completadas as 10 sessões os atletas foram reavaliados e os dados tratados. 

Inicialmente os dados foram submetidos à análise descritiva com base na literatura atual e tratados 

em forma de gráficos e tabela utilizando software GraphpadPrism5.0. Para a análise estatística da 

comparação de proporções, foi utilizado o teste estatístico T Student, considerando-se p< 0,05 como 

nível de significância. 

 

RESULTADO 

A amostra deste estudo foi composta por 23 atletas sendo n=14 do sexo masculino e n=7 do sexo 

feminino, as idades dos atletas variam de 06 a 17 anos de idade. Sendo que 11 dos atletas treinam a 

tarde e 12 atletas pela manhã, durante 10 dias em duas semanas com exceção dos sábados e domingos.  
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Há alguns anos os mecanismos que levam as pessoas a sentirem dor por atividades repetitivas e seus 

fatores associados, vêm sendo objeto de estudo de várias pesquisas dentro do campo da fisioterapia 

(BRASIL, 2012). 

Por meio disso, viu-se uma necessidade de realizar esse estudo com os atletas de Badminton, pois os 

mesmo na prática esportiva realizam vários movimentos, sendo os mais comuns realizados por esses 

atletas: rotação interna e externa e flexoextensão de ombro, hiperextensão, inclinação lateral e rotação 

de tronco, exige uma boa flexibilidade de quadril e joelhos, e flexão plantar de pés. 

E aplicando-se o Teste T de Student, pode-se verificar que há diferença foi altamente significativa 

entre a dor sentida pelos pacientes antes de se submeterem a intervenção, comparados ao depois da 

aplicação do método SGA, visto que o nível de significância encontrado foi de p < 0,001.  

 

 No presente estudo durante a avaliação prévia dos atletas pode-se constatar que a grande 

maioria obtinha índices elevados de dor, onde os mesmos relataram que necessitam de atendimento 

fisioterapêutico como um meio de amenizar a dor a fim de aumentar o desempenho em quadra, alguns 

se encontravam com encurtamentos musculares de forma moderada, alterações posturais, que 

comprometiam de certa forma a qualidade dos movimentos executados. 

 Mas na análise comparativa da dor percebe-se que houve uma melhora significativa no 

quadro álgico dos atletas pós-aplicação da intervenção, acredita-se que esses resultados sejam 

advindos dos benefícios do método SGA, por se trata de uma técnica que restabelece força, o 

comprimento e flexibilidade de músculos enrijecidos pela prática desportiva. Segundo Philip 

Souchard, ele cita ainda que a globalidade dos estiramentos, o trabalho respiratório, a contração contra 

a resistência dos músculos estirados e alongamentos dos músculos espinhais, fazem a originalidade 

desse método e conferem-lhe uma eficácia incomparável (RIGOTTI e  FERREIRA, 2005). 

 A dor é uma das principais causas de sofrimento humano, comprometendo a qualidade de 

vida das pessoas e refletindo no seu estado físico e psicossocial. A dor é, sem dúvida, uma das mais 

íntimas e exclusivas sensações experimentadas pelo ser humano, envolve vários componentes 

sensoriais, afetivos e cognitivos, sociais e comportamentais. Embora uma pessoa consiga sobreviver 

com dor, ela interfere no seu bem-estar, nas relações sociais e familiares, no desempenho do seu 

trabalho, influenciando assim a sua qualidade de vida (NIKOS et al, 2004)  

Segundo Gama et al, 2007.  Em um estudo semelhante ao aqui apresentado, composta por G-1 80 

atletas sendo sexo N: 52 masculinos e N: 28 sexo feminino, gregos, todos contendo diagnóstico de 

lesões de isquiotibiais, a partir de Janeiro 1996 a dezembro de 20019. Todos apresentaram uma tensão 

dos músculos isquiotibiais e relatavam muita dor. Foram realizados alongamentos estáticos no 

período de 7 dias de pé e sentados de forma ativa e passiva, onde foram aconselhados a alongar ate 
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esticar até sentirem estresse ou ligeiro puxar, mas nenhuma dor, existia um grupo controle G-2 com 

a mesma quantidade de voluntários onde não foram submetidos a intervenção, e os resultados quanto 

ao alivio da dor foi estatisticamente significativo constando (p<0,001). 

 Estima-se que houve uma melhora no estudo supracitado porque ate onde sabemos o 

alongamento ele aumenta a mobilidade dos tecidos moles por promover aumento do comprimento 

das estruturas que tiveram encurtamento adaptativo, podendo ser definido também como técnica 

utilizada para aumentar a extensibilidade musculotendínea e do tecido conjuntivo periarticular, 

contribuindo para aumentar a flexibilidade articular, isto é, aumentar a amplitude de movimento 

(ADM) que consequentemente haverá diminuição no quadro de dores (ALENCAR e MATIAS, 

2010).  

 Como citado na medicina do desporto, inúmeros métodos de alongamento apresentam 

resultados positivos na prevenção da lesão muscular e dos tecidos moles. Já que o alongamento trata-

se de uma técnica terapêutica que pode ser utilizada como forma de aquecimento para aumentar a 

flexibilidade ou diminuir estímulos nociceptivos ao longo do movimento, e redução do risco de lesões 

(WOODS et al, 2007). 

 No período antes da intervenção em que foi aplicado o método SGA, os atletas relatavam 

queixa de dores principalmente lombares, que se da pelo excesso de movimentos que são realizados 

no tronco, que por várias vezes são realizados de formas incorretas. Na fisioterapia os objetivos de 

diminuir o desconforto na região lombar são: aliviar a dor e tensão muscular, restaurar a amplitude 

de movimento, restaurar equilíbrio muscular, recuperar a percepção sinestésica e controle do 

alinhamento normal da coluna vertebral em especial a região afetada e realizar orientações ao sujeito 

para prevenir nova recorrência (ALENCAR e MATIAS, 2010).   

 A boa flexibilidade na coluna lombar, bem como, na musculatura isquiotibial parece estar 

associada à menor incidência de lesões lombares crônicas. As restrições impostas por estes 

encurtamentos podem resultar em lesões musculoesqueléticas e dificuldades nas atividades 

proporcionadas no esporte. A incapacidade de estabilização da coluna vertebral causada pelo 

desequilíbrio entre a função dos músculos extensores e flexores do tronco é outro forte indício para 

o desenvolvimento de distúrbios da coluna lombar (KOLYNIAK et al, 2004). 

 Segundo Dora de Castro Agulhon Segura et al, 2011.  Em um estudo que teve como objetivo 

realizar uma comparação da evolução clínica, pela escala de EVA em 16 jovens com prática em 

diversas modalidades esportivas, com idades entre 10 e 16 anos, que apresentavam algum tipo de 

desvio postural. Divididas em dois grupos: um submetido à técnica da RPG, com sessão de 50mn, e 

outro ao método Pilates, com séries de 10 repetições, por 40mn, totalizando 20 sessões comparadas 

ao um grupo controle.Nos resultado houve diminuição significativa no nível de dor que inicialmente 
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foi registrada umamédia inicial no grupo GP de 0,7 (± 0,73) e no grupo GR de 1,75 (± 1,07). Ao 

repetir a avaliação no final da execução das técnicas, notou-se no grupo GP uma redução da sensação 

da dor para um nível médio de 0,25 (± 0,44) e no grupo GR de 0,65 (±0,67). 

 Um programa bem executado de flexibilidade pode ser responsável por muitos benefícios 

como relaxamento do estresse e da tensão, relaxamento muscular, autodisciplina, melhora da aptidão 

corporal, postura, alívio de câimbras musculares, alívio do sofrimento muscular, risco reduzido de 

lesões e aumento da eficácia do movimento (COHEN e ABDALLA, 2005). 

 Sendo assim como se trata de métodos semelhantes ao SGA acredita-se que essas técnicas 

seriam muito eficientes aplicadas em atletas de badminton, por se tratarem de técnicas que apresentam 

como um dos objetivos proporcionar alívio da dor, que é um dos eventos largamente apontado como 

um dos fatores limitantes, tratando-se de uma experiência sensitiva e emocional desagradável (SILVA 

et al, 2010). 

 Ate onde se sabe o alongamento e útil na prevenção de lesões e aumento da flexibilidade, 

promovendo mudanças nas propriedades viscoelásticos da unidade miotendínea. Além disso, o 

alongamento provoca diminuição do desconforto físico e consequentemente melhora a desempenho 

esportivo (SAHRMAMM, 2002). 

Nas buscas feitas na literatura para a realização deste estudo, observou-se que há uma escassez de 

dados que fundamentem cientificamente estudos relacionados ao Stretching Global ativo na 

reeducação postural de atletas de badminton. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados encontrados no presente trabalho ao término da pesquisa foi possível 

concluir que os efeitos do Stretching Global Ativo são eficazes no tratamento de dor proporcionada 

por esportes como Badminton. Entretanto, fazem-se necessárias novas pesquisas com os maiores 

números de amostras e tempo de aplicação, assim como a avaliação direta da importância destes 

ganhos posturais para o rendimento e prática deste esporte. 
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Figura 1: Escala analógica da dor. 
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Figura 2: Protocolo de intervenção com Stretching Global Ativo. Posturas rã no ar com ênfase em 

membros inferiores; rã no ar com braços abertos e auto postura ajoelhada. 

 

Figura 3: Dados descritivos e comparativos em média da dor nos grupos de estudo. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral infantil é o resultado de uma lesão irreversível no cérebro fetal 

ou infantil em desenvolvimento que dificulta aquisição das habilidades posturais e de movimento. E 

por isso a avaliação funcional dessa criança deve ser individualizada e multidisciplinar assim como a 

reabilitação.Tendo em vista isso o método halliwick criado por James Mcmillan que visa 

independência na água composta por um programa de 10 pontos proporciona meios que atende uma 

grande parte da necessidade da criança com PC; OBJETIVO: verificar os benefícios do método 

halliwick no tratamento de crianças com paralisia cerebral; MATERIAIS E MÉTODOS: A 

referente pesquisa é uma revisão bibliográfica e nesta foram utilizadas as bases de dados eletrônicos: 

SCIELO, PUBMED, BIREME e portarias do ministério da saúde obtendo artigos nos idiomas da 

língua portuguesa e inglesa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os jovens que participaram da 

intervenção aquática denominada método halliwick tiverem benefícios que estão relacionados ao 

prazer na pratica da atividade, ganhos de habilidades aquáticas, função motora grossa e potencial na 

melhoria da caminhada.  CONCLUSÃO: Os artigos demonstraram que o método halliwick 

promoveram benefícios as crianças e adolescente com pc na aquisição de habilidades. Porem 

necessitando de mais estudos na área.  

Descritores: paralisia cerebral; natação; reabilitação 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Childhood cerebral palsy is the result of an irreversible injury to the developing 

fetal or infant brain that makes it difficult to acquire posture and movement skills. And so the 

functional evaluation of this child must be individualized and multidisciplinary as well as 
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rehabilitation. Given this the halliwick method created by James Mcmillan that aims at independence 

in water composed by a program of 10 points provides means that meets a large part of the need of 

the child with PC; OBJECTIVE: to verify the benefits of the halliwick method in the treatment of 

children with cerebral palsy; MATERIALS AND METHODS: The research reference is a 

bibliographical review and in this the electronic databases were used: SCIELO, PUBMED, BIREME 

and health ministerial orders obtaining articles in Portuguese and English languages. RESULTS 

AND DISCUSSION: Young people who participated in the aquatic intervention called the halliwick 

method had benefits related to pleasure in the practice of the activity, gains in aquatic abilities, gross 

motor function and potential improvement in walking. CONCLUSION: The articles demonstrated 

that the halliwick method promoted benefits for children and adolescents with pc in the acquisition 

of skills. But they need more studies in the area. 

Keywords: cerebral palsy; swimming; rehabilitation 

 

 

Introdução 

Segundo o ministério da saúde (2013) “A paralisia cerebral descreve um grupo de desordens 

permanentes do desenvolvimento do movimento e postura atribuído a um distúrbio não progressivo 

que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações 

no perfil de funcionalidade da pessoa. A desordem motora na paralisia cerebral pode ser acompanhada 

por distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, de comunicação e comportamental, por epilepsia e 

por problemas musculoesqueléticos secundários”. 

Sendo que os distúrbios do tônus muscular, da postura e da movimentação voluntária provocam 

as manifestações clinicas da PC. .Dessa forma, afetando a interação da criança com PC em contextos 

significativos.  

Por esse motivo a avaliação funcional das crianças com PC deve ser individualizada e 

multidisciplinar. A equipe deve conter professores, fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais 

trabalhando em conjunto em prol da reabilitação dessas crianças. 

A hidroterapia como recurso requisitado no processo de reabilitação devido aos seus resultados 

decorrentes das propriedades físicas e efeitos fisiológicos propiciados pela água promove efeitos 

positivos (ESPINDULA et al, 2010). Nos últimos 10 anos a intervenção hidroterápica denominada 

de conceito halliwick esta sendo preferida por pessoas com deficiência. Esse método criado por James 

Mcmillan visa independência na água, controle e equilíbrio.                                                                                                                                                                                                                                         

O método consiste em um programa de 10 pontos composta por ajuste mental, desligamento, 

controle rotacional transversal, controle de rotação sagital, controle de rotação longitudinal, rotação 

combinada, empuxo, balanço, deslize turbulento, progressão simples e movimento básico de natação.  
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Os benefícios desse método consistem em físicos, psicológicos e sociais tais como 

desenvolvimento da auto-estima, o autoconhecimento, auto valorização e expressão, descarga 

psicofísica, Sociabilização e integração social Melhora do comportamento, segurança e autocontrole, 

independência e autonomia. 

E por esta razão este trabalho visa fazer uma revisão sobre o tratamento de paralisia cerebral 

pelo método Halliwick. Objetivando acrescentar um estudo na área de tratamento fisioterapêutico. 

                                                                                               

Metodologia 

O presente trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sobre o método halliwick no tratamento 

de crianças com Paralisia Cerebral. Os autores realizaram buscas nas bases de dados científicos: 

Scielo, PubMed, Bireme e portarias do ministério da saúde utilizando as palavras chaves:paralisia 

cerebral em crianças,reabilitação,hidroterapia em crianças e halliwick. 

Os critérios de inclusão consistiram em artigos que abordaram a paralisia cerebral em crianças e 

reabilitação aquática no método halliwick escrito na língua portuguesa e inglesa, publicados no ano 

de 2010 ate 2017. E todos aqueles que não atenderam aos nossos critérios foram excluídos.  

A seleção dos artigos consistiu em uma analise do titulo, resumo, introdução e ano de publicação 

tendo como base os critérios de inclusão e exclusão e buscou-se textos completos. 

    Discussão e resultado 

Hoje em dia para se avaliar e mensurar a capacidade motora grossa e detectar alterações das 

crianças com PC esta se fazendo uso de testes e escalas de avaliação associado com GMFM (Gross 

motor functionmeasure). Este último sendo um instrumento que quantifica a habilidade motora grossa 

das crianças com distúrbios neuromotores ta qual a encefalopatia crônica não evolutiva. 

Um estudo composto por 27 crianças que foi subdividas em dois grupos contendo os cinco níveis 

de comprometimento em ambas as partes mostrou que as crianças que participaram da intervenção 

aquática halliwick tiveram melhora significativa na função motora grossa e também orientação na 

água quando comparadas com as crianças do grupo que não teve a intervenção fisioterapêutica 

aquática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O método halliwick vem sendo requisitado no tratamento de adultos e crianças com distúrbios 

neurológicos visando o desenvolvimento de habilidades no ambiente aquático e não nas limitações 

desses indivíduos. As habilidades advindas das atividades que requerem equilíbrio podem ser 

utilizadas no solo, favorecendo a estabilidade postural no decorrer das atividades. 
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  As justificativas que embasam os benefícios da fisioterapia aquática consistem no principio físico 

de flutuação que oferece alivio de peso possibilitando aos pacientes a retomada do controle em 

padrões de movimentos rápidos propiciando independência na mobilidade suscitando uma motivação 

e autoconfiança. A reabilitação aquática é uma alternativa de tratamento para as alterações cerebrais 

e suas complicações secundárias como equilibrio, fraqueza muscular e alteração na coordenação 

motora.  

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Conclusão 

Pode-se observar a importância de um tratamento com qualidade para as crianças com paralisia 

cerebral tendo em vista a reabilitação individual destes que enfrentam alterações corporais, cognitiva 

e mental. E o método exposto, nessa revisão bibliográfica, propiciou o meio conveniente por meio da 

sua estrutura que tem por base um instrutor e um nadador na água realizando atividades.   

Por tanto percebemos, apartir dos artigos analisados, que o método halliwick demonstra benefícios 

para o ganho da função motora grossa e para aquisição de habilidades aquáticas nas crianças com 

paralisia cerebral. Necessitando ainda, pela dificuldade de encontrar artigos relacionados ao tema, 

mais estudos. Tendo em vista as necessidades especiais requeridas por esses indivíduos portador da 

doença paralisia cerebral.                                                                           
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RESUMO 

Os padrões de beleza impostos pela sociedade atual estão cada vez mais rigorosos. Essa busca pelo 

corpo perfeito aumenta a procura por tratamentos estéticos e o advento de técnicas e profissionais que 

atuam na diminuição ou correção das imperfeições, exigindo então cada vez mais de técnicas e 

tecnologias atualizadas, bem como profissionais capacitados . A Fibro Edema Gelóide (FEG), ou 

popularmente conhecido como “celulite”, é uma afecção de causa multifatorial, que apesar do sufixo 

“ite”, não se trata de uma afecção inflamatória . Caracteriza-se pela presença de pequenas depressões 

na pele causando um efeito popularmente conhecido como “casca de laranja”, que acomete cerca de 

80 – 90% das mulheres após a puberdade, principalmente quando há alterações hormonais. Várias 

abordagens fisioterapêuticas podem ser utilizadas no tratamento da FEG, dentre elas, destacam-se o 

uso do ultrassom (US) terapêutico, que é um recurso fisioterapêutico que pode ser amplamente 

utilizado no tratamento da FEG. Associado ao ultrassom a Fonoforese é uma técnica que tem por 

objetivo facilitar a penetração de ativos ou medicamentos por via cutânea através da energia 

ultrassônica gerada pelo aparelho de ultrassom. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 

eficácia do ultrassom terapêutico associado à técnica de fonoforese no tratamento da FEG. Os estudos 

selecionados apresentaram uma relação positiva sobre o efeito do ultrassom terapêutico associado à 

técnica de fonoforese no tratamento da FEG. Com a realização deste estudo foi possível avaliar que 

o ultrassom associado à fonoforese é um método seguro e eficaz para a redução da FEG, melhorando 

a aparência da pele proporcionando satisfação por parte dos pacientes. Vale ressaltar que, com esse 

tipo de tratamento podemos obter melhores resultados quando associado a hábitos saudáveis. 

 

 Descritores: Fisioterapia; Celulite; Ultrassom Terapêutico. 
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ABSTRACT 

The standards of beauty imposed by today's society are increasingly stringent. This search for the 

perfect body increases the search for aesthetic treatments and the advent of techniques and 

professionals that act in the reduction or correction of imperfections, requiring more and more of up-

to-date techniques and technologies as well as trained professionals. The Fibro Edema Geloid (FEG), 

or popularly known as "cellulite", is a multifactorial cause that, despite the suffix "ite", is not an 

inflammatory condition. It is characterized by the presence of small depressions in the skin causing 

an effect popularly known as "orange peel", which affects about 80 - 90% of women after puberty, 

especially when there are hormonal changes. Several physiotherapeutic approaches can be used to 

treat EGF, among them the use of therapeutic ultrasound (US), which is a physiotherapeutic resource 

that can be widely used in the treatment of EGF. Associated with ultrasound Phonophoresis is a 

technique that aims to facilitate the penetration of drugs or drugs by the cutaneous route through the 

ultrasonic energy generated by the ultrasound device. The present study aimed to evaluate the efficacy 

of the therapeutic ultrasound associated with the phonophoresis technique in the treatment of EGF. 

The selected studies presented a positive relation on the effect of the therapeutic ultrasound associated 

to the phonophoresis technique in the treatment of EGF. With the accomplishment of this study it 

was possible to evaluate that the ultrasound associated with the phonophoresis is a safe and effective 

method for the reduction of the EGF, improving the appearance of the skin providing patient 

satisfaction. It is worth mentioning that with this type of treatment we can obtain better results when 

associated with healthy habits. 

 Keywords: Physiotherapy; Cellulitis; Therapeutic Ultrasound. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os padrões de beleza impostos pela sociedade atual estão cada vez mais rigorosos.  Essa 

busca pelo corpo perfeito aumenta a procura por tratamentos estéticos e o advento de técnicas e 

profissionais que atuam na diminuição ou correção das imperfeições, exigindo então cada vez mais 

de técnicas e tecnologias atualizadas, bem como profissionais capacitados (PEREYRA; PEREYRA; 

FREITAS, 2017). 

O Fibro Edema Gelóide (FEG),é uma afecção estética deformante, popularmente conhecido 

como “celulite”, de causa multifatorial, que apesar do sufixo “ite”, não se trata de uma afecção 

inflamatória. Essas nomenclaturas que identificam uma das afecções inestética mais investigada na 

atualidade, ocorre com alta incidência no sexo feminino, porém o homens também podem ter está 

afecção (TAVARES et al., 2016; HUSCHER; LESSMANN; FERENS, 2015). 

Etiologia multifatorial, sendo de fatores genéticos, de gênero, étnicas, de biótipo, bem como 

a distribuição de tecido adiposo no corpo (HUSCHER; LESSMANN; FERENS, 2015). O 

desencadear destes fatores pode ocorrer devido a disfunções como o stress, má alimentação, 

sedentarismo, tabagismo (PEREYRA; PEREYRA; FREITAS, 2017).  
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Caracterizada pela presença de pequenas depressões na pele causando um efeito 

popularmente conhecido como “casca de laranja”, 80 – 90% das mulheres são acomentidas após a 

puberdade, principalmente quando há alterações hormonais (TAVARES et al., 2016; BRANDÃO et 

al., 2010).  

Esta aparência “Casca de Laranja” ocorre devido acúmulo de gordura e rompimento das 

fibras, causando má circulação e degeneração do tecido subcutâneo, envolvendo assim circulação 

sanguínea e linfática e o acumulo de substâncias no interstício celular, que causa um edema na derme 

(TAVARES et al., 2016). 

A fisioterapia dermato funcional é uma especialidade do campo da fisioterapia que visa, 

prevenção, promoção e reabilitação funcional do sistema tegumentar, utilizando-se recursos não 

invasivos, melhorando a saúde e consequentemente, a qualidade de vida e auto estima dos pacientes 

(SILVA; FILONI; FITZ, 2014; SOBRAL et al., 2013). 

Leonardi e Chorilli (2010), relataram que não há um método que seja totalmente eficaz 

contra o FEG, mas é necessário associação de método de tratamento, pois os pacientes podem 

apresentar tipos e graus diferentes em várias regiões do corporais.  

A celulite pode apresentar-se clinicamente em três graus: Grau I, visível após a contração 

voluntária, ou realizando o testes de casca de laranja e de preensão; Grau II, visível para a inspeção e 

podendo a paciente relatar alterações de sensibilidade, e Grau III, apresenta alteração de sensibilidade 

e nódulos palpáveis (SOBRAL et al.,2013). 

O US utilizado na área da fisioterapia dermato funcional é um equipamento de ondas sonoras 

que não são de percepção audível por apresentar frequência de 3 Mega Hertz (MHz). O equipamento 

está associado a um transdutor, que tem a capacidade de converter energia elétrica em mecânica 

(BORGES, 2010). Promovendo inúmeros benefícios como  o aumento do  fluxo sanguíneo local, 

redução de edemas, aumento da extensibilidade das fibras colágenas, aumenta o metabolismo, além 

de promove regeneração tissular  (FONSECA et al., 2013). 

A fonoforese é uma técnica no qual se realiza associado ao ultrassom que tem por objetivo 

facilitar a penetração por via cutânea através da energia ultrassônica. Essa associação promove uma 

desorganização lipídica da epiderme facilitando assim a sua absorção (SILVA et al,2014). 

O procedimento consiste em utilizar como um meio de contato entre o cabeçote do ultrassom 

e a pele um gel com princípios ativos ou medicamento. Os géis com ativos lipolíticos, para uso na 

fonoforese, apresentam percentuais e combinações distintas de algumas substâncias. O modo 

contínuo do ultrassom é ideal para fonoforese, pois, a  energia ultrassônica constante promove  melhor 

interação entre  droga e o tecido alvo (FELIPE et al., 2014). 

Um dos fatores mais importantes para a realização do tratamento da FEG é conhecer bem a 

fisiopatologia da disfunção estética, bem como o recurso a ser utilizado no tratamento. O objetivo 
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desse estudo é avaliar a eficácia do ultrassom terapêutico associado a técnica de  fonoforese no 

tratamento da fibro edema Gelóide ( FONSECA et al., 2013). 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão bibliográfica onde a pesquisa foi realizada no período de maio a 

agosto de 2017, tendo como corte metodológico artigos científicos nacionais e internacionais, 

indexadas com buscas simples e avançadas com combinações de DeCS usando os uni termos como: 

fisioterapia and celulite and ultrassom terapêutico. Foram analisados os artigos científicos nas bases 

de dados: BIREME, SciELO, LILACS e PubMeD. Os estudos selecionados foram avaliados 

individualmente pelos pesquisadores e, posteriormente, as considerações das análises de cada um, 

foram sintetizados e tabulados, estabelecendo como critérios de inclusão o ano de publicação levando 

em consideração o período de 2010 a 2017, publicações em idiomas português e inglês, e artigos 

científicos originais com ensaio clínico. Foram excluídos da amostra os estudos incompletos e que 

utilizaram apenas dados preliminares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram encontrados 20 estudos a partir dos DeCS, dentre os mesmos encontrados apenas 4 

supriram a necessidade do estudo de inclusão. Na integra os estudos selecionados demonstraram 

efeitos positivos no tratamento da FEG utilizando o ultrassom terapêutico associado a  técnica da 

fonoforese. 

 

AUTOR/ANO TÍTULO OBJETIVO TIPO 

DE 

ESTUD

O 

AMOSTRA RESULTADO 

Fonseca et al. 

(2013) 

A 

aplicabilidade 

do ultra-som 

de 3Hmz 

associado a 

fonoforese no 

tratamento da 

fibro edema 

gelóide (FEG) 

O objetivo do 

presente estudo 

foi demonstrar a 

eficácia do ultra-

som aliado a 

fonoforese na 

diminuição do 

fibro edema 

Estudo 

de Caso 

1 paciente, que 

apresenta a FEG na 

região glútea, 

utilizou um 

ultrassom 

terapêutico com 

frequência de 3 Mhz, 

intensidade 

0,5W/cm2, modo 

No início do 

tratamento a paciente 

estava graduada em 

grau 3 e ao final do 

tratamento a paciente 

apresentou grau 1 da 

celulite. Os achados 

fotográficos 

demostraram que 
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na região 

glútea 

gelóide (FEG) 

na região glútea. 

contínuo, com 1 

transdutor com ERA 

de 4 cm2. A técnica 

de aplicação foi a 

fonoforese com a 

substância de 

acoplamento, 

houve melhora do 

quadro da celulite 

através do teste casca 

de laranja e na 

consistência da pele 

pelo teste de preensão. 

Luz, Silva e 

Caixeta 

(2010) 

A 

aplicabilidade 

do ultra som 

avatar IV 

esthétic 

associado à 

fonoforese no 

tratamento do 

fibro edema 

gelóide 

(FEG). 

objetiv

o do presente 

estudo foi 

analisar os 

efeitos do ultra 

som Avatar IV 

Esthétic 

associado à 

fonoforese na 

redução do grau 

e do aspecto 

visual do fibro 

edema gelóide 

(FEG). 

 

Estudo 

de Caso 

1 paciente do sexo 

feminino, 18 anos, 

apresentando grau II 

na região média e 

grau III na região 

lateral do glúteo. 

submetida a 20 

sessões de 

tratamento, as quais 

aconteceram 3 vezes 

por semana com 

aplicação do ultra-

som na freqüência de 

3Mhz e intensidade 

de 0,8W/cm2 , modo 

contínuo, com 1 

minuto cada 

quadrante de 

acoplamento da 

ERA, associado à 

fonoforese 

A resposta 

fisioterapêutica foi 

satisfatória na 

ausência da contração 

isométrica. Quanto ao 

nível de satisfação, a 

paciente relatou estar 

satisfeita com os 

resultados obtidos ao 

final das 20 sessões 

Felipe et al. 

(2014) 

Aplicação de 

fonoforese no 

tratamento do 

fibro edema 

gelóide na 

O objetivo desta 

pesquisa foi 

analisar os 

efeitos do 

ultrassom 

Estudo 

de caso 

1 paciente do sexo 

femino. A paciente 

foi submetida a 20 

sessões de 

tratamento, 

Ao final do tratamento 

foi possível observar 

melhora no quadro de 

FEG, melhora no 

aspecto da pele e 
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região 

abdominal. 

terapêutico de 

3MHz associado 

a fonoforese na 

redução do fibro 

edema gelóide 

na região 

abdominal. 

realizando 3 vezes 

por semana, com 

duração de 24 

minutos de 

ultrassom. O 

protocolo do US 

utilizado neste 

estudo foi frequência 

de 3 MHz, com 

intensidade de 0,6 

w/cm², modo 

contínuo, associado 

a fonoforese com 

uma substância de 

acoplamento, em 

forma de gel, 

satisfação da paciente 

com os resultados. 

Com isso, conclui-se 

que o ultrassom 

associado à fonoforese 

pode ser benéfico no 

tratamento do FEG, 

provando ser um 

recurso eficaz na 

diminuição do aspecto 

do mesmo. 

Cruz et al. 

(2015) 

Efeito do 

ultrassom 

terapêutico na 

comparação 

das técnicas 

direta e 

fonoforese 

com gel de 

cafeína no 

tratamento do 

fibro edema 

geloide. 

 
Estudo 

Clínico 

16 mulheres 

caucasianas com 

queixa de fibro 

edema geloide em 

glúteos 

bilateralmente. 

Verificar o efeito do 

ultrassom terapêutico 

na comparação das 

técnicas direta e 

fonoforese com gel de 

cafeína no tratamento 

de fibro edema 

geloide. 

 

 

Tabela1: Demonstrativo dos artigos selecionado. 

Fonseca et al. (2013) Realizou um estudo de caso em uma paciente que apresenta a FEG na 

região glútea, utilizou um ultrassom terapêutico com frequência de 3 Mhz, intensidade 0,5W/cm2, 

modo contínuo, com 1 transdutor com ERA de 4 cm2 associada a fonoforese. No período de agosto 

a outubro, a referida paciente foi submetida a 20 sessões de tratamento, realizado 2 vezes por semana. 
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Na coleta de dados foi utilizado uma ficha de avaliação fisioterapêutica  dermato-funcional específica, 

onde o exame físico foi feito através de dois testes palpatórios (teste de casa de laranja e teste de 

preensão). Após 20 sessões, realizou-se a reavaliação.  

No início do tratamento a paciente estava graduada em grau 3 e ao final do tratamento a 

paciente apresentou grau 1 da celulite. Os achados fotográficos demostraram que houve melhora do 

quadro da celulite através do teste casca de laranja e na consistência da pele pelo teste de preensão. 

Foi observado também melhora da aparência da pele e na contração dos glúteos (FONSECA et 

al,2013). 

 Luz, Silva e Caixeta (2010) realizou um estudo para analisar os efeitos do ultra som Avatar 

IV Esthétic associado à fonoforese no fibro edema gelóide (FEG). Os instrumentos utilizados para a 

análise e coleta de dados foi a ficha de avaliação, registro fotográfico e questionário de satisfação, em 

que teve-se como amostra uma paciente do sexo feminino, 18 anos, apresentando grau II na região 

média e grau III na região lateral do glúteo.  

A paciente foi submetida a 20 sessões de tratamento, as quais aconteceram 3 vezes por 

semana com aplicação do ultra-som na freqüência de 3Mhz e intensidade de 0,8W/cm2 , modo 

contínuo, associado à fonoforese com o uso do Sonogel, à base de extrato de centella asiática, cafeína 

e castanha da índia. A resposta fisioterapêutica foi satisfatória na ausência da contração isométrica. 

Quanto ao nível de satisfação, a paciente relatou estar satisfeita com os resultados obtidos ao final 

das 20 sessões (LUZ,SILVA,CAIXETA, 2010). 

Felipe et al. (2014)  realizou um estudo  com uma paciente do sexo feminino, de 30anos, 

com quadro de FEG graus 1 e 2 na região abdominal. Foram utilizados uma ficha de avaliação 

específica para fibro edema gelóide e registro fotográfico. A paciente foi submetida a 20 sessões de 

tratamento, realizando 3 vezes por semana. O protocolo do US utilizado neste estudo foi frequência 

de 3 MHz, com intensidade de 0,6 w/cm², modo contínuo, associado a fonoforese com uma substância 

de acoplamento, em forma de gel, fabricado pela Buonavita cosméticos. Ao final do tratamento foi 

possível observar melhora no quadro de FEG, melhora no aspecto da pele e satisfação da paciente 

com os resultados.  

 Cruz et al. (2015), Realizou um estudo clínico controlado e cego com 16 mulheres 

caucasianas com queixa de fibro edema geloide em glúteos bilateralmente. Elas foram distribuídas 

aleatoriamente entre dois grupos: Grupo Direta (GD/n=8) e Grupo Fonoforese com Cafeína 

(GFC/n=8). O GD recebeu a aplicação do US com a técnica direta por meio do gel à base de água e 

o GFC recebeu a aplicação do US utilizando a técnica de fonoforese com gel de cafeína. A avaliação 

fisioterapêutica foi composta por anamnese, exame físico, escala de satisfação corporal nos 

momentos pré e pós-intervenção. As voluntárias foram submetidas a 5 sessões de ultrassom 

terapêutico, realizadas 2 vezes por semana, com duração de, no máximo, 12 minutos. Os parâmetros 
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de aplicação do US foram: modo contínuo, frequência de 3 MHz, e intensidade de 1,5 W/cm². 

Observou-se que ambas as técnicas foram eficazes na diminuição do grau do FEG e no aumento da 

satisfação corporal das voluntárias na comparação pré e pós-intervenção.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste estudo podemos avaliar que o ultrassom associado a fonoforese é um 

método seguro e eficaz para a redução da FEG, melhorando a aparência da pele e proporcionando 

satisfação por parte da paciente. Vale ressaltar que, com esse tipo de tratamento podemos obter 

melhores resultados quando associado a hábitos saudáveis. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As órteses são dispositivos assistivos frequentemente utilizado na reabilitação para 

proteção articular, conservação de energia e prevenção de deformidades. Os indivíduos com AR 

(Artrite Reumatóide) podem se beneficiar do uso desse recurso para aumentar ou manter a capacidade 

funcional. OBJETIVO: Realizar uma revisão da literatura sobre o uso de órteses para membros 

superiores em indivíduos sequelados da artrite reumatóide. MÉTODOS: O levantamento 

bibliográfico foi realizado nas bases eletrônicas LILACS, SciELO, BIREME e no site Google 

Acadêmico, seguindo como estratégia de busca a língua portuguesa, com investigação restrita ao 

período de 2000 até 2016. As palavras-chave utilizadas foram Artrite Reumatóide, Dispositivos 

Assistivos, Órtese, Membro Superior, Fisioterapia. RESULTADOS: Dentre os estudos selecionados, 

os autores destacaram os efeitos do uso da órteses, adequações e indicações, benefícios, alguns pontos 

negativos e a eficácia quanto ao tratamento terapêutico. CONCLUSÃO: As órteses apresentam 

vários efeitos, de acordo com a Artrite Reumatóide e necessidade do uso. As órteses estáticas ou 

dinâmicas apresentam indicações para os respectivos tratamentos e no caso da Artrite Reumatóide, o 

paciente poderá contar com variados tipos de órteses, de acordo com a sequela adquirida. Os 

benefícios visam proporcionar uma melhora na execução das atividades de vida diárias do indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: Artrite Reumatóide, Órtese,Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Orthotics are assistive devices often used in rehabilitation for joint protection, 

energy conservation and prevention of deformities. Individuals with RA (Rheumatoid Arthritis) may 

benefit from using this feature to increase or maintain functional  

capacity. OBJECTIVE: To review the literature on the use of orthoses for upper limbs in individuals 

with rheumatoid arthritis sequelae. METHODS: The literature search was carrie 

out at the electronic databases LILACS, SciELO, BIREME and at the Google Acadêmico site, 

following a search strategy in the Portuguese language, with research restricted to the period from 

2000 to 2016. The keywords used were Rheumatoid Arthritis Devices Assistive, Orthesis, Upper 

limb, Physiotherapy. RESULTS: Among the selected studies, the authors highlighted the effects of 

the use of orthoses, adequations and indications, benefits, some negative points and efficacy regarding 

mailto:stephanes_fonseca@hotmail.com
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therapeutic treatment. CONCLUSION: Orthoses present several effects, according to Rheumatoid 

Arthritis and necessity of use. Static or dynamic orthoses present indications for the respective 

treatments and in the case of Rheumatoid Arthritis, the patient can count on several types of orthoses, 

according to the acquired sequel. The benefits are intended to provide an improvement in the 

performance of the individual's daily life activities.KEY WORDS: Rheumatoid Arthritis, 

Orthotics,Physiotherapy. 

 

 INTRODUÇÃO  

A Artrite Reumatóide (AR) é um distúrbio crônico, sistêmico e inflamatório de causa 

desconhecida que se configura por um padrão de envolvimento articular simétrico. Sua região de 

principal agressão é a sinóvia das articulações (West, 2001;Laurindo, 2004;Pereira, 2004). 

 As teorias principais de sua causa são alterações na predisposição genética, na auto-

imunidade ou relacionadas à infecção (Saraiva , 2003). As manifestações da AR podem acometer 

quaisquer das 68 articulações diartrodiais do organismo, sendo as articulações das mãos e dos pés as 

mais acometidas, representando cerca de 70% dos casos e podendo também ocorrer manifestações 

extra-articulares e intra-articulares (Ribeiro 2005). 

As órteses são dispositivos assistivos frequentemente utilizado na reabilitação para 

proteção articular, conservação de energia e prevenção de deformidades. Os indivíduos com AR 

podem se beneficiar do uso desse recurso para aumentar ou manter a capacidade funcional − 

favorecendo a amplitude de movimento (ADM), o alinhamento correto do membro, a estabilização 

da articulação e a diminuição da dor – necessária ao realizar atividades rotineiras. 

A fisioterapia é essencial em todas as fases da doença, pois tem como finalidade de 

correção da perda ou limitação do movimento articular, atrofia ou fraqueza muscular e instabilidade 

e desalinhamento. O uso adequado de órteses poderá auxiliar na preservação de energia e da função 

articular e na prevenção de deformidades maiores (Sato, 2000).   

O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre o uso de órteses para 

membros superiores em indivíduos sequelados da artrite reumatóide que foram submetidas a 

tratamento fisioterapêutico, caracterizando a população, o tipo de pesquisa e os desfechos obtidos. 

 

MÉTODOS 

A pesquisa foi feita através de consultas nas bases eletrônicas LILACS, SciELO, 

BIREME e no site Google Acadêmico, seguindo como estratégia de busca a língua portuguesa, com 

investigação restrita ao período de 2000 até 2016. As palavras-chave utilizadas foram Artrite 

Reumatóide, Dispositivos Assistivos, Órtese, Membro Superior, Fisioterapia. 

Os artigos foram selecionados por 3 pesquisadores a partir da leitura dos títulos e resumos, 

sendo que os critérios de inclusão foram: 1. População: crianças, adolescentes e adultos; 2. Tipo de 

intervenção realizada: o uso de órteses no membro superior; 3. Desfecho investigado: atividade 

muscular no membro superior; uso de órteses durante atividades funcionais. Quando o título ou o 

resumo do estudo não explicitava esses três critérios, o artigo era automaticamente descartado da 

seleção. Os artigos que atingiram os critérios de inclusão definidos, anteriormente, foram analisados 

criticamente, realizando um fluxograma para organização dos artigos discutidos. 

 

RESULTADOS 

Na revisão da literatura realizada foi identificado um total de 302 artigos, dos quais 15 

foram pré-selecionados pelo conteúdo do título, e desses, 10 foram descartados após a leitura do 

resumo por não preencherem os critérios de inclusão anteriormente definidos. 

Para o presente estudo, foram incluídos cinco artigos, sendo estes resumidos de forma 

padronizada, com base nos seguintes tópicos: autor (es); objetivo do estudo; metodologia, resultados 

encontrados e conclusão; conforme pode ser visualizado no Quadro I. 

 

Quadro I - Estudos revisados sobre uso de órteses de membros superiores em pacientes sequelados 

com artrite reumatóide: 
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Autores/ Ano Objetivo Método Resultados 

encontrados 

Conclusão 

GOIA, D.N., 

2012 

Este estudo tem 

por objetivo 

projetar e 

desenvolver uma 

órtese, articulada 

e original, com 

função de corrigir 

a deformidade em 

desvio ulnar dos 

dedos e favorecer 

a funcionalidade. 

Tipo de intervenção 

descritivo não 

quantitativo. 

Os procedimentos 

metodológicos foram 

divididos em: 

Reconhecimento de 

Necessidades; 

Especificação e 

Conceito 

 

Como resultado 

obteve-se o 

primeiro protótipo 

em material 

disponível e 

utilizando o 

programa CAD 

solidedge Insight 

foi proposto um 

protótipo 

digitalizado da 

órtese, definindo as 

propostas e 

requisitivos 

necessários para o 

desenvolvimento 

da órtese. 

Consta a eficácia 

e a opinião 

favorável dos 

voluntários ao 

uso da órtese. 

RODRIGUE

S, 

A. M. V. N. 

et 

al., 2007. 

Realizar uma 

revisão 

comentada da 

literatura por 

intermédio da 

seleção e da 

análise criteriosa 

de artigos 

científicos que 

investigassem 

quais os reais 

efeitos das órteses 

de punho na 

atividade 

muscular do 

antebraço e que 

verificassem a 

adequação da 

indicação desse 

tipo de 

equipamento no 

tratamento de 

desordens de 

punho. 

A intervenção é feita 

através do uso de 

órteses de punho; 

desfecho investigado: 

atividade muscular no 

antebraço,via 

eletromiografia,com o 

uso de órteses de 

punho durante 

atividades funcionais. 

 

A pesquisa foi feita 

através de consultas 

em bibliotecas e nas 

bases eletrônicas 

MEDLINE, LILACS, 

PUBMED e IREME, 

seguindo como 

estratégia de busca a 

língua inglesa, com 

investigação restrita ao 

período de 1995 até 

2004. 

Foram incluídos 

quatro artigos, 

sendo estes 

resumidos de 

forma padronizada 

com base nos 

seguintes tópicos: 

autor (es); objetivo 

do estudo; 

caracterização da 

amostra; desenho 

do estudo e 

resultados 

Como as 

evidências 

apresentadas 

neste artigo são 

inconclusivas, 

não é possível 

sustentar que a 

meta de 

descanso 

proposta pelo 

princípio das 

órteses pode ser 

efetivamente 

alcançada.Porta

nto, não é 

razoável, nesta 

revisão, sugerir 

qual a órtese 

mais indicada no 

tratamento das 

desordens de 

punho 

SARAIVA, 

C.A, 2003 

Avaliar os 

benefícios 

adquiridos com o 

uso 

das órteses para 

posicionamento 

de 

Introduzir órteses de 

posicionamento para 

punho em portadores 

de artrite reumatóide 

juvenil durante 18 

meses de tratamento. 

Observou se a 

diminuição do 

quadro 

inflamatório e da 

dor, aumento da 

amplitude de 

movimento, 

Melhora na 

capacidade 

funcional e 

no 

desenvolviment

o 
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DISCUSSÃO  
 

O tratamento da Artrite Reumatóide consiste na prevenção e controle da lesão articular, 

evitando a disfunção, redução do quadro álgico, proporcionando o aumento da qualidade de vida dos 

pacientes. 

Segundo Silva e Massa (2015), com o surgimento e agravamento das deformidades, a 

função manual do indivíduo com AR mostra-se comprometida no que se refere à força, habilidade, 

amplitude de movimento, assim como à aptidão de posicionar e fazer uso das mesmas para suas 

atividades funcionais. Nesse contexto, a órtese aparece como recurso de tecnologia auxiliar de 

punho nos 

pacientes 

portadores de AR. 

além da redução na 

evolução das 

deformidades 

articulares. 

do bio-psico-

social nesta 

doença. 

SILVA,T. S. 

S; 

MASSA, L. 

.D. 

B. A, 2015 

O estudo teve por 

objetivos 

identificar as 

pesquisas sobre 

órteses de 

membro 

superior utilizada 

em pessoas com 

artrite reumatóide 

e 

que foram 

assistidas 

pela terapia 

ocupacional, 

caracterizando a 

população, o tipo 

de pesquisa e os 

desfechos obtidos. 

È um estudo de revisão 

de literatura e, como 

critério de seleção 

buscou-se por artigos 

dos últimos dez anos, 

nos idiomas inglês, 

espanhol e português, 

através de pesquisas 

do tipo experimentais, 

observacionais ou 

relato 

de caso, em pacientes 

com AR e que foram 

assistidos por um TO. 

Foram selecionados 

12artigos para revisão. 

A revisão de 

literatura 

aponta os 

benefícios 

encontrados pelo 

uso da órtese, no 

que se refere à 

destreza manual, 

força de preensão e 

alivio da dor,e aos 

aspectos 

relacionados ao 

conforto e a 

satisfação do 

paciente. 

A órtese surge 

como um 

recurso de 

Tecnologia 

assistiva 

importante para 

a manutenção da 

função e o 

resgate das 

atividades que 

estavam 

comprometidas 

RIBEIRO, 

LA.C; 

GARCIA 

R.R, 2005 

Realizar uma 

revisão 

de 

literatura,mostran

do o 

desenvolvimento 

da 

doença e 

identificando se a 

conservação de 

energia e a 

proteção 

articular são 

eficientes em 

relação ao 

tratamento 

fisioterapêutico. 

 

O trabalho foi 

realizado por meio de 

revisão de literatura 

onde foram 

encontradas 

evidências de que a 

conservação de 

energia e a proteção 

articular propiciam 

benefícios clínicos 

importantes. 

Foram verificados 

os procedimentos 

de proteção 

articular e 

conservação de 

energia,que 

mostram que um 

paciente 

conscientizando 

aplica as técnicas 

de proteção 

articular, com ou 

sem o auxílio de 

órteses, e a 

conservação de 

energia, fazendo 

repouso da 

articulação ou de 

todo o corpo. 

Reduziu o 

número de 

articulações 

inflamadas e a 

dor, 

consequentemen

te, 

oferecendo uma 

melhora na 

qualidade de 

vida das pessoas 

portadoras de 

AR. 
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fundamental importância para a manutenção da função e o resgate das atividades antes 

comprometidas. 

Segundo Goia (2012), as órteses são utilizadas para retardar o aumento das deformidades 

decorrentes da AR, além disso promove uma independência funcional. 

 A pesquisadora Saraiva (2003) relatou que o objetivo na terapêutica da AR, destaca se o 

alívio da dor, a profilaxia, e o tratamento de deformidades articulares. Em resumo, a manutenção da 

capacidade funcional psicossocial do indivíduo, visando o controle da doença, suprimindo sua 

atividade, evitando e prevenindo deformidades, mantendo o paciente em ambiente familiar, escolar e 

possibilitando o desenvolvimento físico e afetivo apropriado.  

 

CONCLUSÃO  

 

Cada órtese apresenta indicações para os respectivos tratamentos, e no caso da Artrite 

Reumatóide, o paciente poderá contar com variados tipos de órteses, de acordo com a sequela 

adquirida, os benefícios proporcionados pelo uso de órteses caracterizam-se desde a diminuição do 

quadro álgico e inflamação, até aumento da amplitude de movimento, força e redução da evolução 

das deformidades articulares decorrentes da patologia, o que irá proporcionar uma melhora na 

execução das atividades de vida diárias do indivíduo 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Paralisia cerebral (PC) pode ser descrita como um grupo de desordens do 

movimento e da postura que causam limitações nas atividades, atribuídas a alterações não-

progressivas que ocorrem no cérebro fetal ou infantil. As desordens motoras frequentemente estão 

acompanhadas por alterações sensoriais e cognitivas, na comunicação, percepção, no comportamento 

e/ou crises convulsivas.3 Essa disfunção limita o desempenho de muitas atividades, como, por 

exemplo, na mobilidade, na comunicação, nos relacionamentos interpessoais, no cotidiano em geral 

na aprendizagem. A realidade virtual (RV) junto à fisioterapia atuam no auxilio da mobilidade 

motora, estimulando o cérebro com movimentos adaptativos, proporcionando maior estabilidade e 

funcionalidade do desempenho da criança nas atividades diárias. OBJETIVO: Descrever os 

benefícios significativos na utilização de realidade virtual em crianças com paralisia cerebral. 

METODOLOGIA: trata-se de uma revisão narrativa e compreensiva de caráter bibliográfico sobre os 

beneficios da realidade virtual em pacientes com paralesia cerebral. RESULTADOS: De acordo com 

esta revisão bibliográfica, pesquisas realizadas tiveram como resultado a melhora da capacidade 

funcional das crianças tratadas com a tecnologia de realidade virtual. CONCLUSÃO: A RV pode ser 

benéfica, pois sugere uma influência na melhora da funcionalidade da criança quando usada em 

complemento com o tratamento cinesioterapêutico.  

 

Palavras-Chave: Paralisia Cerebral, Fisioterapia, Simulação por Computador.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Cerebral Palsy (CP) can be described as a group of movement and posture 

disorders that cause limitations in activities attributed to non-progressive changes that occur in the 

fetal or infant brain. Motor disorders are often accompanied by sensory and cognitive changes in 

communication, perception, behavior and / or seizures. This dysfunction limits the performance of 

many activities, such as mobility, communication, interpersonal relationships, and everyday learning. 

The Virtual Reality (VR) together with physiotherapy act in the aid of motor mobility, stimulating 

the brain with adaptive movements, providing greater stability and functionality of the child's 

performance in daily activities. OBJECTIVE: To describe the significant benefits of using virtual 

reality in children with cerebral palsy. METHODOLOGY: this is a narrative and comprehensive 

bibliographic review about the benefits of virtual reality in patients with cerebral paresis. RESULTS: 

According to this literature review, researches have resulted in improved functional capacity of 

children treated with virtual reality technology. CONCLUSION: VR may be beneficial, since it 

suggests an influence on the improvement of the child's functionality when used in addition to the 

kinesiotherapeutic treatment. 

 

Keywords: Cerebral Palsy, Physiotherapy, Computer Simulation. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o avanço tecnológico vem apresentando inúmeras possibilidades na atuação 

multidisciplinar na área da saúde. Baseado nisso, o tema deste trabalho visou revisar como é utilizada 

a realidade virtual em crianças com paralisia cerebral. Com certeza o estímulo gerado pela existência 

de diferentes jogos eletrônicos que utilizam realidade virtual direcionam a população e profissionais 

da saúde a procurarem soluções diferenciadas e com base nas possibilidades que a computação 

oferece. 

 No entanto, verifica-se que o uso desta tecnologia está em um estágio inicial considerando-

se as pesquisas e as possíveis aplicabilidades práticas. Mesmo assim, é comum encontrar propostas 

de cursos informativos sobre como utilizar a realidade virtual em benefícios de diferentes 

deficiências. 

 O processo de desenvolvimento psicomotor natural e fisiológico ocorre nessa faixa etária, 

portanto, é nesse período em que se necessita maior estimulação cerebral, assim sendo a técnica 

facilitada pelo extinto de curiosidade delas. Espera-se que este trabalho desperte a vontade de 

desenvolver conhecimentos sobre a utilização de realidade virtual na intervenção e tratamento de 

crianças com essa condição.  
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MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa e compreensiva de caráter bibliográfico 

sobre os beneficios da realidade virtual em pacientes com paralesia cerebral. Objetivou-se verificar a 

incidência de artigos produzidos e publicados no período de 2005 a 2010, o critério de busca e seleção 

de material para produção científica deste trabalho foram as bases de dados Scielo, Lilacs e Medline. 

 Foram utilizados os descritores (palavras chaves): Paralisia Cerebral, Fisioterapia, Simulação 

and Computador. Foram coletados 15 artigos e destes somente 8 foram selecionados para construção 

desta revisão. 

 

RESULTADOS  

Segundo Silva et al., utilizando Sensor Kinect Para Xbox 360, diz que o uso de tecnologia em 

ambientes de RA por meio das atuais conexões sem fio com múltiplas opções para detecção de 

movimentos permitiu às pessoas com deficiência melhorar os seus níveis de resposta ao ambiente, e 

possibilitou o controle de estímulo e mais oferta de possibilidades funcionais.  

Segundo Deutsch, et al., utilizando jogos de baixo custo com o console Nintendo Wiii em 

adolescentes com PC, relata que pacientes com PC apresentaram melhora na percepção visual, 

controle postural, alinhamento do centro de gravidade e distribuição de peso médio-lateral mais 

simétrica após a reabilitação com RV.  

Segundo Tani G., observando a aprendizagem motora, concluiu que a prática proporciona a 

estabilização funcional na tarefa, ou o alcance de controle ótimo na execução, levando à padronização 

funcional, momento a partir do qual o sistema está apto a adaptar-se a novas condições.  

Segundo Monteiro et al., realizando um caminho em um labirinto com as crianças alvo do 

estudo, no menor tempo possível, observou que tanto os indivíduos com PC como os indivíduos sem 

PC apresentaram melhora de desempenho, observado por meio da diminuição do tempo de execução 

ao longo da aquisição.  

 

DISCUSSÃO 

Com relação aos procedimentos realizados, pode-se deduzir a ocorrência de aprendizagem 

motora, pois os participantes obtiveram melhora de desempenho, funcionalidade e coordenação em 

seus movimentos básicos.  
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CONCLUSÃO 

A utilização da Realidade Virtual durante o tratamento da criança com PC pode ser benéfica, 

pois sugere uma influência na melhora da funcionalidade da criança quando usada em complemento 

com o tratamento cinesioterapêutico, principalmente em seu equilíbrio estático e dinâmico. No 

entanto  se faz necessário a realização da novos estudos para comprovação de sua eficácia.  
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES EM TERAPIA INTENSIVA: UMA 
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EARLY MOBILIZATION IN PATIENTS IN INTENSIVE THERAPY: A 

BIBLIOGRAPHIC REVIEW 
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Barbosa Guedes4; Ms. Rafael Victor Ferreira do Bonfim5 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A fraqueza muscular nos pacientes em terapia intensiva se dá pela imobilidade, o 

que normalmente se observa são as úlceras de pressão, atrofia muscular, redução cardiorrespiratória 

em decorrência do tempo prolongado na posição de decúbito do paciente. A mobilização precoce tem 

como benefícios melhora da evolução do estado físico do paciente, força muscular e sua 

funcionalidade, e assim diminuir os efeitos deletérios do imobilismo. OBJETIVOS: Mostrar que a 

mobilização precoce pode reduzir o tempo de internação no ambiente hospitalar e promover a 

diminuição da fraqueza muscular, garantindo à reabilitação e recursos fisioterapêuticos na UTI. 

MATERIAIS E MÉTODOS: A referente pesquisa é uma revisão bibliográfica, e nesta foi utilizada 

as bases de dados eletrônicos MEDLINE, LILACS, SCIELO, e PUBMED no período entre 2012 a 

2017. Na realização do trabalho, obteve pesquisas em idiomas da língua portuguesa, espanhola e 

inglesa, e foi avaliado os benefícios, técnicas de tratamento da fisioterapia, e formas de mobilização 

do paciente no leito. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Nas referências analisadas os pacientes que 

iniciaram a fisioterapia juntamente com o programa de mobilização, atingiram resultados positivos 

na mobilidade conseguindo uma melhor deambulação. Por meio da intervenção fisioterapêutica 

consegue-se ter bons resultados. CONCLUSÃO: Ação da fisioterapia motora em pacientes críticos 

na UTI, propiciou resultados favoráveis na prevenção e tratamento de desordens neuromusculares. 

Ainda se precisa de mais pesquisas voltadas para o tema, existe pouco investimento financeiro na 

área, pois ainda não se tem uma certa segurança ao realizar certos procedimentos fisioterapêuticos na 

mobilização precoce em unidade de terapia intensiva.  

Palavras Chave: Deambulação Precoce; Cuidados Críticos; Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Muscle weakness in patients undergoing intensive care is due to immobility, 

which is usually observed: pressure ulcers, muscular atrophy, cardiorespiratory reduction due to the 

prolonged time in the patient's decubitus position. Early mobilization has the benefits of improving 

the evolution of the patient's physical state, muscular strength and its functionality, and thus decrease 

the deleterious effects of immobilism. OBJECTIVES: To show that early mobilization can reduce 

hospitalization time in the hospital environment and promote the reduction of muscle weakness, 

guaranteeing rehabilitation and physiotherapeutic resources in the ICU. MATERIALS AND 
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METHODS: The research reference is a bibliographical review, and in this the electronic databases 

MEDLINE, LILACS, SCIELO, and PUBMED were used in the period between 2012 to 2017. In the 

accomplishment of the work, it obtained researches in languages of Portuguese, Spanish and English, 

and evaluated the benefits, techniques of treatment of physiotherapy, and ways of mobilizing the 

patient in the bed. RESULTS AND DISCUSSIONS: In the analyzed references patients who started 

physical therapy together with the mobilization program achieved positive results in mobility 

achieving better walking. Through the physiotherapeutic intervention we can have good results. 

CONCLUSION: The action of motor physical therapy in critically ill patients in the ICU, provided 

favorable results in the prevention and treatment of neuromuscular disorders. There is still a need for 

more research on the subject, there is little financial investment in the area, because there is still a 

certain safety when performing certain physiotherapeutic procedures in the early mobilization in 

intensive care unit. 

Keywords: Early ambulation; Critical Care; Intensive Care Unit (ICU). 

 

 

INTRODUÇÃO 

A fraqueza muscular nos pacientes em terapia intensiva se dar pela imobilidade que resulta 

em perdas da capacidade funcional principalmente nos movimentos articulares e pela incapacidade 

de mudança na postura.  

Segundo Mussalem et. al. (2014, p.41), nas últimas décadas, os avanços tecnológicos, avanço 

das pesquisas e o incremento do conhecimento científico acerca do tema permitiram a constatação de 

que a imobilidade no leito é um fator colaborador para o retardo na recuperação desses pacientes. 

Através de vários estudos foram desenvolvidas outras mudanças no leito, uma delas a reabilitação da 

fisioterapia. 

De acordo com Carol L Hodgson et al. (2013, p.1), mesmo com tratamento completo como a 

fisioterapia, muitos pacientes que se encontram em ambiente hospitalar durante a doença crítica 

imobilizados, apresentam fraqueza neuromuscular. 

Segundo Lemos et al. (2015, p.1), as complicações neuromusculares têm como resultados, em 

apenas três semanas de imobilidade o aparecimento de fraqueza do músculo esquelético e a mesma é 

resultado de miopatia e polineuropatia, progredindo para atrofia e perda de 3-11% da massa muscular. 

Afirma França et. al. (2012, p.42), diversas condições clínicas submetem o paciente ao 

decúbito prolongado no leito. Mas, independente de qual seja essa condição, sabe-se que o tempo 

imóvel no leito é diretamente proporcional aos graves problemas que o paciente pode apresentar nos 
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mais diversos sistemas do organismo. Entende-se que com o tempo prolongando do paciente no leito 

altera toda sua funcionalidade, e assim ocasiona alteração do seu sistema corporal. 

Normalmente o que se observa são as úlceras em decorrência do tempo prolongado na posição 

de decúbito do paciente, e outras situações que normalmente surgem. Através da estimulação precoce, 

são referidas as atividades que tem seu início logo após a estabilização do paciente, e quando 

prolongada associa-se a outros fatores, porque podem acarretar em polineuropatia do paciente crítico 

(PNPC) e síndrome do imobilismo, que são patologias relativamente comuns nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), e configuram grandes desafios para essas unidades.  

Conforme Mota & Silva (2012, p.16), intervir precocemente é fundamental para a melhora da 

função respiratória, redução dos efeitos adversos da imobilidade, melhora do nível de consciência, 

aumento da independência funcional, melhora da aptidão cardiovascular e aumento do bem-estar 

psicológico. Além de auxiliar na recuperação do paciente, reduzir a duração da VM e o tempo de 

internamento hospitalar. É primordial a intervenção, porque vai proporcionar ao indivíduo a melhora 

funcional em todo o contexto do corpo. 

Na fisioterapia a mobilização precoce é uma área nova que vêm crescendo através dos estudos 

científicos, fundamentando as ações fisioterapêuticas nas UTIs investigando os efeitos desse 

tratamento nos pacientes críticos internados. São enfatizadas aplicações de técnicas fisioterapêuticas 

como remoção de secreção brônquica, reexpansão pulmonar, fortalecimento muscular, técnica 

passiva e ativa, treino de equilíbrio, fisioterapia respiratória, manobras cinesioterapêuticas manuais, 

e assim prevenir possíveis complicações.  

De acordo com Sibinelli et. al. (2012, p.16), o sistema musculoesquelético é projetado para se 

manter em movimento. São necessários apenas sete dias de repouso no leito para reduzir a força 

muscular em 30%, com uma perda adicional de 20% da força restante a cada semana. Então a força 

muscular pode ser perdida facilmente a partir de algumas semanas de inatividade, ou seja, é suficiente 

para o paciente perder um total de 50%. Dessa forma compreende a importância da estimulação 

precoce como uma forma de retardar a redução da força. 

Segundo Feliciano et.al. (2012, p.16), o paciente crítico que se encontra em uma UTI apresenta 

restrições motoras graves. O adequado posicionamento no leito e a mobilização precoce podem 

significar as únicas possibilidades de interação do indivíduo com o ambiente e devem ser 

considerados como fonte de estimulação sensório-motora e de prevenção de complicações 

secundárias ao imobilismo. É fundamental o posicionamento no leito, para possibilitar a interação do 
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indivíduo com o ambiente sendo uma fonte de estimulação sensória motora e prevenção de 

deficiência muscular. 

METODOLOGIA 

A referente pesquisa é de forma bibliográfica, e nesta foi utilizada as bases de dados 

eletrônicos MEDLINE, LILACS, SCIELO, e PUBMED para busca de artigos no período entre 2012 

a 2017, os descritores foram Deambulação Precoce; Cuidados Críticos; e Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI).  

Na realização do trabalho, obteve pesquisas em idiomas da língua portuguesa espanhola e 

inglesa, e foi avaliado os benefícios, técnicas de tratamento da fisioterapia, formas de mobilização do 

paciente no leito, sendo que esses processos têm como objetivo de estudo reduzir o tempo de 

internação no ambiente hospitalar e com a finalidade de promover a diminuição da fraqueza muscular, 

garantindo à reabilitação e recursos fisioterapêuticos na UTI. 

Dos pesquisadores independentes realizaram-se a seleção dos artigos, foi incluído trabalhos 

que abordassem a ação da fisioterapia em pacientes críticos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

e foram excluídos artigos que tivesse pacientes em estado de coma induzido. 

Encontraram-se 18 artigos de início, sendo que 4 foram excluídos por conta de não está nos 

anos de 2012 a 2017 e que possuíam pesquisa de revisão bibliográfica.  

RESULTADOS 

O Quadro abaixo contém a descrição dos artigos de acordo com as revistas de 

publicação, jornais, diário de Fisioterapia, e resultados. Teresina, 2017. 

 

ENGEL et al,  

2013 

 

Análise retrospectiva 

De 2009 a 2010, o número de pacientes que 

receberam fisioterapia na UTI aumentou de 

179 para 294. Os tempos médios (intervalos 

interquartis) de internação na UTI para 

avaliação fisioterápica foram de 3 dias (9 

dias) em 2009 e 1 dia (2 dias) em 2010. O 

tempo de permanência na UTI diminuiu em 2 

dias, em média, e a porcentagem de pacientes 

ambulatoriais, alta para casa aumentou de 

55% para 77%. 
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HODGSON et al, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

revisão analítica 

 

Sobreviventes de uma doença prolongada 

freqüentemente 

Têm fraqueza muscular e maior 

comprometimento funcional. 

 

A mobilização precoce é um candidato 

fisiologicamente lógico 

 

Intervenção para atenuar tal fraqueza. 

Observacional 

 

Estudos e ensaios clínicos randomizados que 

sugerem segurança e viabilidade.  

 

 

 

 

 

 

Santos et al,2015 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo randomizado 

 

Fisioterapia motora tem se mostrado benéfica 

para pacientes, reduzindo o tempo gasto na 

UTI e 

 

hospital. Seus efeitos sobre a capacidade 

funcional também. Conduzindo à conclusão 

de que a reabilitação precoce 

 

Devem ser implementadas em todas as UTIs. 

 

PINHEIRO, A.R; 

CHRISTOFOLETTI, G. 

2012 

Ensaios clínicos Fisioterapia motora consiste em uma terapia 

segura e viável em pacientes críticos, 

Podendo minimizar os efeitos deletérios, dá 

imobilização prolongada. A abordagem 

envolvendo eletroestimulação, ciclo 

ergômetro e cinesioterapia motora 

 

Mostrou respostas positivas no paciente 
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Sob terapia intensiva. O nível de evidencia 

atualmente disponível acerca do impacto da 

ação da fisioterapia motora sobre tempo de 

permanência na unidade 

De terapia intensiva e mortalidade ainda é 

baixo sendo necessários novos estudos. 

 

 

 

 

 

 

DANTAS et al,  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio Clínico 

 

Para os valores de pressão inspiratória 

máxima e do Medical Research Council, 

foram encontrados ganhos significativos no 

grupo mobilização precoce. Entretanto, a 

pressão expiratória máxima e o tempo de 

ventilação mecânica (dias), tempo de 

internamento na unidade de terapia intensiva 

(dias), e tempo de internamento hospitalar 

(dias) não apresentaram significância 

estatística. 

 

 

 

 

 

 

NETO, P. et al 

2015 

 

 

 

 

 

 

Análise retrospectiva 

Em nossa UTI brasileira, a terapia de 

mobilização em pacientes críticos foi segura 

e viável; entretanto, semelhante a outros 

países, os exercícios na cama foram a 

atividade mais prevalente. Durante a 

ventilação mecânica, apenas uma pequena 

porcentagem de atividades envolveu ficar ou 

se mobilizar para longe da cama. 

 

 

 

 

 

 

A mobilização de pacientes ventilados 

mecanicamente na UTI 
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HODGSON, C.L; 

TIPPING, C.J. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo de coorte 

prospectivo 

Demonstrou ser viável e seguro.4,68,69. Os 

resultados dos estudos individuais são 

conflitantes, com 

Estudos relatando nenhum benefício, 74-76 

enquanto outros relatam melhora 

Função na alta hospitalar, 73,77 

Distância, 73,78 marcos mais elevados de 

mobilidade, 71,77 diminuições da duração 

De ventilação mecânica, 73,79 aumentos da 

força muscular80 e 

Melhoria da qualidade de vida dos 

sobreviventes 72, favorecendo o grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOO, K.K.Y,et al  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo transversal 

 

A taxa de resposta global foi de 71,3% 

(311/436); foi de 64,2% (194/302) entre os 

médicos e 87,3% (117/134) entre os 

fisioterapeutas. Um total de 214 entrevistados 

(68,8%) subestimaram a incidência de 

fraqueza adquirida na UTI na população geral 

de cirurgia médico-cirúrgica, e 186 (59,8%) 

afirmaram ter conhecimento ou habilidades 

insuficientes para mobilizar pacientes em 

ventilação mecânica. Sedação excessiva, 

instabilidade médica, pessoal limitado, 

preocupações com a segurança, diretrizes 

insuficientes e equipamento insuficiente 

foram barreiras comuns percebidas para a 

mobilização precoce. 

 

 

DISCUSSÃO 

Segundo Dantas, C.M et al. (2012), em alguns estudos avaliou-se que ao realizar a 

mobilização precoce obteve resultados positivos em relação aos valores de pressão inspiratória 

máxima, no entanto não foram apresentadas melhoras significativas na pressão expiratória máxima, 

no tempo de: ventilação mecânica; internamento na unidade de terapia intensiva; e internamento 

hospitalar. 
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E assim observamos o quanto a mobilização precoce contribui para a diminuição do tempo de 

internação de pacientes críticos em UTI, as melhoras são visíveis tanto na parte musculoesquelética 

como no sistema respiratório.  

Conforme Hermans; Berghe., V.D (2015), verificamos por meio do estudo da mobilização 

precoce que os pacientes em doenças críticas tendem a ter processos críticos em função da perda de 

proteínas presente no músculo ocasionando assim inflamações, estresses no sistema endócrino, déficit 

funcional, ocorre também a microcirculação que prejudica a desenervação. 

Autores afirmam a importância de um tratamento multidisciplinar pois propicia uma evolução 

na melhora do quadro do paciente para garantir uma segurança na implementação na mobilização 

precoce. Já outros autores ainda consideram ineficaz pela falta de conhecimento dos profissionais no 

assunto, e dessa forma muitos evitam a mobilização, e ainda afirmam a falta de estudos e pouca 

qualificação dos fisioterapeutas na área. 

De acordo com Matos, C.A et al. (2016), para alguns autores não foram observadas diferenças 

significativas, realizou-se exercícios ativos e comparou pacientes clínicos e cirúrgicos, esses 

pacientes conseguiram sentar bem antes do tempo previsto sendo que não teve impactos referente a 

mortalidade com também não influenciou no tempo de internação hospitalar. 

Segundo Neto, P. et al. (2015), já outros autores afirmam que a mobilização é segura e viável 

nas UITIs brasileiras, e é realizado exercícios no leito com grande prevalência, e assim uma 

porcentagem pequena de atividades fizeram com que pacientes pudessem realizá-las no próprio leito 

com evolução significativa na deambulação. 

Afirma Engel, H.J et al. (2013), os pacientes que iniciaram a fisioterapia juntamente com o 

programa de mobilização atingiram resultados positivos na mobilidade conseguindo uma melhor 

deambulação com distanciamento da cama, os tratamentos padrões na fisioterapia em UTI não eram 

o suficiente necessitando assim aprimoração nas técnicas. Esse programa apresentou melhora nos 

resultados dos pacientes pois teve diminuição da duração da internação, maior probabilidade de alta 

para o domicílio e economia de custos. As fraquezas e incapacidades que os paciente críticos 

adquirem na UTI tem como prevenir através da intervenção fisioterapêutica e uma mobilização 

antecipada com qualidade traz grandes melhorias. 

CONCLUSÃO 

Foi analisado no presente estudo que alguns artigos comprovam a ação da fisioterapia motora 

em pacientes críticos na unidade de terapia intensiva, favorecendo assim a diminuição do tempo de 

internação hospitalar em estados críticos, sendo que os mesmos apresentam ganho de força muscular 

e dessa forma os resultados foram favoráveis na prevenção e tratamento de desordens 

neuromusculares. 

Portanto ainda se precisa de mais pesquisas voltadas para o tema, em razão de existir pouco 

investimento financeiro na área, pois ainda não se tem uma certa segurança ao realizar certos 

procedimentos fisioterapêuticos na mobilização precoce em unidade de terapia intensiva. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

226 
 

ENGEL, Heidi j. et al. Physical Therapist–Established Intensive Care Unit Early Mobilization 

Program: Quality Improvement Project for Critical Care at the University of California San Francisco 

Medical Center. Physical Therapy, v.93, p. 975-985, 01 de Julho de 2013. Disponível em: 

https://academic.oup.com/ptj/article/93/7/975/2735438. Acesso em: 26 maio 2017. 

HODGSON, Carol L; TIPPING, Clarie J. Physiotherapy management of intensive care unit- acquired 

weakness. Journal of Physiotherapy. 2016. p. 4-10. Disponível em:  

file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/jornal.pdf. Acesso em: 29 maio 2017. 

PIRES NETO. Early mobilization practice in a single Brazilian intensive care unit . Journal Of Care 

Critical. Outubro de 2015. v.30, p. 896-900. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26093803. Acesso em: 26 maio 2017. 

PINHEIRO, Alessandra Rigo; CHISTOFOLETTI, Gustavo. Fisioterapia motora em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática. MS: Março de 2012, p. 188-

196. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

507X2012000200016 Acesso em: 12/05/2017. 

JÚNIOR, Salvador J.C. A importância da mobilização precoce em pacientes internados na unidade 

de terapia intensiva(UTI): Revisão de Literatura. Ciências Biológicas da Saúde, p. 15-23, Outubro 

de 2013. Disponível em: file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/74-206-1-PB.pdf. 

Acesso em: 14/05/2017. 

MOTA, C.M; SILVA, V.G. A segurança da mobilização precoce em pacientes críticos: uma revisão 

de literatura. Interfaces Científicas: Saúde e Ambiente, Aracaju, v.1, n. 01, p. 83-91, Outubro de 

2012. Disponível em: file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/181-1278-2-PB.pdf  

Acesso em: 14/04/2017. 

DANTAS, Camila Moura. et al. Influência da mobilização precoce na força muscular periférica 

e respiratória em pacientes críticos. Artigo Original. Recife(PE): 2012, p. 173-178. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v24n2/13.pdf. Acesso em: 20/03/2017. 

SANTOS, L.J. et al. Early rehabilitation using a passive cycle ergometer on muscle morphology 

in mechanically ventilated critically ill patients in the Intensive Care Unit (MoVe-ICU study): 

study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 2015, p. 1-6. Disponível em: 

file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/Early%20rehabilitation%20using%20a%20pass

ive%20cycle%20ergometer%20on%20muscle%20morphology%20in%20mechanically%20ventilat

ed%20critically%20ill%20patients%20in%20the%20Intensive%20Care%20Unit%20study%20prot

ocol%20for%20a%20randomized%20controlled%20trial..pdf. Acesso em: 25/03/2017. 

MUSSALEM, M.A.M. et al. Influência da mobilização precoce na força muscular periférica em 

pacientes na Unidade Coronariana. Recife(PE): Abril de 2014, p. 77-88. Disponível em: 

file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/17530-77340-1-PB.pdf. Acesso em: 

27/03/2017. 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/ptj/article/93/7/975/2735438
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/jornal.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26093803
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2012000200016
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2012000200016
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/74-206-1-PB.pdf
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/181-1278-2-PB.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbti/v24n2/13.pdf
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/Early%20rehabilitation%20using%20a%20passive%20cycle%20ergometer%20on%20muscle%20morphology%20in%20mechanically%20ventilated%20critically%20ill%20patients%20in%20the%20Intensive%20Care%20Unit%20study%20protocol%20for%20a%20randomized%20controlled%20trial..pdf
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/Early%20rehabilitation%20using%20a%20passive%20cycle%20ergometer%20on%20muscle%20morphology%20in%20mechanically%20ventilated%20critically%20ill%20patients%20in%20the%20Intensive%20Care%20Unit%20study%20protocol%20for%20a%20randomized%20controlled%20trial..pdf
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/Early%20rehabilitation%20using%20a%20passive%20cycle%20ergometer%20on%20muscle%20morphology%20in%20mechanically%20ventilated%20critically%20ill%20patients%20in%20the%20Intensive%20Care%20Unit%20study%20protocol%20for%20a%20randomized%20controlled%20trial..pdf
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/Early%20rehabilitation%20using%20a%20passive%20cycle%20ergometer%20on%20muscle%20morphology%20in%20mechanically%20ventilated%20critically%20ill%20patients%20in%20the%20Intensive%20Care%20Unit%20study%20protocol%20for%20a%20randomized%20controlled%20trial..pdf
file:///C:/Users/aluno.ESTACIOACAD/Downloads/17530-77340-1-PB.pdf


 

227 
 

ANÁLISE DO EFEITOS DA FISIOTERAPIA EM GESTANTES COM INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PHYSICAL THERAPY IN PREGNANT WOMEN 

WITH URINARY INCONTINENCE 

 

 

Mikelly Pereira Costa7; Suelany Sousa de Lima1; Vivianne Borges Vidal1; Carlos Antônio da Luz 

Filho 2; 

 

1. Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão, Caxias, MA, Brasil. 

*e-mail:  vidalvivianne1@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária é o ato de urinar involuntariamente, podendo ser 

classificada principalmente por Incontinência Urinária de Esforço, Urge-incontinência e 

Incontinência Urinária Mista. Esse distúrbio é comum em mulheres, dentre as quais encontram-se 

classificadas as gestantes, que podem sofrer com essas alterações durante o período gestacional por 

conta das modificações no corpo da mulher causadas pelos hormônios liberados durante este período 

que são capazes de afetar diretamente os músculos que compõem o assoalho pélvico.  A fisioterapia 

irá atuar promovendo intervenções fundamentadas na Cinesioterapia, composta por programas de 

exercícios desenvolvidos com a finalidade de aumentar a força muscular pélvica, reduzir a fadiga e 

promover o relaxamento destes músculos, na Eletroestimulação, que trabalha com a vertente 

neuromuscular, e com o biofeedback, importantíssimo para que as pacientes obtenham uma 

autoconhecimento dos mecanismos corporais, tornando-se mais apta a ter controle sobre o ato de 

urinar. OBJETIVOS: Estudar e analisar as formas terapêuticas utilizadas na fisioterapia para fins de 

diminuição e consequente alívio dos sintomas de transtornos relacionados à incontinência urinária, 

com enfoque em indivíduas gestantes. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de 

literatura na qual utilizou-se diversos artigos relacionados ao tema como base para desenvolver a 

temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base na bibliografia utilizada, obteve-se 

informações de que os exercícios e técnicas aplicados na Cinesioterapia têm grande efeito na melhoria 

do controle urinário da  gestante, associado à reeducação promovida pelo fisioterapeuta em relação à 

percepção da mulher no que diz respeito ao seu corpo, com técnicas de biofeedback, onde o terapeuta 
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utiliza de meios como a eletromiografia computadorizada, para auxiliar a paciente no conhecimento 

da sua musculatura, o que promove um domínio maior sobre os movimentos pélvicos, diminuindo os 

quadros de vazamento de urina. Ao exercitar essa musculatura, a paciente terá ganha de força e 

autocontrole, podendo auxiliá-la até mesmo no momento do parto e diminuindo as chances de adquirir 

IU no puerpério. CONCLUSÃO: Está comprovado que a Fisioterapia tem tido cada vez mais avanços 

na área da Uroginecologia, promovendo com isso, a melhoria da qualidade de vida a seus pacientes, 

entre eles, as grávidas que sofrem com distúrbios de incontinência urinária. A utilização de exercícios 

cinesioterápicos, aparelhos de eletroterapia, além do acompanhamento continuo de um fisioterapeuta 

têm se mostrados eficientes para o tratamento destas alterações, proporcionando o alívio, redução e 

até mesmo o reestabelecimento do estado de saúde à paciente, o que, afinal, é o objetivo do 

tratamento. 

 

Descritores: Incontinência Urinária; Fisioterapia; Gestantes. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Urinary incontinence is the act of involuntarily urinating, and can be classified 

mainly by Urinary Incontinence of Stress, Urge-incontinence and Mixed Urinary Incontinence. This 

disorder is common in women, among whom are classified as pregnant, who may suffer with these 

changes during the gestational period because of changes in the body of the woman caused by 

hormones released during this period that are able to directly affect the muscles which make up the 

pelvic floor. Physiotherapy will act by promoting interventions based on kinesiotherapy, composed 

of exercise programs developed with the purpose of increasing pelvic muscle strength, reducing 

fatigue and promoting relaxation of these muscles, in the electrostimulation, which works with the 

neuromuscular strand, and with biofeedback , so important for the patients to obtain a self-knowledge 

of the body mechanisms, becoming more apt to have control over the act of urinating. 

OBJECTIVES: To study and analyze the therapeutic modalities used in physical therapy for the 

purpose of reducing and consequently relieving the symptoms of disorders related to urinary 

incontinence, with a focus on pregnant subjects. MATERIALS AND METHODS: This is a 

literature review in which several articles related to the theme were used as a basis for developing the 

theme. RESULTS AND DISCUSSION: Based on the bibliography used, it was obtained 

information that the exercises and techniques applied in kinesiotherapy have great effect in the 

improvement of the urinary control of the pregnant woman, associated to the reeducation promoted 

by the physiotherapist in relation to the woman's perception regarding to her body, with biofeedback 

techniques, where the therapist uses means such as computerized electromyography to assist the 

patient in the knowledge of their musculature, which promotes a greater dominance over the pelvic 

movements, diminishing the pictures of urine leakage. By exercising this muscle, the patient will gain 

strength and self-control, being able to assist her even at the time of delivery and decreasing the 

chances of acquiring UI in the puerperium. CONCLUSION: It has been proven that physiotherapy 

has been increasingly advancing in the area of Urogynecology, thus promoting the improvement of 

the quality of life for its patients, including pregnant women suffering from urinary incontinence 

disorders. The use of kinesiotherapeutic exercises, electrotherapy devices, and the continuous 

monitoring of a physiotherapist have shown to be efficient for the treatment of these alterations, 
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providing the relief, reduction and even reestablishment of the patient's health status, which, after all, 

is the goal of treatment. 

 

Keywords: Urinary Incontinence; Physiotherapy; Pregnant Women. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A incontinência urinária é o ato de urinar involuntariamente, podendo ser classificada principalmente 

por Incontinência Urinária de Esforço, Urge-incontinência e Incontinência Urinária Mista. Segundo 

a ICS (Sociedade Internacional de Incontinência), deve-se utilizar de anamnese, testes específicos e 

questionários sobre o estilo de vida da paciente a fim de obter um diagnóstico bem fundamentado e 

correto clinicamente. As pesquisas de Girelli e Glisoi (2011), constatam que 50% das mulheres tem 

chances de serem acometidas por essa patologia em algum momento da vida e essas chances tendem 

a crescer no período gestacional por conta das modificações no corpo da mulher causadas pelos 

hormônios liberados durante este período que são capazes de afetar diretamente os músculos que 

compõem o assoalho pélvico. Dentre esses músculos, alguns dos mais importantes são os coccígeos, 

elevadores do ânus (que quando unidos são chamados de diafragma pélvico), sendo atravessado pela 

frente pela vagina e uretra e pelo meio pelo canal anal. Segundo a ICS, a fisioterapia deve ser utilizada 

como primeiro plano na intervenção dessa patologia, pois é capaz de introduzir métodos não-

invasivos, de baixo custo e sem efeitos colaterais, sendo também essencial para evitar a intervenção 

cirúrgica nesses casos. (GIRELLI E GLISOI, 2011). A fisioterapia irá atuar promovendo intervenções 

fundamentadas na Cinesioterapia, composta por programas de exercícios desenvolvidos com a 

finalidade de aumentar a força muscular pélvica, reduzir a fadiga e promover o relaxamento destes 

músculos, na Eletroestimulação, que trabalha com a vertente neuromuscular, e com o biofeedback, 

importantíssimo para que as pacientes obtenham uma autoconhecimento dos mecanismos corporais, 

tornando-se mais apta a ter controle sobre o ato de urinar (DE LIMA, 2010). 

 

 OBJETIVOS 

Estudar e analisar as formas terapêuticas utilizadas na fisioterapia para fins de diminuição e 

consequente alívio dos sintomas de transtornos relacionados à incontinência urinária, com enfoque 

em indivíduas gestantes.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e analítico na qual utilizou-se diversos 

artigos relacionados ao tema como base para desenvolver a temática, segundo estudos encontrados 

em Revistas e bases de dados como MedLine e Scielo. Os descritores utilizados foram Incontinência 

Urinária, Fisioterapia Uroginecológica e Gestantes, revelando um total de 147 artigos que foram 

filtrados até a obtenção daqueles que foram utilizados como noções neste presente estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os exercícios e técnicas aplicados na Cinesioterapia têm grande efeito na melhoria do controle 

urinário da gestante (NOLASCO et. al), associado à reeducação promovida pelo fisioterapeuta em 

relação à percepção da mulher no que diz respeito ao seu corpo, com técnicas de biofeedback (DE 

LIMA, 2010), onde o terapeuta utiliza de meios como a eletromiografia computadorizada, para 

auxiliar a paciente no conhecimento da sua musculatura, o que promove um domínio maior sobre os 

movimentos pélvicos, diminuindo os quadros de vazamento de urina. Ao exercitar essa musculatura, 

a paciente terá ganha de força e autocontrole, podendo auxiliá-la até mesmo no momento do parto e 

diminuindo as chances de adquirir IU no puerpério. Através de estudos é possível concluir a 

efetividade dos procedimentos e técnicas fisioterapêuticas no tratamento da IU, bem como a melhoria 

na qualidade de vida das pacientes, que após um ano de tratamento já são capazes de perceber a sua 

evolução comprovando a necessidade de se conhecer a musculatura pélvica e promover o 

fortalecimento da mesma. (GIRELLI E GLISOI, 2011).  

CONCLUSÃO 

 Está comprovado que a Fisioterapia tem tido cada vez mais avanços na área da Uroginecologia, 

promovendo com isso, a melhoria da qualidade de vida a seus pacientes, entre eles, as grávidas que 

sofrem com distúrbios de incontinência urinária. A utilização de exercícios cinesioterápicos, 

aparelhos de eletroterapia, além do acompanhamento continuo de um fisioterapeuta têm se mostrados 

eficientes para o tratamento destas alterações, proporcionando o alívio, redução e até mesmo o 

reestabelecimento do estado de saúde à paciente, o que, afinal, é o objetivo do tratamento. 
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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A má qualidade do sono afeta diretamente a saúde, pois trata-se de um componente 

essencial para o bem-estar, podendo acarretar alterações significativas no funcionamento físico, 

ocupacional, cognitivo, social, além de comprometer a qualidade de vida. Os estudantes encontram-

se entre o público mais afetado pelas consequências desse transtorno. OBJETIVO: Verificar o 

impacto causado pelo distúrbio do sono na qualidade de vida de estudantes. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Estudo bibliográfico em caráter descritivo, analítico, com abordagem qualitativa, com 

conteúdo extraído de artigos científicos, inseridos nos bancos de dados MEDLINE, Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e SCIELO. A seleção dos artigos deu-se a partir dos descritores: “sono”; “qualidade 

de vida”; “estudantes”; encontrando um total de 109 artigos. Aplicou-se então filtros como ano de 

publicação de 2010 a 2017, artigos completos, língua portuguesa; selecionando assim, 10 artigos os 

quais foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As 

consequências do distúrbio do sono envolvem várias diretrizes, como aumento das hospitalizações, 

maior incidência de depressão, ansiedade, instabilidade emocional, desatenção, fadiga, dores de 

cabeça. Nos estudantes essas consequências ocasionam por exemplo baixa no rendimento, falta de 

entusiasmo na realização das atividades, uso excessivo de cafeína e problemas com sonolência diurna. 

CONCLUSÃO: Com base na literatura pode-se perceber que muitos estudantes possuem várias das 

consequências trazidas pelo distúrbio do sono, contudo a grande maioria apresenta dificuldades de 
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reconhecer em si mesmo esse problema. Neste sentido, faz-se necessário que os mesmos tenham 

autopercepção do seu sono e dos possíveis problemas que este distúrbio estejam lhes causando.  

 

PALAVRAS-CHAVES: “Sono”; “Qualidade de vida”; “Estudantes” 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The poor quality of sleep directly affects health, since it is an essential 

component of well-being, which can lead to significant changes in physical, occupational, cognitive 

and social functioning, as well as compromising quality of life. Students are among the public most 

affected by the consequences of this disorder. OBJECTIVE: To verify the impact caused by the 

sleep disorder on the quality of life of students. MATERIALS AND METHODS: A descriptive, 

analytical bibliographic study with a qualitative approach, with content extracted from scientific 

articles, inserted in MEDLINE, Virtual Health Library (VHL) and SCIELO databases. The selection 

of the articles was based on the descriptors: "sleep"; "quality of life"; "Students"; finding a total of 

109 articles. Filters were then applied as year of publication from 2010 to 2017, complete articles, 

Portuguese language; selecting 10 articles which were used for the development of the work. 

RESULTS AND DISCUSSIONS: The consequences of sleep disturbance involve several 

guidelines, such as increased hospitalizations, increased incidence of depression, anxiety, emotional 

instability, inattention, fatigue, headaches. In students, such consequences cause, for example, poor 

performance, lack of enthusiasm in performing activities, excessive use of caffeine, and problems 

with daytime sleepiness. CONCLUSION: Based on the literature, it can be seen that many students 

have several of the consequences of sleep disorder, but the vast majority have difficulties in 

recognizing this problem in themselves. In this sense, it is necessary that they have self-perception of 

their sleep and the possible problems that this disorder are causing them. 

 

KEYWORDS:  "Sleep"; "Quality of life"; "Students" 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A má qualidade do sono afeta diretamente a saúde, pois trata-se de um componente essencial para o 

bem-estar, podendo acarretar alterações significativas no funcionamento físico, ocupacional, 

cognitivo, social, além de comprometer a qualidade de vida (MULLER e GUIMARÃES, 2012).  

Martinez (2013) afirma que o sono trata-se de um processo neural ao invés de processo mental ou 
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psíquico, pelo fato de ser originado no sistema nervoso central, em estruturas subcorticais. A perda 

de consciência e os sonhos decorrem dos processos desencadeados no tronco encefálico, tálamo, 

hipotálamo e em núcleos da base. Na sociedade moderna, os distúrbios do sono, especialmente a 

insônia e a sonolência diurna excessiva, são queixas comuns na população em geral (CARVALHO, 

2013). Estima-se que a prevalência de insônia nas populações varie de 30 a 50%, já a prevalência da 

insônia crônica é de cerca de 10% (POYARES e TUFIK, 2012). Os estudantes encontram-se entre o 

público mais afetado pelas consequências desse transtorno, devido a mudança de horário, aumento 

das prioridades e as várias responsabilidades acadêmicas que lhes são impostas (BITTENCOURT et 

al 2012). Pereira (2011), em seu estudo de revisão sobre a qualidade do sono em universitários de 

algumas instituições do Brasil, afirma que os estudantes apresentam-se como um grupo de risco para 

o desenvolvimento de distúrbios relacionados ao sono, especialmente a sonolência diurna excessiva, 

podendo interferir diretamente em sua saúde e em seu rendimento acadêmico. 

 

 OBJETIVO 

 Verificar o impacto causado pelo distúrbio do sono na qualidade de vida de estudantes.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo bibliográfico em caráter descritivo, analítico, com abordagem qualitativa, com conteúdo 

extraído de artigos científicos, inseridos nos bancos de dados MEDLINE, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e SCIELO. A seleção dos artigos deu-se a partir dos descritores: “sono”; “qualidade de 

vida”; “estudantes”; encontrando um total de 109 artigos. Aplicou-se então filtros como ano de 

publicação de 2010 a 2017, artigos completos, língua portuguesa; selecionando assim, 10 artigos os 

quais foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 As consequências do distúrbio do sono envolvem várias diretrizes, como aumento das 

hospitalizações, riscos de acidentes de carro, maior incidência de depressão, ansiedade, instabilidade 

emocional, desatenção, uso de álcool e outras drogas, fadiga, dores de cabeça. Em geral este 

transtorno, está associado com problemas de saúde (MULLER e GUIMARÃES, 2012). Os 

transtornos do sono trazem consigo diversas repercussões para os seres humanos, ao provocarem 

perda da qualidade de vida, disfunção autonômica, diminuição do desempenho profissional ou 

acadêmica, aumento na incidência de transtornos psiquiátricos e diminuição da vigilância, com 

prejuízos na segurança pessoal e consequente aumento do número de acidentes (NUNES, 2013). As 
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pessoas que dormem mal tendem a ter mais morbidades, menor expectativa de vida e envelhecimento 

precoce (MEDEIROS et al, 2013). Nos estudantes essas consequências ocasionam por exemplo baixa 

no rendimento, pois veem-se no dilema entre decidir satisfazer as suas necessidades de sono ou 

atender as responsabilidades acadêmicas, falta de entusiasmo na realização das atividades, uso 

excessivo de cafeína para conseguir um tempo de vigília maior podendo assim realizar todas as suas 

obrigações e problemas com sonolência diurna, já que perdem parte do tempo que deveria ser 

direcionado ao sono cumprindo suas tarefas (CARDOSO, 2010). Os anos que os jovens passam na 

universidade são frequentemente caracterizados pelo sono insuficiente, aumento do consumo de 

bebidas alcoólicas, energéticas e/ou com cafeína. Ademais, os padrões de refeição e de sono são 

irregulares, o que pode repercutir negativamente na saúde em geral e no bem-estar de grande parte 

dos universitários (KENNEY et al, 2014).  

 

CONCLUSÃO 

 

Com base na literatura pode-se perceber que muitos estudantes possuem várias das consequências 

trazidas pelo distúrbio do sono, contudo a grande maioria apresenta dificuldades de reconhecer em si 

mesmo esse problema. Neste sentido, faz-se necessário que os mesmos tenham auto percepção do seu 

sono e dos possíveis problemas que este distúrbio estejam lhes causando. 
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RESUMO 
 

Introdução: O linfedema é definido como acúmulo excessivo de fluido extravasculares nos espaços 

teciduais por causa da ineficiência do sistema linfático. A cinesioterapia tem um papel importante na 

prevenção do linfedema, podendo ajudar a desenvolver canais linfáticos colaterais nas regiões de 

ombros e escápulas, assumindo o trabalho dos canais lesados pela cirurgia. Objetivos: Verificar junto 

à literatura o efeito da cinesioterapia no tratamento do linfedema. Materiais e Métodos: Trata-se de 

uma revisão da literatura nas bases SCIELO, LILACS e PUBMED realizada no período de Junho a 

Agosto de 2017, nas línguas portuguesa e inglesa, baseando-se nos critérios de inclusão: ano de 

publicação de 2008 a 2017, relato de experiência, casos clínicos e estudo de caso, foram excluído 

trabalhos de revisão e trabalhos que fugiam do tema. Resultados: Foram analisados 15 artigos, mas 

apenas 05 artigos apresentaram relevância para serem discutidos nesta revisão. Conclusão: Após 

análise dos mesmos, concluiu-se que a cinesioterapia no tratamento do linfedema quanto mais 

precoce, menor a possibilidade de restrição da ADM, menos queixas álgicas e maior funcionalidade.   

 

Descritores: Cinesioterapia, câncer de mama, fisioterapia, linfedema. 

 

ABSTRACT 

 

 Introduction: Lymphedema is defined as excessive accumulation of extravascular fluid in the tissue 

spaces because of inefficiency of the lymphatic system. Kinesiotherapy plays an important role in the 

prevention of lymphedema and may help to develop collateral lymphatic channels in the shoulder and 

shoulder blade regions, taking over the work of the canals damaged by surgery. Objectives: To check 

with the literature the effect of kinesiotherapy in the treatment of lymphedema. Materials and 

Methods: This is a review of the literature in the SCIELO, LILACS and PUBMED databases from 

June to August 2017, in the Portuguese and English languages, based on inclusion criteria: publication 

year 2008 to 2017, reports of experience, clinical cases and case study, were excluded from review 

work and studies that were not included in the study. Results: Fifteen articles were analyzed, but only 

five articles presented relevance to be discussed in this review. Conclusion: After analyzing the same, 

it was concluded that kinesiotherapy in the treatment of lymphedema the earlier, the less the 

possibility of WMD restriction, the fewer pain complaints and greater functionality.  

 

Keywords: Kinesiotherapy, breast cancer, physiotherapy, lymphedema. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No mundo, o câncer de mama é o segundo maior tipo de neoplasia existente e de maior 

incidência entre as mulheres (LEAL et al. 2011; PETITO et al. 2012; SILVA et al. 2013).  Diversos 

são os tratamentos terapêuticos para esta enfermidade tais como radioterapia, quiomioterapia, 

hormonioterapia, cirurgia conservadora, mastectomias radical e radical modificada, porém, quanto 

maior sua extensão, maior a probabilidade de complicações pós-operatórias (RETT et al.2012).  

Aderências na parede torácica, restrições na mobilidade do ombro, dor, hipoestesia e, 

principalmente, linfedema no membro superior, são exemplos das varias complicações que essa 

cirurgia pode ocasionar (OLIVEIRA e CESAR 2008).  

A existência dessas complicações implica negativamente na qualidade de vida (QV) dessas 

mulheres, impedindo seu desempenho cotidiano, limita a execução de atividades físicas, laborais e 

domesticas, além do abalo emocional. Para diminuí-las, estudos destacam que a execução de 

exercícios, logo após o procedimento cirúrgico, evidencia bons resultados tanto á nível físico como 

psicológico, uma vez que proporciona condições de retorno da mulher às suas atividades de vida 

diária em um curto período de tempo (PETITO et al. 2012). 

O linfedema caracteriza-se quando há a remoção ou algum dano aos vasos linfáticos, 

prejudicando o transporte da linfa, onde o fluído linfático irá se acumular nos espaços intersticiais 

dos tecidos ao redor do local acometido, estendendo-se ao membro superior do lado acometido 

(OLIVEIRA e CESAR 2008). Isso ocasiona uma restrição da amplitude de movimento (ADM) e o 

comprometimento e diminuição da função do membro ipsilateral ao procedimento cirúrgico (PETITO 

et al. 2012). 

Os fatores que irão predispor ao linfedema são o número de linfonodos removidos, radioterapia 

axilar, infecção na incisão cirúrgica, falta de mobilidade do membro superior e obesidade. Aumento 

do diâmetro do membro, tensionamento da pele, rigidez, diminuição da amplitude de movimento e 

limitação na função do lado acometido, são alguns dos sinais e os sintomas associados ao linfedema 

(LEAL et al. 2011). 

Para avaliar o linfedema, são mensuradas algumas medidas como volumetria (um aparelho que 

consiste em um recipiente cilíndrico cheio de água, fechado em uma das extremidades e acoplado a 

um recipiente coletor graduado em mililitros), perimetria e bioimpedância elétrica (BE) de múltipla 

frequência, que permitem predizer o grau de linfedema do membro acometido e possibilitar a escolha 

de uma intervenção mais adequada. A BE é usada para estimar a quantidade de líquido nos 

compartimentos corporais e tem sido aplicada para pesquisa do volume dos fluidos em extremidades 

com linfedema (OLIVEIRA e CESAR 2008). 

A cinesioterapia tem um papel importante na prevenção do linfedema, principalmente, se 

iniciados precocemente, podendo ajudar a desenvolver canais linfáticos colaterais nas regiões de 

ombros e escápulas. Os exercícios também podem funcionar como bomba nestes canais e auxiliar a 

recuperação da força muscular, por meio de exercícios de alongamento, exercícios ativo-livres e 

ativo-assistidos do membro superior lesado(LEAL et al. 2011). Com base nessas considerações, o 

objetivo desse trabalho foi verificar junto á literatura o efeito da cinesioterapia no tratamento do 

linfedema. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão da literatura nas bases SCIELO, LILACS e PUBMED no período de 

Junho a Agosto de 2017, nas línguas portuguesa e inglesa, utilizando as palavras chaves: 

Cinesioterapia, câncer de mama, fisioterapia, linfedema.  

 

RESULTADOS 
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Ao término da busca, foram localizados 15 artigos e selecionados 5, baseando-se nos critérios de 

inclusão: trabalhos  com ano de publicação entre 2008 a 2017, relatos de experiências, casos clínicos 

e estudos de caso, sendo excluídos trabalhos que fugiam do tema proposto e estudos de revisão. 

 

DISCUSSÃO 

 

O linfedema é uma das complicações mais frequentes no pós-operatório de câncer de mama, 

sendo caracterizado pela presença excessivo de fluido extravascular nos espaços intersticiais, devido 

à retirada parcial ou total dos linfonodos naquele segmento. 

Silva et al. (2013) afim de comparar a amplitude de movimento e a qualidade de vida, avaliaram 

36 pacientes no pós-operatório de câncer de mama, antes e após dez sessões de fisioterapia. O 

protocolo fisioterapêutico foi composto por dez sessões, distribuídas em três sessões semanais, com 

duração media de 60 minutos cada sessão. Foram realizados: mobilização passiva da articulação 

glenoumeral e escapulotoracica; mobilização cicatricial; alongamento da musculatura cervical e 

MMSS; exercícios pendulares e ativos-livres em flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial 

e rotação lateral de ombro, aplicados isoladamente ou combinados. Respeitando a evolução 

individual, os exercícios ativos progrediram para os resistidos, com auxilio de faixas elásticas e 

halteres de 0,5 a 1,0 kg. Concluiu que a abordagem fisioterapêutica melhorou a amplitude de 

movimento e a qualidade de vida de mulheres após a cirurgia para câncer de mama. 

Rett et al. (2012) avaliaram 39 mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, 

durante 20 atendimentos, realizada três vezes por semana, em atendimentos individuais com duração 

média de 60 minutos, onde foram submetidas a alongamento de cervical, exercícios ativo-livres e 

ativo-assistidos de membro superiores, sendo realizados de forma progressiva de acordo com a 

evolução de cada paciente. Com isso, concluíram que houve redução significativa da dor e aumento 

da amplitude de movimento. 

Petito et al. (2012) avaliaram  a efetividade de um programa de exercícios para recuperação da 

amplitude de movimento (ADM) do ombro, em pacientes  no pré e pós-operatório de câncer de mama. 

O programa de exercícios testado foi composto por uma série de nove exercícios, com 10 repetições 

cada um, após orientação durante a internação, com reorientações nos retornos ambulatoriais. Os 

exercícios propostos constavam de duas fases: FASE 1 (do 1º dia de pós operatório até a retirada do 

dreno - exercícios realizados até o limite individual da paciente) - dois alongamentos para a região 

cervical, dois exercícios para movimentação da cintura escapular, um para flexão do ombro e um para 

extensão além da linha média; FASE 2 (acrescentados aos realizados na FASE 1, após a retirada do 

dreno, até o 105º pós operatório) - um para flexão e dois para abdução do ombro.  Concluíram que o 

programa domiciliar mostrou-se efetivo para a recuperação da ADM. 

Em seu estudo, Leal et al. (2011) em seu trabalho, objetivaram comparar os efeitos da fisioterapia 

complexa descongestiva com um protocolo que inclui estimulação elétrica, exercícios terapêuticos e 

uso da braçadeira elástica na redução do linfedema secundário com o esvaziamento linfático axilar. 

Sua amostra constou de 12 mulheres, divididas aleatoriamente em dois grupos; grupo 1- foi aplicada 

a fisioterapia complexa descongestiva composta por cinesioterapia, drenagem linfática manual e uso 

de braçadeira; grupo 2 – foi aplicada a estimulação elétrica associada à cinesioterapia e ao uso de 

braçadeira. Cada grupo foi composto por seis pacientes. As intervenções foram realizadas duas vezes 

por semana por um período de sete semanas. Não se observou diferença na redução do linfedema na 

fase de manutenção entre os protocolos avaliados ao se comparar duas formas distintas de tratamento 

para o linfedema residual, sendo que ambas as intervenções obtiveram os mesmos parâmetros. 

Oliveira e Cesar (2008) verificaram em seu trabalho a influência da utilização da fisioterapia 

complexa descongestiva associada à dietoterapia com triglicerídeos de cadeia média (TCM) como 

forma de intervenção no linfedema de membro superior (MS). Amostra composta por 10 pacientes, 

dividas em grupo controle (5 pacientes) e grupo TCM (5 pacientes). Ao final do tratamento, a análise 

dos dados mostraram diferenças significativas entre os grupos, com maior redução do linfedema no 

Grupo TCM. Concluíram que o tratamento fisioterapêutico somado à dietoterapia com ingestão de 
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TCM em mulheres portadoras de linfedema de MS pós-cirurgia e tratamento de câncer de mama foi 

efetivo na involução desta condição.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se, então, que a cinesioterapia no tratamento do linfedema quanto mais precoce, menor 

a possibilidade de restrição da ADM, menos queixas álgicas e maior funcionalidade, o que favorece 

uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. 
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RESUMO 

OBJETIVO: Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar revisão da literatura, 

incidência e dos fatores de risco para o surgimento de queixas musculoesqueléticas na atuação 

odontológica. MÉTODOS: Este estudo está caracterizado como uma revisão de literatura, realizada 

entre os meses de junho de 2017 a julho de 2017, sendo que a presente pesquisa compreendeu os 

artigos publicados nos últimos dez anos. Foram consultadas as bases de dados PubMed/MedLine, 

LiLacs e SciELo, utilizando-se os termos presente nos Descritores em Ciências e Saúde (DeSc): 

“Odontologia”; “Risco ocupacional”; “Traumas Cumulativos”, como também os MesH (Medical 

Subject Headings): “"Dentistry"; "Occupational Risk"; "Cumulative Trauma". RESULTADOS: 

Foram encontrados 127 artigos publicados nos últimos 10 anos, dentre esses, 27 artigos foram 

selecionados para aplicação dos critérios de elegibilidade, ao fim da aplicação dos critérios, foram 

selecionados ao todo 7 artigos para elaboração dos resultados propostos. Após a análise dos estudos 

evidenciou-se que 748 cirurgiões dentistas foram selecionados para compor a amostra do estudo, os 

mesmos apresentaram uma carga horária de trabalho superior à 8 horas de trabalho e os participantes 

apresentaram uma faixa etária superior à 35 anos. Em relação aos sintomas musculoesqueléticos, 

evidenciou-se alta prevalência na região da coluna cervical, seguida da coluna lombar, ombro, 

punhos/mãos, joelho, cotovelo, pés/tornozelos e coxa. CONCLUSÂO: Ressalta-se que os 

odontólogos apresentam uma alta incidência de DME, em especial na coluna vertebral, em que esses 

sintomas podem levar ao absenteísmo precoce, no entanto a Fisioterapia atua de forma preventiva 

visando promover uma melhora na qualidade de vida desses profissionais.  

Descritores: Odontologia; Risco ocupacional; Traumas Cumulativos. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: In view of the above, this study aimed to review the literature on the incidence and 

risk factors for the appearance of musculoskeletal complaints in dental practice. METHODS: This 

study is characterized as a review of the literature, carried out between June 2017 and July 2017, and 

the present research comprised articles published in the last ten years. The databases PubMed / 

MedLine, LiLacs and SciELO were consulted using the terms found in the Descriptors in Science 

and Health (DeSc): "Dentistry"; "Occupational risk"; "Cumulative Trauma", as well as the MesH 

(Medical Subject Headings): "" Dentistry "; "Occupational Risk"; "Cumulative Trauma". RESULTS: 

We found 127 articles published in the last 10 years, among which 27 articles were selected for the 

application of the eligibility criteria, at the end of the application of the criteria, 7 articles were 

selected in order to elaborate the proposed results. After the analysis of the studies, 748 dental 

surgeons were selected to compose the study sample, they had a workload greater than 8 hours and 

participants had an age group above 35 years. Regarding musculoskeletal symptoms, there was a high 

prevalence in the region of the cervical spine, followed by the lumbar spine, shoulder, wrists / hands, 

knee, elbow, feet / ankles and thigh. CONCLUSION: It should be emphasized that dentists have a 

high incidence of SMD, especially in the spine, in which these symptoms may lead to early 

absenteeism, however, physiotherapy acts preventively to promote an improvement in the quality of 

life of these professionals. 

 

Keywords: Dentistry; Occupational risk; Cumulative Trauma. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os distúrbios musculoesqueléticos (DME) são doenças incapacitantes que consideradas um 

grave problema de saúde ocupacional em todos os setores trabalhistas, incluindo as indústrias de 

saúde e odontologia moderna. Os DME podem afetar os músculos, articulações, tendões, ligamentos 

e nervos, podendo acometer desde a região cranial até a caudal, em muitas situações os sintomas 

aparecem e desaparecem sem nenhuma frequência de afastamento e posteriormente levando a 

quadros de incapacidade das atividades laborais. A prevalência das DME resulta em curto prazo em 

consequências econômicas, como redução da qualidade do tratamento dentário, ausência do trabalho 

e em longo prazo podendo levar até mesmo abandono de profissão (HSIÃO et al. 2012) 

A DME apresenta um alto custo de tratamento, nos pacientes acometidos por essa afecção as 

principais características apresentadas por esses portadores são a redução das atividades laborais, 

afastamento precoce das funções trabalhistas, quadros de ansiedade, estresse e depressão e 

repercussões negativas na qualidade de vida, devido ausência e isolamento das atividades sociais e 

laborais. As desordens osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT’S) estão entre as mais 

importantes, podendo acometer os cirurgiões dentistas, através da longa jornada de trabalho os quais 

estão submetidos e por inadequação postural oriunda da pratica profissional (SANTOS, 2015). 

As DORTS estão divididas em dois grandes grupos: 1) acidentes de trabalho, caracterizado 

pelo desenvolvimento da lesão em períodos de tempo próximo da atividade dos agentes nocivos; 2) 
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Doenças profissionais, caracterizadas pela instalação da doença após longos períodos de tempo da 

atividade de agentes nocivos (SILVA et al., 2012). 

Os cirurgiões dentistas estão susceptíveis a apresentarem uma alta prevalência de DME, no 

entanto os estudos relacionados com este público ainda são limitados, diante disso é necessário 

compreender plenamente a natureza dos agentes causadores dos DME nesta população para 

programar ações ergonômicas que auxiliem no afastamento precoce destes profissionais (HSIAO, 

HSIEH, et al., 2012).  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar revisão de literatura por meio 

da leitura de artigos científicos que enfatizaram a incidência e dos fatores de risco para o surgimento 

de DME na atuação odontológica.  

METODOLOGIA 

Esta revisão de literatura investigou estudos publicados nas bases de dados eletrônicas, utilizando 

publicações que abordaram as incidências e fatores de risco para o surgimento de DME em cirurgiões 

dentistas. Foram consultadas as bases de dados PubMed/MedLine, LiLacs e SciELo, utilizando-se os 

termos presente nos Descritores em Ciências e Saúde (DeSc): “Odontologia”; “Risco ocupacional”; 

“Traumas Cumulativos”, como também os MesH (Medical Subject Headings): “"Dentistry"; 

"Occupational Risk"; "Cumulative Trauma".em diferentes combinações, nas referidas bibliotecas de 

busca e associadas aos descritores booleanos.  

A pesquisa foi realizada no período de junho de 2017 a julho de 2017, sendo selecionados artigos 

disponíveis na integra nas referidas bases de dados, estudos que envolveram cirurgiões dentistas com 

mais de dois anos na profissão e aqueles publicados nos últimos dez anos (2007 a 2017). Foram 

excluídos artigos de revisão sistemática e de literatura, teses e dissertações, assim como artigos cujo 

texto completo não fosse disponível nem mesmo após busca em biblioteca de referência, ou seja, 

aqueles cuja aquisição, por algum problema técnico, não fosse possível. 

Todos os artigos foram analisados por dois pesquisadores, onde inicialmente foram feitas as 

análises do título e, posteriormente, leitura crítica do resumo para aplicação dos critérios de exclusão. 

Após a seleção dos pappers conformes os critérios de inclusão foram realizados a leitura de todos os 

manuscritos, os quais retiraram as informações de interesse, como também, investigaram-se as listas 

de referências dos estudos selecionados, visando encontrar artigos adicionais para a construção da 

revisão. 

RESULTADOS 

 Foram encontrados 127 artigos publicados nas bases indexadas, sendo que 50 foram excluídos 

por apresentarem duplicidade em diferentes bases de buscas, após isso, 77 artigos foram analisados 
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entre titulo e resumo dos publicados, em que 50 foram excluídos por não estarem adequados com a 

proposta do estudo, sendo que 27 foram selecionados para aplicação dos critérios de elegibilidade, 

após aplicação dos critérios propostos, 7 artigos foram selecionados para elaboração dos resultados 

do estudo.  

 A tabela I representa a caracterização sociodemografica geral dos participantes incluídos nos 

estudos selecionados, ao todo foram selecionados 748 voluntários, dos quais o gênero feminino 

apresentou maior prevalência com 73,26 %, a faixa etária mais predominante foi aquela com idade 

superior a 35 anos e com a carga horaria maior ou igual a 8 horas de trabalho com 50,40%. 

  

Tabela I: Caracteristicas sóciodemograficas dos participantes incluidos nas pesquisas analisados 

n=748. 

Gênero                      Total da Amostra Porcentagem 

   

Feminino 548 73,26% 

Masculino 200 26,74% 

   

Faixa Etária   

> 25 anos 196 26,20% 

> 35 anos 468 62,56% 

> 45 anos 84 11,24% 

   

Carga Horária   

4 a 6 horas 109 14,57% 

6 a 8 horas 262 35,03% 

Mais de 8 horas 377 50,40% 

Fonte: Autores, 2017. 

 Já tabela II elucida os principais segmentos de sobrecarga biomecânicos existentes nos 

cirurgiões dentistas, em que é possível verificar que na amostra estudada nos diversos estudos o maior 

local de sobrecarga nos odontólogos foi a coluna cervical com 23,88, seguida da coluna lombar 
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(22,09), ombros (19,94), punhos/mãos (11,48%), joelhos (6,87%), cotovelos (6,53%), pés/tornozelo 

(4,86%) e a coxa (4,35%).   

Tabela II: Caracterização geral dos participantes incluídos nos estudos analisados, quanto a 

ocorrência de sintomas musculoesqueléticos n=748. 

Segmento Anatômico Frequência dos sintomas relatados            Porcentagem 

   

Ombros 238 19,94% 

Cotovelo 78 6,53% 

Punho/mãos 137 11,48% 

Coluna Cervical 285 23,88% 

Coluna Lombar 263 22,09% 

Coxa 52 4,35% 

Joelhos 82 6,87% 

Pés/tornozelo 58 4,86% 

Autores, 2017.  

DISCUSSÃO 

No presente estudo avaliaram-se as principais incidências e fatores de risco de DME em 

cirurgiões dentistas. Uma provável explicação para o surgimento desta situação é o fato da 

manutenção e inadequação postural dos dentistas, fato que gera um aumento da sobrecarga sobre o 

sistema musculoesquelético, ocasionando dor constante e em longo prazo e afastamento precoce das 

funções laborais.  

Siqueira; Silva; Vieira (2010), pesquisando os sintomas musculoesqueléticos prevalentes nos 

profissionais da área de saúde, verificaram que, no estágio realizado durante o curso de odontologia, 

havia uma alta frequência de dores musculoesqueléticas associada a carga horária diária de trabalho. 

Além disso, constataram, também através do estudo envolvendo 43 estudantes que houve uma alta 

prevalência álgica (93,02%), sendo que o objetivo era investigar, tão somente, a ocorrência de dores 

musculoesqueléticas. 

Os cirurgiões dentistas pelas próprias características inerentes à profissão estão susceptíveis 

ao surgimento de DME, pois a própria gênese destas doenças é encontrada no próprio ambiente de 

trabalho, dentre elas: más condições ergonômicas, com limitada diversificação de movimentos, com 
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alta repetitividade e esforço, por longas jornadas de trabalho e utilização de ferramentas inadequadas, 

além de fatores como tensão e estresse (MEDEIROS; SEGATTO, 2012). 

Afonso (2011), em uma pesquisa com 34 estudantes, 34 dentistas e médicos, observou maior 

prevalência dos sintomas musculoesqueléticos no gênero feminino, tanto nos últimos doze meses, 

como nos últimos sete dias, e reconheceu a necessidade da execução de exercícios de relaxamento e 

alongamentos ao longo do dia para evitar tensões musculares, fadigas e surgimento de sintomatologia 

musculoesquelética. 

Siqueira et al. (2010) relataram que posturas e movimentos inadequados, como repetições, 

vibrações, cargas estáticas e dinâmicas, ausência de intervalo para descanso, e os aspectos ambientais 

(ruídos, iluminação, temperatura etc.) relacionados aos distúrbios osteomusculares, são apontados na 

literatura como os grandes preditores no surgimento do quadro álgico. E, apesar de parecer existir 

uma predisposição individual para surgimento das DORT, um importante fator para a determinação 

das manifestações desses distúrbios é o fato de que algumas profissões apresentam uma tendência 

maior para o aparecimento de doenças ocupacionais como bancários; operários de fábricas e 

indústrias e odontólogos. 

Carmo et al. (2011) afirmam que o odontólogo é um profissional que prioriza suas habilidades 

manuais em busca da perfeição do resultado final do seu trabalho. Por conta disso, este profissional 

se expõe ao estresse, ansiedade e carga excessiva de esforço físico e mental de forma particular e 

exaustiva. Atualmente o mercado de trabalho da odontologia tornou-se muito competitivo. Este fato 

vem influenciando o cotidiano desses profissionais e acarretou alterações no seu exercício 

profissional, exigindo dos mesmos uma nova atitude e esforço físico, o que resulta do aumento da 

jornada de trabalho, sendo que este processo de transformação da atuação do odontólogo vem 

favorecendo condições físicas e psicossociais adversas do exercício laboral, entre as quais o 

aparecimento e/ou agravamento de quadros álgicos, causando assim alterações na qualidade de vida 

dessa categoria profissional. 

 

CONCLUSÃO 

Ressalta-se que os odontólogos apresentam uma alta incidência de sintomatologia 

osteomuscular, em especial na coluna vertebral, em que esses sintomas podem levar à necessidade de 

cuidados médicos mais precisos por conta da gravidade do caso, como também dependendo da 

evolução do quadro sintomatológico em longo prazo poderá possibilitar ao absenteísmo precoce. 

Diante disso, sabe-se que a Fisioterapia se destaca no que diz respeito a intervir de forma preventiva 

para a melhora da qualidade de vida desses profissionais, além de promover a reabilitação do 

individuo quando os sintomas já estão instalados. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Das síndromes evidenciadas na atualidade emerge a fragilidade. A fragilidade é um 

termo utilizado por profissionais de gerontologia e geriatria para indicar a condição de idosos que 

demonstram elevado risco de quedas, hospitalização, incapacidade e institucionalização. A síndrome 

está relacionada com morbidades e decorrente das interações entre fatores psicológicos, cognitivos e 

biológicos que pré-dispõem a declínio funcional e morte. OBJETIVO: Analisar na Literatura com o 

intuito de explorar as comprovações cientificas acerta da Síndrome da fragilidade em idosos assim 

como descrever fatores etiológicos e de intervenção. METODOLOGIA: Pesquisa de natureza 

exploratória, descritiva desenvolvida através de revisão bibliográfica. Os critérios de inclusão foram 

publicações cientificas nacionais e internacionais indexadas no período entre 2014 a 2017 que 

tratavam das síndromes e fatores de fragilidade em idosos. RESULTADOS: A partir da análise das 

publicações projetou-se que a maioria indica que os fatores etiológicos que potencializam o 

surgimento da fragilidade são: faixa etária avançada, sexo feminino, circunstancias econômica, raça, 

função cognitiva deteriorada e baixo índice de massa corporal (IMC). CONCLUSÃO: Concluiu-se 

que os antecedentes da fragilidade estão diretamente associados às repercussões do envelhecimento 

biológico, social e cronológico. A análise desses antecedentes se faz importante a nível da atenção 

primária a saúde para detecção de eventual pré-fragilidade, sendo que os atributos preconizados 

favorecem diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação no idoso.   

Descritores: Fragilidade. Envelhecimento. Patologias. Etiologia.  

 

ABSTRACT 
 

 INTRODUCTION: From the syndromes evidenced today, fragility emerges. Fragility is a term used 

by gerontology and geriatrics professionals to indicate the condition of the elderly who demonstrate 

a high risk of falls, hospitalization, disability and institutionalization. The syndrome is related to 

morbidities and due to the interactions between psychological, cognitive and biological factors that 
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predispose to functional decline and death. OBJECTIVE: To analyze in the literature with the 

intention of exploring the scientific evidence of the fragility syndrome in the elderly as well as 

describe etiological and intervention factors. METHODOLOGY: Exploratory, descriptive research 

developed through a bibliographic review. The inclusion criteria were national and international 

scientific publications indexed in the period between 2014 and 2017 that dealt with the syndromes 

and fragility factors in the elderly. RESULTS: From the analysis of the publications it was projected 

that most indicate that the etiological factors that potentiate the emergence of fragility are: advanced 

age, female gender, economic circumstances, race, impaired cognitive function and low body mass 

index (BMI). CONCLUSION: It was concluded that the antecedents of fragility are directly 

associated to the repercussions of biological, social and chronological aging. The analysis of these 

antecedents becomes important in the primary health care for the detection of eventual pre-frailty, 

and the attributes recommended favor early diagnosis, treatment and rehabilitation in the elderly. 

 

Keywords: Fragility. Aging. Pathologies. Etiology. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente assistimos a um aumento da expectativa de vida resultante no aumento de pessoas 

idosas (Acima de 65 anos), que se traduz em elevado índice de patologias associadas ao 

envelhecimento. 

 É inexorável o aumento da população idosa no Brasil. Percentualmente existem mais pessoas 

idosas do que pessoas jovens no mundo. Esse fato exige maiores atenções a fatores sociais, financeiras 

e de saúde, haja vista a necessidade de haver respostas específicas para a recente realidade brasileira. 

 Além da realidade da população envelhecida, em médio a longo prazo a probabilidade de 

números de idosos dependentes é nítido. Nas pesquisas relacionadas ao tema na última década, 

desacatava-se que os indicies de idosos dependentes era de 25,1 idosos a cada centena em idade ativa. 

Nos censos de 2011, verifica-se que a dependência cresceu em todos os aspectos, representando 30 

para cada 100 ativos. (INE, 2011) 

 O envelhecimento liga-se diretamente a patologias neurodegenerativas, nessa ótica observa-

se o estudo de síndromes associadas ao envelhecimento é permanente e irrevocável haja visto que a 

inibição ou atraso da manifestação destas implica ao idoso manter a qualidade de vida em padrões 

satisfatórios a ele. 

 Na década de 1980, estudiosos principiaram a utilização da expressão fragilidade para 

adjetivar idosos que possuam algum tipo de limitação funcional, com vulnerabilidade aumentada aos 

estressores ambientais e com dependência de terceiros (Duarte 1997 e Lourenço 2008). 

 Das patologias emerge a fragilidade. Nesse sentido é uma terminologia utilizada pela equipe 

de cuidados em Geriatria e Gerontologia para indicar a condição de idosos que demonstram alto risco 

de quedas, hospitalização, institucionalização e morte. 

 A fragilidade está relacionada com o avançar da idade, contudo não seja exclusivamente 

resultante do envelhecimento, já que essa condição supracitada não é uma regra aplicada a toda essa 

população. Está relacionada a presença de morbidades, pois as doenças crônicas que emergem em 
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idades avançadas da vida tendem a ser de menor índice letal e a se acumulares durante o processo do 

envelhecimento. Cada uma das relações clinicas é preditora de uma série de reações adversas como 

institucionalização e declínio funcional. (Macedo, C., Gazzola., Najas, M. 2008) 

 O diagnóstico da fragilidade é assumido a partir da instalação clara de três a cinco fatores 

específicos, tais como: energia defasada, deambulação escassa ou dificultada, sedentarismo, reduzida 

força macual e perda de peso não intencional. É assumido um estádio de pré-fragilidade na presença 

de uma ou duas destas características fenotípicas (Xue, Q. 2010) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de literatura e para isso foi realizada consultas retrospectivas de 

artigos publicados entre 2014 e 2017 nos idiomas português e inglês. A coleta de artigos foi realizada 

entre maio e junho de 2017, sendo a estratégia de busca realizada através da combinação de 

descritores (Fragilidade, Quedas, Declínio, Funcionalidade, Patologias, Geriatria) (DeCs). Nas bases 

de dados Scielo, PEDro, PubMed, Lilacs.  As referências que preencheram os critérios de inclusão 

foram avaliadas independentes do periódico. 

Foram identificadas inicialmente 378 publicações potencialmente selecionáveis para inclusão 

nesta revisão. Em seguida foram submetidos aos critérios e inclusão e exclusão (tabela 1), resultando 

em 7 artigos científicos para analise analítica da presente revisão. 

Tabela 1: Critérios de Inclusão e Exclusão 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

- Ser um artigo científico; dissertação ou 

tese; 

- Artigos que não pertencessem ao 

intervalo temporal estabelecido 

- Evidencias cientificas exclusivamente 

em pessoas idosas; 

- Evidências cientificas em pessoas jovens 

ou adultas com fragilidade 

- Artigos indexados no intervalo temporal 

de 2014 a 2017 

 

- Artigos em inglês ou português  

 

 

RESULTADOS  

A partir da análise das publicações projetou-se que a maioria indica que os fatores etiológicos 

que potencializam o surgimento da fragilidade são: faixa etária avançada (25% com 85 anos ou mais), 

sexo feminino, circunstancias econômica, raça (Negros possuíram o dobro da propensão quando 

comparados a raça caucasiana), função cognitiva deteriorada e baixo índice de massa corporal (IMC). 

O estudo de Pegorari, M., Taveres, D (2014) indica outros fatores complementares que se associam 

a fragilidade, como o uso de medicações excessivas (polifarmácia), elevado número de patologias 
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anteriores e percepção de saúde reduzida. Brigola, A (2015) enuncia que os componentes principais 

componentes da fragilidade, a lentidão e fraqueza muscular que estão associados à função cognitiva 

em que a memória é a mais afetada. Foi referido também que os idosos de comunidade mais pobres 

são mais vulneráveis que os idosos inseridos em outras situações socioeconômicas. Augusti, A. indica 

alta prevalência de idosos frágeis e pré-frágeis, e esse achado aponta para a necessidade de avaliação 

periódica do idoso por uma equipe multidisciplinar. Dessa forma, estaria se fazendo uma prevenção 

da fragilidade, no intuito de reduzir ou minimizar os desfechos adversos na dimensão da saúde.  

Tabela 2: Síntese dos resultados recolhidos, após análise individual dos artigos selecionados. 

Autor – Data Resultados 

Mello, A., Engstrom, 

E., Alves, L. (2014) 

Denotaram que os principais fatores associados a fragilidade 

foram a idade, sexo feminino, raça negra, baixo nível de 

escolaridade, renda, presença de doenças cardiovasculares. 

Chen, X., Maio, G., 

Leng, S. (2014) 

Indicaram dois modelos de fragilidade: Fraity phenotype (FP) 

e frailty index (FI).  

Pegorari, M., Tavares, 

D (2014) 

A pré-fragilidade e fragilidade tem como principais fatores 

etiológicos a idade compreendida entre 70 e 80 anos, uso de 

polimedicação de 1 a 4 medicamentos ou mais de 5. 

Brigola, A., Rossetti, 

E., Santos, B., Neri, 

A., Zazzetta, M., 

Inouye, K., Pavarini, 

S. (2015) 

A fraqueza e lentidão são enunciados como principais 

aspectos da fragilidade e que também estão relacionadas as 

funções cognitivas. Indicaram que idosos que residem em 

comunidades mais pobres tem maior propensão as patologias. 

Lee, L., Heckman, G., 

Molnar, F. (2015) 

Demostrou que a fragilidade é uma consequência das 

incapacidades e condições dos idosos, incluindo o cenário 

socioeconômico. 

Soares, E., Cruz, A., 

Carvalho, S., (2016) 

A qualidade de vida durante a síndrome da fragilidade em 

idosos tem efeitos menos severos em relação ao declínio 

cognitivo quando o idoso está inserido em um grupo social 

comum. 

Augusti, A., et al 

(2017) 

Na atenção primária observou-se uma alta prevalência de 

idosos frágeis e pré-frágeis, e esse achado aponta para a 

necessidade de avaliação periódica do idoso por uma equipe 

multidisciplinar. 

 

DISCUSSÃO 

A grande parte da carga de patologias em saúde do idoso, associa-se às condições que as 

pessoas nascem e permanecem inseridas ao decorrer da vida e processo de envelhecimento. Um 
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estudo realizado na região nordeste do Brasil (Sousa. AC., et. al.) que relaciona as morbidades com 

incidência da fragilidade, mostrou significância estatística entre AVC, Osteoporose e depressão. Essa 

pesquisa também demostrou a presença de morbidade está associada a fragilidade, apesar da síndrome 

da fragilidade também se manifestar em indivíduos sem morbidades (Walston. J., et. al.).  

Relacionados aos critérios de fragilidade, 19% dos pacientes apresentaram diminuição da força de 

preensão palmar, o que liga com o estudo feito por Fred et al., que mostra uma prevalência de 20% 

entre os pacientes analisados. 

Tendo em vista a prevalência de idosos pré-frágeis e frágeis, torna-se importante o 

desenvolvimento de intervenções para evitar os eventos adversos. Um estudo (Stern Berg, AS., et 

al.,) ressalta a importância das prevenções primária, secundária e terciária relacionadas à incidência 

de fragilidade. Sendo para os idosos robustos e alguns pré-frágeis, intervenções como: prevenção à 

hipertensão, tabagismo, dislipidemia, ações de vacinação, realização de exercícios, orientações sobre 

nutrição. Para os pré-frágeis, em geral recomenda-se realizar diagnóstico precoce e tratamento de 

doenças crônicas, prevenção de quedas, entre outros. Em relação aos frágeis, realizar uma abordagem 

geriátrica com enfoque na reabilitação para manter a funcionalidade. 

CONCLUSÃO 

 Dado o exposto conclui-se que os antecedentes da fragilidade estão fundamentalmente 

relacionados as repercussões biológicas do envelhecimento além dos fatores sociais e cronológicos.  

A importância da equipe multidisciplinar no combate e retardo das manifestações presentes na 

síndrome de fragilidade são irrefutáveis, diversos profissionais são essenciais nessa equipe de atenção 

à saúde como Fisioterapeutas, Gerontologias, Geriatras, Profissionais de Educação Física entre 

outros, haja visto que a estimulação cognitiva, social e física como estratégia na atenção primária a 

saúde retarda a sintomatologia. As consequências expostas nas publicações assumem-se negativas na 

qualidade de vida de pessoas em idades avançadas. Sendo que, todas as manifestações associadas a 

tragilidade tornam os idosos em crescente declínio funcional finalizando com a incapacidade e 

dependência. 

A análise dos fatores etiológicos ligadas a síndrome de fragilidade terá grande importância a 

nível de atenção primária a saúde e detecção de eventuais pré-fragilidades, sendo que os fatores 

preconizados favorecem um diagnóstico precoce resultando em conduta e reabilitação do idoso. 
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RESUMO 

 

Introdução: A mobilização realizada precocemente é a melhor forma de prevenir os efeitos adversos 

do repouso prolongado na UTI, como as desordens do aparelho locomotor, maximizando a 

velocidades e o retorno das atividades funcionais que eram realizadas.  Neste caso é recomendado 

que o ortostatismo seja utilizado a fim de minimizar os efeitos adversos da imobilidade. Objetivo: 

avaliar os efeitos do ortostatismo em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva. Metodologia: 

A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica da literatura, e busca de artigos científicos nas 

bases de dados das revistas eletrônicas: MedLine, LILAC’S, Bireme, onde os artigos foram 

selecionados conforme os objetivos proposto neste estudo. Resultado: Por meio de busca eletrônica 

foram selecionados 39 artigos para leitura, quatro em inglês e 35 em português. Após leitura criteriosa 

desses trabalhos, 10 foram excluídos, 08 eram revisão de literatura, 15 não estavam diretamente 

relacionados ao tema. Conclusão: Há uma necessidade de obter alguns critérios sobre o uso da 

prancha ortostática criando um protocolo de uso na unidade de terapia intensiva daria ao paciente 

uma oportunidade de melhora e bem estar.    

Palavras Chave: Pacientes, Hospital, Unidade de Terapia Intensiva. 

 

ABSTRACT 

Introduction: early mobilization carried out is the best way to prevent the adverse effects of 

prolonged rest in the ICU, such as disorders of the locomotor system, maximizing speeds and the 

return of functional activities that were carried out. In this case it is recommended that orthostatism 

be used to minimize the adverse effects of immobility. Objective: To evaluate the effects of 

orthostatic in adult patients in the intensive care unit. Methodology: The methodology used was a 

literature review of the literature, and search for scientific articles in electronic journals databases: 

MedLine, LILAC'S, Bireme, where articles were selected according to the objectives proposed in this 

study. Result: Through electronic search were selected 39 articles to read, four in English and 35 in 

mailto:lany_dantas25@hotmail.com
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Portuguese. After careful reading of these projects, 10 were excluded, 08 were literature review, 15 

were not directly related to the topic. Conclusion: There is a need for some criteria on the use of 

orthostatic board creating a use protocol in the intensive care unit would give the patient an 

opportunity for improvement and well-being. 

Keywords: Patient, Hospital, Intensive Care Unit. 

 

 

INTRODUÇÂO 

A mobilização precoce de pacientes hospitalizados e em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

tem um precedente histórico marcante. O surgimento de condições durante a fase crítica, com 

repercussões sobre o sistema neuro-músculo-esquelético são mais claramente conhecidos e os 

pacientes que sobrevivem do período crítico comumente apresentam significativas e prolongadas 

complicações neuromusculares, com sérias consequências nas habilidades funcionais e na qualidade 

de vida após a alta hospitalar (HERMANS et al, 2008). A reabilitação precoce na terapia intensiva 

inclui mobilização passiva e ativa, terapia respiratória, posicionamento, aspiração, implantação e 

supervisão de ventilação não invasiva (VNI), auxílio da intubação, ajuste da ventilação, supervisão 

de desmame do ventilador mecânico e extubação (CHANG et al, 2004). 

Os benefícios da  mobilização precoce dentre eles estão: redução do tempo para desmame da 

VM e auxilio na recuperação funcional, sendo realizada através de atividades terapêuticas 

progressivas, tais como exercícios motores no leito, sedestação a beira do leito, transferência para a 

cadeira, ortostatismo e deambulação. É uma intervenção simples em pacientes com instabilidade 

neurológica e cardiorrespiratória. Adiar o início dos exercícios apenas colabora para intensificar o 

déficit funcional do paciente porque a função física e o estado de saúde geral são aprimorados através 

da realização de exercícios que podem prevenir perdas e debilidades funcionais (CHOI; TASOTA e 

HOFFMAN, 2008). 

Nos últimos anos, a literatura científica vem demonstrando, cada vez mais, a importância da 

intervenção fisioterapêutica no tratamento do paciente sob cuidados intensivos. Entretanto, alguns 

questionamentos têm ocorrido no que diz respeito à segurança de tais intervenções, justificadas pela 

ocorrência de eventos adversos. Estes eventos adversos são considerados inesperados, indesejáveis e 

não intencionais decorrentes da atenção à saúde, não relacionada à evolução natural da doença de 

base e que podem gerar consequências negativas, como prolongamento do tempo de internação e até 

o óbito (SCHWEICKER et al, 2009). 
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Diante dos efeitos ainda existem poucos estudos relacionado ao tema mencionado, o estudo 

teve como objetivo avaliar os efeitos do ortostatismo em pacientes adultos na unidade de terapia 

intensiva.  

 

 METODOLOGIA  

 Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e descritiva, desenvolvido por meio de uma 

revisão de literatura, é um estudo que busca o consenso sobre alguma temática específica e possibilita 

sintetizar o conhecimento de uma dada área, partindo da formulação de uma pergunta, identificação, 

seleção e avaliação crítica de estudos científicos em bases de dados eletrônicas. 

 A natureza desse estudo deu-se de forma qualitativa. Na pesquisa qualitativa uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser quantificados e possui caráter descritivo e exploratório que 

visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de 

relações entre variáveis, e objetiva maior familiaridade com o problema (KAUARK; MANHÃES e 

MEDEIROS, 2010). 

 Os objetivos propostos nesse estudo foram alcançados através pesquisa bibliográfica 

eletrônica disponíveis gratuitamente utilizando-se as bases de dados Lilacs, SciELO e Bireme a partir 

dos seguintes descritores e suas combinações na língua portuguesa: hospital; paciente e unidade de 

terapia intensiva em idiomas português e inglês. Os critérios de inclusão definidos para seleção dos 

artigos foram: artigos publicados em português no período de 2006 à 2014  que avaliem os efeitos do 

ortostatismo nas unidades de terapia intensiva. A amostra foi selecionada a partir da leitura dos títulos 

e resumos e a identificação daqueles que atenderam ao objetivo estabelecido para o estudo. Foram 

selecionados a partir do título e resumo 39 artigos. Após a leitura preliminar, foram excluídos 33. 

Logo, foram 6 os artigos selecionados já que os critérios para o estudo seriam assuntos diretamente 

relacionados ao tema, que em seguida foram submetidos à leitura e análise crítica possibilitando a 

obtenção de respostas de acordo com o problema de pesquisa proposto. 

RESULTADOS 

Por meio de busca eletrônica foram selecionados 39 artigos para leitura, quatro em inglês e 

35 em português. Após leitura criteriosa desses trabalhos, 10 foram excluídos, 08 eram revisão de 

literatura, 15 não estavam diretamente relacionados ao tema. Dos seis artigos incluídos um e estudo 
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analítico prospectivo, dois analítico observacional, um transversal qualitativo, um estudo clinico 

prospectivo intervencional.  

 

DISCUSSÂO 

Os pacientes com restrições ao leito na Unidade de Terapia Intensiva podem apresentar várias 

complicações respiratórias, hemodinâmicas, cardíacas, neurológicas, motoras e varias outras 

condições. A Fisioterapia tem um grande papel de diminuir os efeitos adversos e tratar ou prevenir as 

complicações, sejam vítimas de trauma ou de qualquer outro tipo.  

A adoção da postura ortostática com assistência da prancha é recomendada para readaptar os 

pacientes à posição vertical, quando estes são incapazes de se levantar ou mobilizar com segurança, 

mesmo com considerável assistência. O uso da postura ortostática na UTI tem sido encorajado como 

uma técnica para minimizar os efeitos adversos da imobilização prolongada (SZAFLARSKI N, 

2013). 

No estudo realizado por Gabriela Di Filippo Souza et al (2014) foram realizados  intervenções 

em 38 pacientes. Idade média de 80 ± 16 anos, com um APACHE II de 13 ± 5. O tipo de via aérea 

mais frequente foi à fisiológica (66,7%), seguida da via aérea artificial de traqueostomia (14%). Dos 

pacientes sob ventilação mecânica, 8,8% estavam usando tubo orotraqueal e 10,5% traqueostomia. 

Dentre todas as 57 intervenções de ortostase, houve apenas 1,7% de eventos adversos. Vinte e oito 

por cento das intervenções foram interrompidas por alterações dos parâmetros fisiológicos, além dos 

limites considerados seguros. Dentre essas ocorrências, 10,5% foram hipotensão ortostática, 8,8% 

queda de SpO2 <90%, 5,3% hipertensão e 3,5% taquicardia. Para colocação em ortostase, o tempo 

médio gasto para transferências foi 16 ± 5 minutos, sendo que o tempo médio de permanência do 

paciente na prancha foi 44 ± 15 minutos. Foi observado que não houve associação entre o número de 

pontos do APACHE II e os efeitos adversos, bem como com o diagnóstico nosológico. 

A adoção da postura ortostática com assistência ou não da prancha é recomendada para 

readaptar os pacientes à posição vertical, quando estes são incapazes de se levantar ou mobilizar com 

segurança. O uso da postura ortostática na UTI tem sido encorajado como uma técnica para minimizar 

os efeitos adversos da imobilização prolongada.  Apesar da falta de ensaios clínicos avaliando o 

impacto no prognóstico nos pacientes críticos, a posição ortostática foi incluída como modalidade de 

tratamento em recente consenso por fisioterapeutas ingleses. Seus supostos benefícios incluem 

melhora no controle autonômico do sistema cardiovascular, facilitação da ventilação e troca gasosa, 
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facilitação do estado de alerta, estimulação vestibular e facilitação da resposta postural 

antigravitacional (WINKER et al, 2005). 

Melissa Sibinelli et al, (2012) realizou um estudo com o objetivo de analisar o nível de 

consciência, efeitos pulmonares e hemodinâmicos em pacientes intensivos durante a posição 

ortostática. E verificou-se que não houve alteração do nível neurológico. A frequência respiratória (f) 

e VE reduziram-se em 30° com posterior aumento em 50°, no entanto, essas alterações não foram 

estatisticamente significativas. A cirtometria abdominal e a pressão expiratória máxima apresentaram 

aumento, sem significância estatística. Em relação à pressão inspiratória máxima e a capacidade vital 

observou-se aumento estatisticamente significante na comparação entre as angulações 50º e 0°. Já o 

volume corrente aumentou ao longo do tempo, na comparação entre as angulações 30º e 0º, e entre 

50º e 0°. A pressão arterial média sofreu incremento somente na comparação entre 50° e 0°. A 

frequência cardíaca elevou-se ao longo do tempo e quando comparada entre 30°e 0°, 50° e 0°, e 50° 

e 30 graus. 

Quando mudança na postura ocorre os barorreceptores carotídeos em relação ao coração, 

podendo induzir mudanças na pressão arterial, localizados aproximadamente 25 cm acima do 

coração, captam a pressão arterial em média 18mmHg mais baixa do que ao nível cardíaco, com isso 

a pressão ao nível do coração deveria aumentar de 15 a 20 mmHg na mudança de supino para ereta. 

No entanto os barorreceptores aórticos captam a pressão arterial mais elevada devido sua localização 

próxima ao coração, podendo parcialmente neutralizar esse aumento da PAM. O enchimento das 

camaras cardíacas é prejudicado pela mudança postural, pois as artérias e veias localizadas abaixo do 

nível cardíaco estão preenchidas muito mais durante ortostatismo. Essa diminuição substancial da 

pressão de enchimento central causaria uma queda significativa da fração de ejeção e débito cardíaco, 

mesmo que os mecanismos do barorreflexo arterial induzam aumento da FC. Em consequência ocorre 

uma vasoconstrição periférica quando o corpo passa da posição supina para ortostática (TOSKA e 

WALLOE, 2012). 

Em um estudo que tinha como objetivo detectar eventos hemodinâmicos e ventilatórios 

durante a utilização da postura ortostática em pacientes críticos. Durante a fase de ortostatismo 

observou-se aumento da FC e da SpO2. A f apresentou uma queda inicial seguida de aumento não 

significante. O Vt apresentou grande aumento durante os primeiros 10 minutos retornando ao seu 

valor basal ao término do ortostatismo, contudo, sem significância estatística. Houve diminuição da 

PAS, estatisticamente significante, durante o quinto minuto, retornando ao seu valor basal durante a 

fase recuperação. Não houve alterações na PAD e no VM. Não houve efeitos adversos (MEDEIROS, 

2010). 
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 Segundo Yoshizaki (2008) sinais aferentes originados nos membros inferiores relacionados 

com a manutenção da postura são acionados no ortostatismo. Essa informação é projetada para o 

centro respiratório, e resulta em um aumento da ventilação. A contração dos músculos gastrocnêmios 

observada na eletroneuromiografia em seu estudo apoiam essa possibilidade. O esforço necessário 

para sustentar a posição na prancha também pode levar ao aumento do gasto energético e assim 

aumentar a ventilação. No entanto, alguns trabalhos demonstraram que esse aumento do consumo de 

O2 ocorre somente quando o indivíduo não está seguramente preso a prancha. Outro possível 

mecanismo responsável pelo aumento do VT sugere que a mudança da posição supina para a 

ortostática aumenta o CRF e a mobilidade diafragmática, ocasionado pela descida do conteúdo 

abdominal. Essa alteração do CRF altera o ponto em que cada volume corrente ocorre na curva 

pressão-volume, resultando em um aumento da complacência (YOSHIZAKI et al, 2008). 

O papel da reabilitação é um processo continuado, considerando que a pessoa deve ser vista 

como um todo e não como a soma das partes, sendo importante a participação conjunta de uma equipe 

multidisciplinar, da família e da comunidade na continuidade aos cuidados. É interessante que haja 

um planejamento da alta hospitalar, pois os cuidados ofertados durante o internamento devem 

estender-se ao domicílio mediante orientações aos familiares sobre posicionamento no leito, 

manipulação, colaborando com uma recuperação mais fácil e mais rápida e consequentemente uma 

melhoria na qualidade de vida.  

Esta pesquisa apresenta como vantagens ser um tema atual e relevante, grau de evidência A e 

B dos artigos selecionados e baixo custo. Apresenta como desvantagem inacessibilidade aos artigos 

publicados recentemente. 

 

CONCLUSÃO 

A realização do ortostatismo na Unidade de Terapia Intensiva é de suma importância para que 

o paciente obtenha os padrões fisiológicos mais próximos do normal possível. Esses dados sugerem 

que este recurso pode ser seguro e viável, mesmo em pacientes sob ventilação mecânica. Visto que 

como existem poucos artigos sobre o assunto e haveria a necessidade de ampliar os estudos já que e 

bem aceito pelos profissionais. Há uma necessidade de obter alguns critérios sobre o uso da prancha 

ortostática criando um protocolo de uso na unidade de terapia intensiva daria ao paciente uma 

oportunidade de melhora e bem estar.    
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Tabela: 

 

Autor/Ano 

 

Objetivos 

 

Resultados 

SOUZA, Gabriela 

Di Filippo et al, 

2014 

Verificar a frequência 

e caracterizar os 

eventos adversos 

durante a utilização da 

prancha ortostática em 

Dentre as 57 intervenções de ortostase, houve apenas 1,7% 

de eventos adversos, devido perda de dispositivo (sonda 

nasoenteral). Vinte e oito por cento das intervenções foram 

interrompidas por alterações dos parâmetros fisiológicos, 

além dos limites considerados seguros. Dentre essas 

ocorrências, 10,5% foram hipotensão ortostática, 8,8% 

hipoxemia, 5,3% hipertensão e 3,5% taquicardia. O tempo 
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doentes críticos em 

uma UTI. 

gasto para transferência para ortostase foi 16 ± 5 minutos e 

o de permanência na posição 44 ± 15 minutos. 

SIBINELLI, 

Melissa et al, 2011. 

Analisar o nível de 

consciência, efeitos 

pulmonares e 

hemodinâmicos em 

pacientes intensivos 

durante a posição 

ortostática. 

Não houve alteração do nível neurológico. A freqüência 

respira 

tória (f) e VE reduziram-se em 30° com posterior aumento 

em 50°, no entanto, essas alterações não foram 

estatisticamente significativas. A cirtometria abdominal e 

a pressão expiratória máxima apresentaram aumento, sem 

significância estatística. Em relação à pressão inspiratória 

máxima e a capacidade vital observou-se aumento 

estatisticamente significante na comparação entre as 

angulações 50º e 0°. Já o volume corrente aumentou ao 

longo do tempo, na comparação entre as angulações 30º e 

0º, e entre 50º e 0°. A pressão arterial média sofreu 

incremento somente na comparação entre 50° e 0°. A 

freqüência cardíaca elevou-se ao longo do tempo e quando 

comparada entre 30°e 0°, 50° e 0°, e 50° e 30°. 

MEDEIROS, 

Luciana Gusmão, 

2010. 

Detectar eventos 

hemodinâmicos e 

ventilatórios durante a 

utilização da postura 

ortostática em 

pacientes críticos. 

Durante a fase de ortostatismo observou-se aumento da FC 

e da SpO2. A f apresentou uma queda inicial seguida de 

aumento não significante. O Vt apresentou grande aumento 

durante os primeiros 10 minutos retornando ao seu valor 

basal ao término do ortostatismo, contudo, sem 

significância estatística. Houve diminuição da PAS, 

estatisticamente significante, durante o quinto minuto, 

retornando ao seu valor basal durante a fase recuperação. 

Não houve alterações na PAD e no VM. Não houve efeitos 

adversos 

LUQUE,Alexandre 

; CORDOBA, 

Fernanda; 

MARTINS,  

Camila Gabriela;  

GAZZOTTI, 

Mariana; SILVA,  

Marcele Siegler, 

2010. 

Investigar a frequência 

de uso da prancha 

ortostática nas UTI´s 

de hospital público, 

hospital privado e 

hospital sem fins 

lucrativos existentes 

na cidade de São Paulo 

Tratou-se de um estudo transversal utilizando questionário 

semiestruturado como forma de coleta de dados. Foram 

selecionados 182 hospitais para avaliação. Desses, 70 

foram incluídos e 15 (21,42%) dos hospitais avaliados 

devolveram o questionário respondido, 3 (20%) deles 

possuíam a prancha ortostática, porém nenhum a utilizava 

como recurso terapêutico de rotina na Unidade de Terapia 

Intensiva. A maioria dos hospitais investigados não 

possuem a prancha e dos 3 hospitais que relatam possuir o 

equipamento, apenas um faz uso na UTI. 
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VELAR,Camila 

Molina; FORTI, 

Germano Junior, 

2008. 

Verificar se o nível de 

consciência avaliado 

através da escala de 

coma de Glasgow 

(GCS) pode ser 

influenciado pela 

postura ortostática. 

A pontuação da escala de coma de Glasgow aumentou no 

primeiro minuto de ortostatismo e permaneceu todo 

período de ortostatismo (p < 0,011) 

BARROS, 

Andréia, 2006. 

Análise dos efeitos 

ventilatórios e 

hemodinâmicos 

envolvidos com o 

estresse ortostático do 

paciente crítico 

posicionado na 

prancha ortostática. 

Na análise hemodinâmica a PAS, PAD e PAM tiveram 

queda significativa durante a inclinação máxima, enquanto 

que a FC apresentou aumento significativo nessa mesma 

fase. Na análise ventilatória, o VC mostrou queda e valores 

relativamente constantes durante a inclinação máxima, em 

contrapartida, o VE e f mostraram aumento dos valores 

durante a fase de inclinação. Os valore das variáveis 

hemodinâmicas e ventilatórias retomaram aos seus valores 

iniciais na fase de retorno. Não houve qualquer 

desestabilização clínica que justificasse a interrupção do 

procedimento. 
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RESUMO 

 

A lipodistrofia localizada é uma das disfunções estéticas que mais incomodam a população. Esta 

também é conhecida como gordura localizada e é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

em diferentes regiões corporais e varia de acordo com a predisposição genética de cada indivíduo. 

Diante disto, novos métodos  vem surgindo dentro da área da fisioterapia dermatofuncional na 

tentativa de reduzir esta gordura localizada. Entre estes métodos destaca-se a Criolipólise  que é 

caracterizada por ser um método revolucionário que reduz a gordura localizada de forma não invasiva 

através do processo de congelamento das células adipócitas. Este procedimento ocorre através de uma 

tecnologia que promove resfriamento intenso e local na região de gordura subcutânea localizada e 

desta forma atinge e elimina os adipócitos sem lesar os tecidos adjacentes e consequentemente não 

promove danos a saúde a nível sistêmico. Analisar a eficácia da criolipólise no tratamento da 

lipodistrofia localizada através de uma revisão da literatura. Com a realização deste estudo podemos 

verificar que a criolipólise é um método seguro para a redução da lipodistrofia localizada e com o 

mínimo de intercorrências possíveis, adaptando-se a diferentes regiões corporais, além de possibilitar 

ao paciente a realização do procedimento sem necessitar de um período de repouso após, não 

causando limitações na vida profissional e pessoal dos pacientes submetidos a esse tratamento.  

Descritores: Fisioterapia, Adipócito, lipodistrofia. 

 

ABSTRACT 

 

Localized lipodystrophy is one of the most disabling aesthetic dysfunctions in the population. This is 

also known as localized fat and is characterized by excessive fat accumulation in different body 
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regions and varies according to the genetic predisposition of each individual. In view of this, new 

methods are emerging within the area of dermatofunctional physiotherapy in an attempt to reduce 

this localized fat. Among these methods, Cryolipolysis is characterized as being a revolutionary 

method that reduces localized fat in a non-invasive way through the freezing process of adipocyte 

cells. This procedure occurs through a technology that promotes intense and local cooling in the 

localized subcutaneous fat region and in this way reaches and eliminates adipocytes without 

damaging adjacent tissues and consequently does not promote systemic health damage. To analyze 

the efficacy of cryolipolysis in the treatment of localized lipodystrophy by reviewing the literature. 

With the accomplishment of this study we can verify that cryolipolysis is a safe method for the 

reduction of localized lipodystrophy and with the minimum of possible complications, adapting to 

different body regions, besides allowing the patient to perform the procedure without needing a period 

of rest after, not causing limitations in the professional and personal life of the patients submitted to 

this treatment. 

Keywords: Physiotherapy, Adipocytes, lipodystrophy. 

 

INTRODUÇÃO  

Os padrões de beleza impostos pela sociedade e a mídia atual, faz como que seja crescente 

a procura por tratamentos estéticos na busca incessante do corpo perfeito. A insatisfação com a 

imagem corporal causa um desconforto estético e emocional, tanto para as mulheres como para os 

homens que estão buscando cada dia mais o corpo ideal (LIMONTA et al,2017).  

Dentre as disfunções estéticas que mais incomodam destaca-se a lipodistrofia localizada, ou 

seja, a gordura localizada, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura em diferentes regiões 

corporais de maior predisposição genética de cada individuo (FERREIRA; MEDRADO, 2017). As 

regiões com predisposição a concentração de gordura localizada, são o abdômen, coxas, quadril e 

pré-axilar. Causando com isso alteração do contorno corporal, modificação da imagem pessoal e 

autoestima (TORRES et al, 2014). 

O desenvolvimento do tecido adiposo ocorre desde a vida uterina até a puberdade. Na vida 

adulta ocorre apenas o aumento do tamanho das células existentes e não a sua quantidade (LIMONTA 

et al,2017). Esse crescimento se dá pelo aumento da ingestão calórica e pela redução da demanda 

energética, onde correrá desenvolvimento e acúmulo de gordura corporal (SILVA, MERCADO, 

2015). No entanto, a gordura corporal possui papel primordial no organismo, sendo importante em 

processos fisiológicos essenciais, dentre eles destaca-se sua atuação como reserva energética corporal 

(SIMIONATO, MOHAR, WINKELHANN, 2013). 

Com o aumento da procura por tratamento desta afecção surgiram inúmeras técnicas para 

reduzir as imperfeições estéticas causadas pela gordura localizada, inovações tecnológicas não 

invasivas são a primeira alternativa para quem quer adiar um procedimento cirúrgico (UZED0, LIPI, 

ROCHA, 2013; CRIPPA, 2016). 

A Criolipólise é o mais novo método revolucionário que atua na redução da gordura 

localizada de forma não invasiva. O procedimento ocorre através de uma tecnologia no qual promove 

resfriamento intenso e local na região de gordura subcutânea localizada, que atinge e elimina os 

adipócitos sem lesar os tecidos adjacentes, sem danos a saúde a nível sistêmico como na corrente 

sanguínea ou nos marcados de fígado (SILVA,MERCADO,2015). 
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A criolipólise foi criada em 2005 pela Zeltiq Aesthetics, Inc. (Pleasanton, CA). Este 

procedimento terapêutico consiste em promover uma paniculite localizada, ou seja, induzir a apoptose 

das células do tecido adiposo utilizando uma temperatura que varia de -5° a -15° C, sem danificar 

tecidos adjacentes (BORGES, SCORZA, 2014; KRUEGER et al, 2014). 

O procedimento é realizado com auxilio de um aparelho, que obrigatoriamente deve conter 

o registro da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), acompanhado de uma ponteira 

em forma de copo, associada a um vácuo que atrai o tecido adiposo para o seu interior, causando um 

resfriamento local intenso, mantido por até 60 minutos por região. Durante o procedimento ocorrerá 

o congelamento da gordura armazenada nos adipócitos, propiciando assim posteriormente sua 

eliminação (DERRICK,SHRIDHARANI,BROYLES,2015).  

Vale ressaltar que nenhuma alteração na adiposidade localizada é notável imediatamente 

após o procedimento. O procedimento de torna seguro quando se utiliza uma membrana 

anticongelante entre a pele e o equipamento, como forma de proteção, evitando com isso uma possível 

lesão tecidual (BORGES, SCORZA, 2014; KRUEGER et al,2014; LIMONTA et al,2017). 

Uma das vantagens desse procedimento é que pode ser realizado em um ambiente clínico, 

sem a necessidade de uso de produtos anestésicos e sem necessitar de um período de repouso após o 

procedimento, não causando limitações na vida profissional e pessoal dos pacientes submetidos a esse 

tratamento. Em uma única sessão, o tecido adiposo na região tratada poderá reduzir, em média, de 

25% a 30%. Caso seja necessária outra sessão, deverá ser realizada após 90 dias na mesma região. 

(KRUEGER et al., 2014; SILVA, MERCADO, 2015). 

Sendo assim, através de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a eficácia da crolipólise no tratamento lipodistrofia localizada, em diferentes regiões corporais 

apontando algumas evidências científicas desse procedimento. 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada no período de maio a agosto de 2017, no 

qual buscou-se artigos científicos nas bases de dados: BIREME, SciELO, LILACS e PubMeD, com 

buscas simples e avançadas com combinações de DECS. Estabelecendo como critérios de inclusão: 

Ano de publicação de 2013 a 2017, publicações nos idiomas português e inglês e do tipo estudo ser 

ensaio clinico. Como critérios de Exclusão: Estudos incompletos e que utilizam apenas dados 

preliminares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram encontrados 30 estudos a partir das bases de dados, no entanto dentre estes apenas 6 

supriram a necessidade do estudo de inclusão. Na integra os estudos selecionados demonstraram 

efeitos positivos na técnica da criolipólise na lipodistrofia localizada. 

 

 

AUTOR/

ANO 

 

TÍTULO 

 

OBJETIVO 

 

TIPO 

DE 

ESTU

DO 

 

AMOST

RAS 

 

RESULTADOS 
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Stevens e 

Bachelor 

(2014) 

 

Aplicador de 

superfície 

compatível com 

criolipólise para 

redução de 

gordura não 

cirúrgica em 

coxas laterais 

 

 

Os autores 

investigaram a 

segurança e a 

eficácia de um 

aplicador de 

protótipo para o 

tratamento da 

gordura "não 

apanhável" nas 

coxas laterais. 

 

 

Estudo 

clínico 

 

40 

pacientes, 

procedim

ento 

realizado 

em uma 

das coxas  

com a 

coxa 

contralate

ral 

servindo 

de 

controle. 

 

Indicaram uma redução 

média normalizada de 2,6 

mm na espessura da 

gordura - uma redução 

estatisticamente 

significativa contra a coxa 

de controle não tratada (P 

= 7,8E-8). 

   

Carruther, 

Humphrey 

e Rivers 

(2017) 

 

Cryolipólise 

paraReducção de 

ArmFat: 

Segurança e 

Eficácia de um 

Protótipo 

Aplicativo 

CoolCup Com 

Contorno Plano 

 

 

O estudo avaliou a 

segurança e a 

eficácia de um 

aplicador de 

criolipólise de 

copo contornado 

para redução da 

gordura do braço. 

O protótipo foi 

projetado para 

maximizar o 

contato do tecido 

com a superfície 

de resfriamento 

para melhorar o 

conforto, 

enquanto reduz o 

tempo de 

tratamento em 25 

minutos. 

 

 

Estudo 

clínico 

 

30 

mulheres 

foram 

matricula

das e 

completar

am 

tratament

os para 

ambos os 

braços. 

 

As medidas de ultra-som 

encontraram redução 

média da camada de 

gordura de 3,2 mm com 

um SD de 2,7 mm. A 

revisão fotográfica 

independente cega 

encontrou 85,2% de 

identidade correta das 

fotografias basais em pelo 

menos 2/3 dos revisores.  

 

 

Bernstein 

(2016) 

 

Acompanhament

o de eficácia a 

longo prazo em 

dois estudos de 

caso de 

criolipólise: 6 e 9 

anos pós-

tratamento 

 

 

Avaliara a eficácia 

do tratamento de 

criolipólise a 

longo prazo. 

 

Estudo 

clínico  

 

2 paciente 

homem, 

idade 44 e 

45 anos. 

Ambos 

trataram a 

região de 

flancos. 

 

As fotografias desses dois 

casos mostram que as 

reduções locais na 

gordura do flancos têm 

uma longevidade 

significativa nesses 

assuntos e sugerem que os 

resultados da criolipólise 
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podem ser muito 

duradouros. 

 

Adjadj et 

al (2017) 

 

Avaliação da 

Eficácia da 

Criolipólise em 

culotes: um 

Estudo 

Prospectivo de 53 

Pacientes 

 

 

Avaliar a eficácia 

da criolipólise na 

redução da 

gordura localizada 

na região de 

culotes 

 

Estudo 

clínico 

 

53 

pacientes 

com 

lipodistro

fia 

localizada 

nos 

culotes 

A 

os 6 meses, houve uma 

diminuição média de 5,63 

cm na circunferência da 

coxa 

 

Silva et al 

(2017) 

 

Redução da 

gordura 

submental não 

invasiva com 

criolipólise mais 

fria 

 

 

O principal 

objetivo do 

presente estudo foi 

demonstrar a 

eficácia da 

criolipólise no 

excesso de 

gordura do saco e 

examinar a 

tolerância do 

paciente e a 

segurança do 

procedimento 

 

 

Estudo 

clínico 

 

15 

indivíduo

s, usando 

um 

dispositiv

o de 

resfriame

nto de 

tecido não 

invasivo 

 

A redução média (SD) 

medida pelo compasso de 

dobra da pele foi de 33% 

e, por MRI, a redução 

média (SD) foi de 1,78 

mm (1.157 mm), 12 de 15 

indivíduos (80%) estavam 

satisfeitos ou muito 

satisfeitos com o 

tratamento 

 

Meyer et 

al (2016) 

 

Efeitos da 

criolipólise na 

adiposidade 

abdominal. 

 

O objetivo deste 

estudo foi 

investigar os 

efeitos da 

criolipólise na 

eliminação de 

adipócitos através 

de análises 

histológicas e 

ultra-sonográficas 

 

 

Relató

rio de 

caso 

 

1 paciente 

do sexo 

feminino 

de 46 

anos, com 

queixa de 

gordura 

abdomina

l 

localizada 

e no 

período 

pré-

operatóri

o de 

abdomino

plastia. 

 

Nas imagens de ultra-

som, bem como em 

análises macroscópicas e 

histológicas, detectou-se 

destruição significativa de 

adipócitos, com 

conseqüente redução da 

camada de gordura e 

integridade de áreas 

adjacentes ao tecido 

tratado.  

 

TABELA 1: Quadro Demonstrativo com os artigos Selecionados. 



 

268 
 

Stevens e Bachelor (2014) avaliou a eficácia da criolipólise na região de culotes , um 

tratamento unilateral de 120 minutos com um aplicador de superfície conformável de protótipo foi 

realizado em 1 coxa lateral de 40 pacientes, com a coxa contralateral servindo de controle. Durante 

as visitas de acompanhamento aos 2 e 4 meses, a redução da gordura foi avaliada por ultra-sonografia 

e fotografia clínica. 

Os dados de ultra-som indicaram uma redução média normalizada de 2,6 mm na espessura 

da gordura - uma redução estatisticamente significativa contra a coxa de controle não tratada (P = 

7,8E-8).As fotografias clínicas e os resultados de ultra-som apresentaram redução significativa na 

espessura da gordura da região lateral de coxas(STEVENS; BACHELOR,2014) 

  Carruthers, Humphrey e Rivers (2017), avaliaram a segurança e a eficácia de criolipolise 

para redução da gordura do braço. Trinta mulheres foram matriculadas e completaram tratamentos 

para ambos os braços, tratados usando um protótipo de dispositivo que entregava tratamento em 35 

minutos a -11 ° C. A documentação fotográfica e ultra-sonográfica foi capturada na linha de base e 

12 semanas após o tratamento. A eficácia foi avaliada por revisão fotográfica e medição da redução 

de gordura em imagens de ultra-som. Imediatamente após 1, 4 e 12 semanas após o tratamento, as 

medidas de ultra-som encontraram redução média da camada de gordura de 3,2 mm com um SD de 

2,7 mm. 

Bernstein (2016) realizou um estudo clinico com dois pacientes previamente documentados 

em um relato de caso para demonstrar sua eficácia de tratamento em curso aos 6 e 9 anos após o 

tratamento. Paciente homens um de 44 anos (paciente 1) e outro de 45 anos (paciente 2). Ambos 

apresentavam gordura subcutânea indesejada em seus flancos.  

Paciente 1  foi tratado no flanco esquedo  com dois ciclos de criolipólise o tratamento foi 

administrado com a temperatura de -10 ° C usando uma duração de tratamento de 60 min. Paciente 2 

Seu flanco direito foi tratado com um ciclo de criolipólise, usando parâmetros 5 ° C e um tempo de 

tratamento de 60 min. O efeito do tratamento foi avaliado comparando as fotografias clínicas na linha 

de base, 3 meses após o tratamento, 5 anos pós-tratamento e 9 anos pós-tratamento( BERNSTEIN, 

2016). 

 Para quantificar a eficácia do tratamento, as fotografias dos dois casos em todos os pontos 

de tempo foram avaliadas. As assimetrias existentes entre os lados contralateral tratados e não tratados 

são mantidas e ainda visíveis em fotografias clínicas em todos os pontos de tempo de seguimento( 

BERNSTEIN, 2016). 

Adjadj et al (2017), realizou um estudo 53 pacientes com lipodistrofia localizada nos culotes. 

O desfecho primário foi a diminuição da espessura da gordura aos 3 e 6 meses, conforme avaliado 

pela medição da circunferência da coxa e por avaliação ultra-sonográfica da gordura subcutânea. Aos 

6 meses, houve uma diminuição média de 5,63 cm na circunferência da coxa; A diminuição média 

na espessura da camada de gordura medida por ultra-som foi de 1,31 cm. A criolipólise é uma técnica 

eficaz para reduzir a gordura nos culotes e é bem tolerada pelos pacientes. 

Silva et al (2017), utilizou um aplicador de pequeno volume  para tratar 15 indivíduos, 

durante 45 e 30 minutos a -12 e -15 ° C, para redução de gordura submental. Foram realizados dois 

tratamentos com um intervalo de 10 semanas entre eles. As área tratada foi avaliada usando fotografia 

digital e medições do calibre antes do tratamento. Todos os pacientes também foram avaliados antes 

e após o tratamento pós-tardio de 12 semanas por Ressonância Magnética (MRI). 

A redução média (SD) medida pelo compasso de dobra da pele foi de 33% e, por MRI, a 

redução média (SD) foi de 1,78 mm (1.157 mm), 12 de 15 indivíduos (80%) estavam satisfeitos ou 

muito satisfeitos com o tratamento. A criolipólise com temperatura mais fria e o tempo de tratamento 

reduzido continuam a ser eficazes e são seguros para a redução não invasiva da gordura submental 

(SILVA et al, 2017). 
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Meyer et al (2016), relatou o caso  de uma paciente do sexo feminino de 46 anos, com queixa 

de gordura abdominal localizada e no período pré-operatório de abdominoplastia. O paciente foi 

submetido a uma única aplicação de 60 min de criolipólise, temperatura de -5 ° C, na área do 

hipogastrio, a 5 cm abaixo do umbigo. Para estudar os efeitos desse tratamento, as imagens de ultra-

som foram realizadas  antes da sessão e 7, 15, 30 e 45 dias após a terapia foram analisadas. Após a 

abdominoplastia, as partes dos tecidos abdominais tratados e não tratados foram avaliados macro e 

microscopicamente. Nas imagens de ultra-som, bem como em análises macroscópicas e histológicas, 

detectou-se destruição significativa de adipócitos, com conseqüente redução da camada de gordura e 

integridade de áreas adjacentes ao tecido tratado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste estudo podemos verificar que a criolipólise é um método seguro para 

a redução da lipodistrofia localizada e com o mínimo de intercorrências possíveis, adaptando-se a 

diferentes regiões corporais, além de possibilitar ao paciente a realização do procedimento sem 

necessitar de um período de repouso pós aplicação, não causando limitações na vida profissional e 

pessoal dos pacientes submetidos a esse tratamento.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. ADJADJ,L. et al. Assessment of the Efficacy of Cryolipolysis on Saddlebags: A Prospective Study 

of 53 Patients. Plast. Reconstr. Surg. v.140,n. 50, 2017. 

2. BORGES, F. S; SCORZA, F. A. fundamentos da Criolipólise. Fisioterapia Ser, v.9, n. 4,p: 2019-

224, 2014. 

3. BERNSTEIN, E. F. Long-term efficacy follow-up on two cryolipolysis case studies: 6 and 9 years 

post-treatment.  Journal of Cosmetic Dermatology, 15, 561-564. 

4. CARRUTHERS, J. D; HUMPHREY, S; RIVERS, J. K. Cryolipolysis for Reduction of Arm Fat: 

Safety and Efficacy of a Prototype CoolCup  Applicator  With Flat Contour. Dermatol Surg ,V.43, 

N.7, P. 940–949, 2017. 

5. CRIPPA, V. O.Técnicas não invasivas para redução de lipodistrofia localizada: Evidencias atuais. 

Ênfase no tratamento de criolipólise. Revista Infarma Ciências Farmacêuticas, v.28, n.4, p. 199-207, 

2016. 

6. DERRICK, C.D; SHRIDHARANI, S. M; BROYLES, J. M. The Safety and Efficacy of 

Cryolipolysis: A Systematic Review of Available Literature. A esthetic Surgery Journal  ,v. 35, n.7, 

p: 830–836, 2015. 

7. FERREIRA, R. C. S. S; MEDRADO, A. P. Criolipólise: Aplicabilidade clínica e perspectiva da 

terapêutica na adiopolisidade localizada - Uma Revisão Sistemática. Revista Pesquisa em 

Fisioterapia, v.7, n.1, p:94-102, 2017. 

8. KRUEGER, N. et al. Cryolipolysis  for noninvasine body contouring: Clinical efficacy and patient 

safistaction. V.2014, n.7, p: 201-205, 2014. 



 

270 
 

9. LIMONTA, A. N. et al. Criolipólise: A importância da membrana anticongelante na prevenção de 

queimaduras. InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade , v. 12, n. 1, p: 128- 143, 2017. 

10. MEYER, P. F. et al. Case Report  Effects of Cryolipolysis on Abdominal Adiposity.  Hindawi 

Publishing Corporation, V.2016, p: 1-7, 2016. 

11. SILVA, H. L. et al. Noninvasive submental fat  reduction  using  colder cryolipolysis. J Cosmet 

Dermatol, p.1-6, 2017. 

12. SILVA, J.G.M; FILONI,E; FITZ, F. F. fisioterapia no tratamento das disfunções estéticas 

corporais- Revisão de literatura. MTP & Rehabjournal, v.12, p. 979-1012, 2014. 

13. SILVA, T. R. B. MERCADO, N. F. Criolipólise e sua eficácia no tratamento da gordura 

localizada: Revisão Bibliográfica. Visão Universitária, v.3, p: 129-145, 2015. 

14. SIMIONATO, E. MOHR, F;  WINKELMANN, E.R.  Efeitos da Crioterapia no tratamento da 

lipodistrofia localizada- Revisão de literatura. Revista  Biomotriz, V.7, N. 01, 2013. 

15. STEVENS, W. G; BACHELOR, E. P. Cryolipolysis Conformable-Surface  Applicator for Non 

surgical Fat Reduction in Lateral Thighs. AestheticSurgery Journal , V.35, N.1, P: 66–71, 2015. 

16. TORRES, J. S. et al. Perfil dos usuários atendidos pela fisioterapia dermato- funcional  em 

TERESINA/PI. Fisioterapia Brasil, v.15, n.2, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

271 
 

EFEITOS DA ELETROESTIMULÇÃO NEUROMUSCULAR EM PORTADORAS DE 

DISFUNÇÃO SEXUAL 

 

EFFECTS OF NEUROMUSCULAR ELETROESTIMULATION IN SEXUAL DIFFUSION 

CARRIERS 

 

Waldênia  Karlis Melo de Sousa1 

Maria Augusta Sá2 

 

1 Acadêmica de Fisioterapia da Faculdade do Piauí – Fapi. Teresina, PI, Brasil  (jetaimelo@hotmail.com) 

2 Fisioterapeuta Professora Maria Augusta Sá  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A sexualidade é inerente ao ser humano, portanto o ato sexual é vida e uma 

necessidade fisiológica, que para ser plena e prazerosa, precisa ser entendida como algo natural. A 

disfunção sexual feminina (DSF) é frequente e atinge cerca de 67,9% de  mulheres no mundo. A 

fisioterapia tem se destacado, no tratamento das disfunções sexuais desconfortáveis das mulheres, 

pela utilização de diversos métodos de reabilitação neuromuscular. OBJETIVOS: Aumentar o 

conhecimento sobre as disfunções sexuais e propor um estudo dos benefícios da eletroestimulação 

em alterações sexuais femininas com parâmetros definidos. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 

se trata uma revisão integrativa com uma abordagem descritiva e qualitativa, valendo-se de uma 

análise exploratória, realizada no primeiro  semestre de 2017 através da bases de dados MEDLINE e 

LILACS usando os descritores : Fisioterapia; Disfunção Sexual Feminina e Eletroestimulação, 

identificou 605 artigos que depois do processo de inclusão e exclusão, os estudos escolhidos foram 

os dos períodos compreendidos entre os anos de 2002 a 2016 em português e inglês, retirando assim 

os que usaram homens para serem avaliados e os sem conectividade com o objeto de pesquisa, 

restando 9 para iniciar o estudo. RESULTADOS E DISCUSSÂO: A eletroestimulação, é uma opção 

da fisioterapia no tratamento das disfunções sexuais femininas. No entanto, dada a baixa qualidade 

das metodologias e pela ausência de entendimento e coerência quanto a melhor intervenção e 

parâmetro definido, as controvérsias dificultam o processo de estudo. CONCLUSÃO: A disfunção 

sexual feminina é um fenômeno frequente, impactando a qualidade de vida das mulheres com essas 

disfunções e de seus parceiros e  a eletroestimulação pode contribuir para a melhora dessas pacientes, 

tratando a dor e tonificando a musculatura do assoalho pélvico( MAP), mas precisa ser melhor 

examinada. 

 

Descritores: Fisioterapia; Disfunção Sexual Feminina; Eletroestimulação. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Sexuality is inherent to the human being, therefore the sexual act is life and a 

physiological need, which to be full and pleasurable, must be understood as something natural. 

Female sexual dysfunction (FSD) is common and affects about 67.9% of women worldwide. 

Physiotherapy has been prominent in the treatment of uncomfortable sexual dysfunction in women 

by the use of several methods of neuromuscular rehabilitation. OBJECTIVES: To increase the 

knowledge about sexual dysfunctions and propose a study of the benefits of electrostimulation in 

female sexual alterations with defined parameters. MATERIALS AND METHODS: The research is 

an integrative review with a descriptive and qualitative approach, using an exploratory analysis, 

performed in the first half of 2017 through the MEDLINE and LILACS databases using the 

descriptors: Physiotherapy; Female Sexual Dysfunction and Electrical Stimulation, identified 605 

articles that after the inclusion and exclusion process, the studies selected were the periods between 

2002 and 2016 in Portuguese and English, thus removing those who used men to be evaluated and 

those without connectivity with the research object, leaving 9 to start the study. RESULTS AND 

DISCUSSION: Electrical stimulation is an option of physical therapy in the treatment of female 

sexual dysfunctions. However, given the poor quality of the methodologies and the lack of 

understanding and coherence regarding the best intervention and defined parameter, the controversies 

hinder the study process. CONCLUSION: Female sexual dysfunction is a frequent phenomenon, 

impacting the quality of life of women with these dysfunctions and their partners, and 

electrostimulation can contribute to the improvement of these patients by treating pain and toning the 

pelvic floor muscle (MAP) but needs to be better examined. 

 

Keywords: Physiotherapy; Female Sexual Dysfunction; Electro-stimulation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A sexualidade é inerente ao ser humano, portando o ato sexual é vida e uma necessidade fisiológica, 

que para ser plena e prazerosa, precisa ser entendida como algo natural. A disfunção sexual feminina 

(DSF) é frequente e atinge cerca de 67,9% de  mulheres no mundo. Com  etiologia multifatorial, a 

estimativa é que o cansaço, uso de álcool ou drogas, gestação, doenças crônicas e até a fraqueza da 

musculatura do assoalho pélvico (MAP), contribuam  para seu início. 

  As DSF´s apresentam - se como: Alteração da excitação feminina, desajuste do desejo sexual 

hipoativo, alteração sexual do ápice feminino, dispareunia e vaginismo. E dentro das categorias 

classificadas incluem-se: A libido, a excitação, dor/ desconforto e nulidade do orgasmo.  A 

fisioterapia, tem se destacado no tratamento das disfunções sexuais desconfortáveis das mulheres, 

pela utilização de diversos métodos de reabilitação neuromuscular.   

Essa  intervenção vai depender da causa do problema apresentado, se for na área vaginal  ( inércia da 

musculatura da vagina) ou do clitóris-enfraquecimento ou redução circulatória.  A eletroestimulação 

perineal, reeduca através do progresso do comprimento funcional e da passagem das pressões, 

proporcionando voluntariamente um comando contrátil e aumento de força muscular, além de ativar 

a propriocepção. 

MÉTODOS 
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A pesquisa é referente uma revisão integrativa e através de uma busca nas bases de dados MEDLINE, 

LILACS usando os descritores: Fisioterapia; Disfunção Sexual Feminina; Eletroestimulação em 

português e inglês. Que de início identificou 605 estudos, incluindo à pesquisa os publicados entre os 

períodos de 2002 a 2016  que citaram a eletroestimulação como opção de intervenção e retirando os 

que não mantinham nenhuma conexão com o objeto da pesquisa. 

RESULTADOS 

Os 09 artigos mencionaram a eletroestimulação, como alternativa para o tratamento das disfunções 

sexuais femininas, direcionadas para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e com a 

finalidade de garantir a sensibilização da área. 

DISCUSSÃO 

As disfunções sexuais, contribuem negativamente para a qualidade de vida dessas mulheres e essa é 

uma condição, que requer uma atenção que disponibilize um atendimento preventivo e curativo, que 

correlacione a funcionalidade orgástica e/ou a funcionalidade sexual com a tonificação dos MAP, 

pois não há indício necessário de que a eletroestimulação esteja relacionada exclusivamente com as 

disfunções sexuais, embora os estudos tenham se mostrado positivos no trato da sintomatologia, para 

a escala de JADAD nenhum dos estudos obtiveram boa qualidade. A baixa qualidade da metodologia  

limitou o estudo e a falta de consenso entre os modos de avaliar a sintomatologia das disfunções 

sexuais, usando isoladamente a eletroestimulação interferiu na combinação do processo avaliativo 

CONCLUSÃO 

Sabendo-se que as disfunções sexuais femininas são prevalentes e refletem negativamente na 

qualidade de vida de quem sofre essas disfunções, a fisioterapia com o uso da eletroestimulação, 

ganha uma tarefa relevante na equipe multidisciplinar, direcionada à saúde da mulher, devendo 

padronizar o tratamento das disfunções sexuais femininas com a eletroestimulação. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO:.Devido ao aumento intenso da população idosa e com esse processo de 

envelhecimento, a aquisição de patologias que podem comprometer esse grupo se tornam mais 

evidentes, como as doenças osteomusculares. Portanto, enfatiza-se a relevância da atuação do 

fisioterapeuta junto ao processo de senilidade, tendo como objetivo proporcionar melhora das 

aptidões funcionais dos idosos, como a força, equilíbrio, flexibilidade, que são elementos importantes 

para a capacidade funcional dos mesmos. OBJETIVOS: Este estudo tem por objetivo buscar 

evidências científicas sobre a atuação do fisioterapeuta nas alterações osteomusculares de idosos 

senis. MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, utilizando como base de dados: 

PubMed e SciELO. A pesquisa ocorreu no período de agosto de 2017, onde foram selecionados 09 

artigos publicados nos últimos cinco anos, incluindo artigos na íntegra que abordavam técnicas 

fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento de idosos com patologias osteomusculares. Foram 

excluídos os artigos sem relação com a temática, teses e que não abordavam apenas técnicas 

fisioterapêuticas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que vários trabalhos e pesquisas 

estão sendo realizados para compreender a atuação do fisioterapeuta nas doenças osteomusculares 

em idosos e seus benefícios para essa classe, onde os mesmos obtiveram resultados positivos. 

CONCLUSÃO: Diante da constatação de que as doenças osteomusculares acompanham o processo 

de envelhecimento, percebe-se então, que os benefícios obtidos com a fisioterapia são inúmeros, o 
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qual é capaz de promover uma melhor performance física e motora as quais se refletem em maior 

bem estar físico, social e emocional, elevando assim a qualidade de vida dos idosos. 

Descritores: Fisioterapia; Anormalidades musculoesqueléticas; Envelhecimento. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Due to the intense increase of the elderly population and with this aging process, 

the acquisition of pathologies that may compromise this group become more evident, such as 

musculoskeletal diseases. Therefore, the relevance of the physiotherapist's performance to the senility 

process is emphasized, aiming at improving the functional abilities of the elderly, such as strength, 

balance, flexibility, which are important elements for their functional capacity. OBJECTIVES: The 

objective of this study is to seek scientific evidence on the physiotherapist 's performance in the 

musculoskeletal alterations of senile elderly. METHODS: This is an integrative review, using as a 

database: PubMed and SciELO. The research was carried out in August 2017, where 9 articles 

published in the last five years were selected, including full articles that dealt with physiotherapeutic 

techniques used for the treatment of elderly patients with musculoskeletal conditions. We excluded 

articles that were not related to the subject, theses and that did not only deal with physiotherapeutic 

techniques. RESULTS AND DISCUSSION: It was observed that several studies and studies are 

being carried out to understand the physiotherapist's performance in musculoskeletal disorders in the 

elderly and their benefits for this class, where they obtained positive results. CONCLUSION: In 

view of the fact that musculoskeletal diseases accompany the aging process, it can be seen that the 

benefits obtained with physiotherapy are innumerable, which is capable of promoting better physical 

and motor performance, which are reflected in higher good being physical, social and emotional, thus 

raising the quality of life of the elderly. 

 

Keywords: Physotherapy; Musculoskeletal abnormalities; Aging.
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, na maioria das sociedades, tem havido um aumento na expectativa de vida, 

repercutindo num incremento do número de pessoas pertencentes a terceira idade. Segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2015 indivíduos acima de 65 anos são 

considerados idosos no Brasil, esse número corresponde a 7,9% da população e ainda de acordo com o 

IBGE em 2030 essa população representará 13,44%.  

 

A senescência resulta do somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do 

envelhecimento normal, enquanto a senilidade é caracterizada por afecções que frequentemente acometem 

os indivíduos idosos, onde em sua maioria estão relacionadas as patologias osteomusculares. 

 

Segundo Ferreira, Maciel & Costa (2012) o processo de envelhecimento é compreendido como um 

processo progressivo, que acarreta diversas alterações, tanto funcionais, bioquímicas, morfológicas e 

psicológicas e que leva a perda de capacidades, tornando o indivíduo vulnerável e suscetível a processos 

patológicos e em casos mais severos a morte. 

 

Devido ao aumento intenso da população idosa e com esse processo do envelhecimento, a aquisição 

de patologias que podem comprometer a autonomia e independência desse grupo se tornam mais evidentes, 

como as doenças osteomusculares que comprometem articulações, cartilagens, ligamentos, tendões, 

bainhas dos tendões, bursas e músculos. 

 

Essas patologias têm aumentado progressivamente no Brasil e no mundo em consequência das grandes 

mudanças no estilo de vida decorrentes do desenvolvimento, como os processos de industrialização, 

urbanização, as mudanças significativas na alimentação, e ainda em consequência do aumento da 

expectativa de vida (SOUZA, OLIVEIRA, 2015). 

 

Sendo assim torna-se necessário que seja feito um diagnóstico minucioso e devidamente avaliado e 

mensurado pelos profissionais de saúde, incluindo o fisioterapeuta, que está envolvido na avaliação, no 

exame, no tratamento e prevenção de distúrbios osteomusculares provocando assim comprometimento do 

movimento, limitações e incapacidades funcionais. 

 

Portanto, enfatiza-se a relevância da atuação do fisioterapeuta junto ao processo de senilidade, tendo 

como objetivo proporcionar melhora das aptidões funcionais dos idosos, como a força, agilidade, equilíbrio, 

flexibilidade, coordenação e resistência aeróbica, que são elementos importantes para a capacidade 

funcional dos mesmos. Este estudo tem por objetivo buscar evidências científicas sobre a atuação do 

fisioterapeuta nas alterações osteomusculares de idosos senis. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, nas bases de dados SciELO e Pubmed. Foram 

utilizados os descritores: fisioterapia, anormalidades musculoesqueléticas e envelhecimento, na língua 

portuguesa e suas correspondentes inglesas, de forma separada e combinada.  

A pesquisa ocorreu no período de agosto de 2017, onde foram selecionados 09 artigos publicados nos 

últimos cinco anos, incluindo artigos na íntegra que abordavam técnicas fisioterapêuticas utilizadas para o 

tratamento de idosos com patologias osteomusculares. Foram excluídos os artigos sem relação com a 

temática, teses e que não abordavam apenas técnicas fisioterapêuticas. 
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RESULTADOS  

Tabela I - Tabela de resultados.  

AUTOR, ANO METODOLOGIA RESULTADO 

 

Neto & Karnikowiski (2012) 

 

 

Trata-se de uma revisão 

sistemática, onde foram 

selecionados quinze artigos 

que abordam às alterações 

osteomusculares presentes 

em idosos. 

Indicam que a maior alteração no sistema 

musculoesquelético presente nos idosos, 

envolvem outras funções corporais como 

a contração muscular e a locomoção. 

Denominado de sarcopenia e decorrente 

do avançar da idade, essa alteração leva 

a limitações da funcionalidade do idoso. 

Camara & Bastos et al. (2012) 

 

 

Trata-se de uma revisão 

integrativa, onde foram 

selecionados quinze artigos 

no que diz respeito à 

abordagem de obter 

estudos que façam 

referência às alterações 

osteomusculares presentes 

em idosos e as formas de 

avaliação e intervenção da 

Fisioterapia. 

 Após o diagnóstico da doença 

osteomuscular, deve ser aplicado 

exercícios para ganho de força, 

estimulação de equilíbrio, coorde- nação 

e tempo de reação como forma de 

intervenção para reverter o quadro de 

progressão da fragilidade. 

 

ANDRADE AN; FERNANDES MGM; 

NÓBREGA MML, et al. (2012) 

Trata-se de uma revisão de 

literatura onde realizou-se 

a análise do conceito 

fragilidade em idosos, 

utilizando dois testes de 

relevância para a seleção 

dos artigos na íntegra e 

resumos. 

Consideram a inatividade como o maior 

risco de quedas no idoso, ao levar a 

diminuição da força muscular, 

incapacidade e fragilidade. 

Fidelis & Patrizzi et al. (2013) Trata-se de uma revisão 

integrativa, onde foram 

selecionados nove artigos 

Acreditam que a prática de exercício 

físico regularmente também como 

estratégia preventiva primária, é uma das 

possíveis medidas para ganhar ou manter 

a autonomia do idoso.  

 Cordeiro et. al. (2013)  Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa com enfoque 

de pesquisa de registros de 

morbidades. O método 

Demonstram que a fisioterapia 

proporciona benefícios pós-operatórios 

de fraturas onde tende a acelerar a 
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adotado é prevalentemente 

descritivo e o estudo é não 

controlado, considerando-

se que não existe grupo 

controle para se comparar 

os resultados. 

recuperação do idoso, mesmo não sendo 

uma garantia total do retorno deste ao 

seu estado funcional pré-fratura. A 

atuação nesse sentido é de manter uma 

melhora na qualidade de vida do idoso, 

mesmo não sendo de forma total. 

 

 

Candeloro & Caromano (2007)  

 

 

 

 

Trata-se de uma revisão 

sistemática, onde foram 

selecionados quinze artigos 

que abordam as formas de 

avaliação e intervenção da 

Fisioterapia. 

 

A hidroterapia utilizada como um 

dos recursos auxiliares da reabilitação 

ou prevenção de alterações funcionais 

desempenha papel de suma importância 

na melhoria e manutenção da amplitude 

de movimento das articulações, assim 

como diminuição da tensão muscular e 

diminuição de impacto sobre as 

articulações.  

Silva e Inumaru (2015) Experimental, controlado e 

randomizado; 

14 indivíduos (G Controle 

7 e G Experimental 7); 

12 sessões (45 min)  

9 posturas do Isostretching) 

- GE 

 

O método Isostretching promoveu uma 

redução significativa da intensidade da 

dor e de incapacidade funcional dos 

sujeitos do GE quando comparados aos 

do GC. 
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VALENZA et al, 2016. 

 

Randomizado, controlado. 

54 pacientes (27 caso +27 

controle) 

8 semanas (45 minutos) 

As 8 semanas de exercícios de Pilates foi 

eficaz na melhora da dor, da 

flexibilidade e equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

KORELO et al, 2013. 

 

Estudo clínico transversal; 

24 indivíduos;12 

atendimentos de 

cinesioterapia e educação 

postural; 

Uma vez por semana (3 

meses); 

 

Observou-se que houve melhora na 

capacidade funcional no período de três 

meses de intervenção. 

 

 

DISCUSSÃO 

Sabe-se que o processo de envelhecimento determina uma maior probabilidade de desequilíbrio entre 

as condições de saúde e doença, aumentando a vulnerabilidade físico-funcional e a fragilidade da saúde do 

idoso.   

 

Assim como a redução de força e perda de massa magra é para Neto & Karnikowiski (2012), a mais 

relevante alteração no sistema musculoesquelético presente nos idosos, envolvendo outras funções 

corporais como a contração muscular e a locomoção. Denominado de sarcopenia e decorrente do avançar 

da idade, essa alteração leva a limitações da funcionalidade do idoso. 

 

Para Camara & Bastos et al. (2012), um dos sistemas mais proeminentemente afetados com a 

inatividade e a síndrome da fragilidade é o sistema musculoesquelético ou osteomuscular. Sendo assim, 

após o diagnóstico da mesma, devem ser aplicados exercícios resistidos para ganho de força, estimulação 

de equilíbrio, coordenação e tempo de reação como forma de intervenção para reverter o quadro de 

progressão da fragilidade. 

 

  Há também a inatividade que é considerada como o maior risco de quedas no idoso, ao levar a 

diminuição da força muscular, incapacidade e fragilidade relatada por Andrade, Fernandes & Nóbrega et 
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al. (2012), que também acreditam em o déficit cognitivo está relacionado ao baixo nível de atividade física 

no idoso, ao afetar a dieta alimentar favorecendo a casos de anorexia ou limitação da ingestão de alimentos. 

 

 Fidelis & Patrizzi et al. (2013), acreditam que a prática de exercício físico regularmente é uma das 

possíveis medidas para ganhar ou manter a autonomia do idoso. Tendo em vista que os mesmos são 

realizados para desenvolvimento da força muscular e flexibilidade, assim como minimizar e retardar os 

efeitos deletérios relacionados ao envelhecimento, principalmente sobre a capacidade funcional. 

 

Várias evidências também demonstram que a fisioterapia proporciona benefícios pós-operatórios de 

fraturas, pois de acordo com o trabalho realizado por Cordeiro et. al. (2013) “essa atividade tende a acelerar 

a recuperação do idoso, mesmo não sendo uma garantia total do retorno deste ao seu estado funcional pré-

fratura.” A atuação nesse sentido é de manter uma melhora na qualidade de vida do idoso, mesmo não sendo 

de forma total. 

 

Diante das alterações presentes nas articulações e suas associações Candeloro & Caromano (2007) 

relatam que a hidroterapia utilizada como um dos recursos auxiliares da reabilitação ou prevenção de 

alterações funcionais desempenha papel de suma importância na melhoria e manutenção da amplitude de 

movimento das articulações, assim como diminuição da tensão muscular e diminuição de impacto sobre as 

articulações. Esse efeito se deve as propriedades físicas e o aquecimento da água, que promovem maior 

liberdade de movimento, reduzindo a sensibilidade à dor, além de favorecer o ganho de força muscular com 

exercícios de resistência em que há o mínimo de sobrecarga nas articulações. 

 

Silva e Inumaru (2015), realizaram um estudo experimental, controlado e randomizado com 14 

indivíduos sendo 7 Grupo Controle e 7 Grupo Experimental, onde o GE foi submetido há 12 sessões de 45 

min cada com 9 posturas de Isostretching. O método Isostretching promoveu uma redução significativa da 

incapacidade funcional dos sujeitos do GE quando comparados aos do GC. 

 

Valenza et al (2016), realizaram um estudo randomizado controlado com 54 pacientes (27 caso +27 

controle) durante 8 semanas de 45 minutos cada sessão. As 8 semanas de exercícios de Pilates foi eficaz na 

melhora da flexibilidade e equilíbrio.   

 

Korelo et al (2013), realizaram um estudo clínico transversal com 24 indivíduos onde foram 

submetidos há doze atendimentos de cinesioterapia e educação postural uma vez por semana durante 3 

meses. Foi possível observar que houve melhora na capacidade funcional durante os três meses de 

intervenção.   

 

CONCLUSÃO 

O envelhecimento é um dos fenômenos que mais se evidencia nas sociedades atuais. De fato, a 

conjugação do decréscimo progressivo das taxas de natalidade com o aumento gradual da esperança média 

de vida, tem-se traduzido no envelhecimento populacional. Assim sendo, este escalão etário reflete, 

atualmente, uma categoria social que não pode ser ignorada. 

 

Diante da constatação de que as doenças osteomusculares acompanham o processo de envelhecimento 

humano, cabe procurar alternativas para retardar, diminuir ou amenizar o impacto na qualidade de vida e a 

autonomia dos sujeitos, para que estes fatores sejam preservados.  

 

Diante do trabalho realizado notou-se que a fisioterapia ligada à gerontologia realiza a reinserção em 

aspectos preventivos e reabilitadores dos idosos, além de melhorarem a performance física e motora, como 

força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e resistência aeróbica por meio do pilates, isostretching, 

cinesioterapia e hidroterapia, tendo assim uma grande importância, redirecionando os indivíduos para a 

vida social e autônoma. 
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Percebe-se então, que os benefícios obtidos com a atuação do fisioterapeuta diante as doenças 

osteomusculares são inúmeros, o qual se refletem em maior bem estar físico, social e emocional, elevando 

assim a qualidade de vida dos idosos. 

 

Embora existam vários estudos sobre os benefícios da fisioterapia para idosos senis, podemos ressaltar 

que ainda existe a necessidade de estudos e pesquisas para aperfeiçoar essas práticas.  
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RESUMO 

OBJETIVOS: Analisar as publicações científicas dos últimos cinco anos, relacionadas ao uso e 

influência da tecnologia na reabilitação de pacientes com Doença de Parkinson. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica na qual foram selecionados artigos obtidos das 

bases de dados Scielo, Pubmed e Google Scholar, utilizando os seguintes descritores: “Doença de 

Parkinson”, “Tecnologia”, “Realidade Virtual”, “Reabilitação” e seus equivalentes em inglês para 

obtenção dos artigos. Os critérios para inclusão foram artigos na língua portuguesa e inglesa 

publicados no período de 2012 a 2017 e que compreendiam a temática abordada. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO A partir de 18 artigos obtidos após a aplicação dos critérios de inclusão, foram obtidos 

oito artigos para análise. Os artigos pesquisados mostraram que o tratamento fisioterapêutico 

apresenta como principal objetivo retardar a progressão dos sintomas, já que ainda não foi encontrada 

a cura para essa patologia. Nos estudos analisados ocorreu a falta de padronização quanto aos 

instrumentos utilizados para avaliação em suas metodologias, fato este que ocorreu devido aos 

estudos possuírem amostras diferentes e com objetivos distintos. CONCLUSÃO: A partir da análise 

do material científico, é possível sugerir que a tecnologia pode ser uma grande aliada ao atendimento 

fisioterapêutico tradicional em pacientes portadores da Doença de Parkinson, uma vez que esta pode 

promover melhoras significativas no controle motor, alterações de equilíbrio, alterações cognitivas e 

prevenir as consequências negativas causadas pela imobilização.   

DESCRITORES: Doença de Parkinson; Reabilitação; Doenças Neurodegenerativas. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: To analyze the scientific publications of the last five years related to the use and 

influence of technology in the rehabilitation of patients with Parkinson's disease. MATERIALS AND 

METHODS: This was a literature review in which articles were selected from the Scielo, Pubmed 

and Google Scholar databases, using the following descriptors: "Parkinson's Disease", "Technology", 

"Virtual Reality", "Rehabilitation "And its equivalents in English for obtaining the articles. The 

criteria for inclusion were articles in Portuguese and English published during the period from 2012 

to 2017 and that included the subject matter. RESULTS AND DISCUSSION From the 18 articles 

obtained after the application of the inclusion criteria, eight papers were obtained for analysis. The 

researched articles showed that the main objective of the physiotherapeutic treatment is to delay the 

progression of the symptoms, since the cure for this pathology has not yet been found. In the analyzed 

studies, there was a lack of standardization regarding the instruments used for evaluation in their 

methodologies, a fact that occurred because the studies had different samples and with different 

objectives. CONCLUSION: From the analysis of the scientific material, it is possible to suggest that 

the technology can be a great allied to the traditional physiotherapeutic care in patients with 

Parkinson's disease, since this can promote significant improvements in motor control, changes in 

balance, changes and prevent the negative consequences caused by immobilization. 

KEYWORDS: Parkinson's disease; Rehabilitation; Neurodegenerative Diseases. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Doença de Parkinson é uma doença neurológica de caráter crônico-degenerativa progressiva que 

acomete um em cada mil indivíduos da população geral, sua etiologia é idiopática. A doença de 

Parkinson (DP) figura entre as doenças neurodegenerativas de maior incidência em pessoas idosas. 8 A 

maioria dos casos apresenta-se na faixa etária dos 50 aos 70 anos de idade, sendo mais homens que 

mulheres.6 A Doença de Parkinson afeta o controle postural e a mobilidade, desencadeando componentes 

que dificultam o movimento, como bradicinesia, discinesia, rigidez e tremores. Atualmente estudos na 

área da fisioterapia têm associado modalidades da tecnologia como um recurso para reabilitação destes 

pacientes. Analisar as publicações científicas dos últimos cinco anos, relacionadas ao uso e influência 

da tecnologia na reabilitação de pacientes com Doença de Parkinson. 

 

MÉTODOS 

 



 

285 
 

A seleção dos artigos ocorreu do dia 10 de setembro a 15 de setembro de 2017. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica na qual foram selecionados artigos obtidos das bases de dados Scielo, Pubmed e Google 

Scholar, utilizando os seguintes descritores: “Doença de Parkinson”, “Tecnologia”, “Realidade Virtual”, 

“Reabilitação” e seus equivalentes em inglês para obtenção dos artigos. Os critérios para inclusão foram 

artigos na língua portuguesa e inglesa publicados no período de 2012 a 2017 e que compreendiam a 

temática abordada. 

 

RESULTADOS  

 

A partir de 18 artigos obtidos após a aplicação dos critérios de inclusão, foram obtidos oito artigos para 

análise. Os artigos pesquisados mostraram que o tratamento fisioterapêutico apresenta como principal 

objetivo retardar a progressão dos sintomas, já que ainda não foi encontrada a cura para essa patologia. 

 

DISCUSSÃO  

 

A escolha da realidade virtual como recurso para intervenção apresenta um crescente uso em diversas 

áreas, sobretudo na saúde no campo da reabilitação física.8 A realidade virtual é uma ferramenta 

terapêutica que oferece a chance de repetição intensiva de tarefas significativas com feedback aumentado 

(visual, auditivo) podendo o recurso ser mais interessante quando comparado a fisioterapia 

convencional, não impondo qualquer tipo de ameaça grave ou limitações físicas sobre os participantes.8 

Entre os sintomas da Doença de Parkinson observa-se alterações no julgamento da percepção temporal, 

consequentemente ocorrendo a modificação na sua estimativa do tempo.  Em relação as tarefas de 

percepção de tempo os estudos mostraram que o treinamento melhorou principalmente o comportamento 

motor dos pacientes. Nos estudos analisados ocorreu a falta de padronização quanto aos instrumentos 

utilizados para avaliação em suas metodologias, fato este que ocorreu devido aos estudos possuírem 

amostras diferentes e com objetivos distintos. Observou-se também que ocorreu um predomínio de 

instrumentos que avaliaram a função motora em detrimento da função cognitiva principalmente em 

estudos relacionados a realidade virtual. 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir da análise do material científico, é possível sugerir que a tecnologia pode ser uma grande aliada 

ao atendimento fisioterapêutico tradicional em pacientes portadores da Doença de Parkinson, uma vez 

que esta pode promover melhoras significativas no controle motor, alterações de equilíbrio, alterações 

cognitivas e prevenir as consequências negativas causadas pela imobilização, potencializando o processo 
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de neuroreabilitação e tornando a terapia mais lúdica. Entretanto, estudos com tamanho amostral 

adequado e um rígido controle, poderão fornecer a verdadeira eficácia sobre a sua utilização em 

pacientes com Doença de Parkinson.    
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

PHYSIOTHERAPY APPROACH IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT: A 

LITERATURE REVIEW 

 

*Carla Maria Barbosa Guedes¹; Caique Ferreira Brito2; Lizandra Francisca Maria Lopes de Andrade3; 

Messyane Nayara Costa e Silva4; Me. Emmanuel Alves Soares5. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A neuropatia periférica crônica é responsável por desencadear um processo 

inflamatório, doloroso e progressivo associado ao diabetes mellitus e, assim, a neuropatia diabética 

apresenta-se de duas formas com manifestações clínicas diversas. Os melhores resultados de 

tratamento para pacientes com úlceras de pé diabético envolvem abordagem multidisciplinar com 

participação indispensável do fisioterapeuta. OBJETIVOS: Identificar as modalidades 

fisioterapêuticas mais adequadas para prevenir, tratar deformidades e diminuir complicações do pé 

diabético, promovendo assim a reabilitação e a melhora da marcha em pacientes com neuropatia 

diabética. MATERIAIS E MÉTODOS: A referente pesquisa é uma revisão bibliográfica, e nesta 

foram utilizadas as bases de dados eletrônicos MEDLINE, PUBMED, LILACS e SCIELO para busca 

de artigos publicados entre 2010 a 2017, nos idiomas da língua inglesa, portuguesa e espanhola. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: O tratamento do paciente com neuropatia diabética envolve 

sobretudo a abordagem terapêutica do pé diabético. O diabetes mellitus provoca uma série de 

malefícios como perda da sensibilidade tátil e térmica e em outros casos à amplitude de movimento 

é perdida podendo levar à amputação. O uso de calçados ortopédicos traz muitos benefícios, 

propiciando conforto e segurança ao deambular. CONCLUSÃO: As intervenções fisioterapêuticas 

propostas propiciaram reabilitação eficaz e o tratamento fisioterapêutico resultou na atenuação de 

sintomas como formigamento, queimação, e déficit de sensibilidade térmica em regiões plantares, 

como também melhora da força muscular e tendo como resultado o ganho de amplitude de movimento 

em todo o membro inferior, principalmente em pé e tornozelo e distribuição de cargas nas áreas do 

pé durante a marcha. 

Palavras Chave: Diabetes Mellitus; Pé Diabético; Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chronic peripheral neuropathy is responsible for triggering an inflammatory, 

painful and progressive process associated with diabetes mellitus and, thus, diabetic neuropathy 

presents in two forms with diverse clinical manifestations. The best treatment results for patients with 

diabetic foot ulcers involve a multidisciplinary approach with the indispensable participation of the 

physiotherapist. OBJECTIVES: To identify the most appropriate physiotherapeutic modalities to 

prevent, treat deformities and reduce diabetic foot complications, thus promoting rehabilitation and 

gait improvement in patients with diabetic neuropathy. MATERIALS AND METHODS: The 

research reference is a bibliographic review, and in this the electronic databases MEDLINE, 

PUBMED, LILACS and SCIELO were used to search articles published between 2010 and 2017, in 

English, Portuguese and Spanish languages. RESULTS AND DISCUSSIONS: The treatment of 
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patients with diabetic neuropathy mainly involves the therapeutic approach of the diabetic foot. 

Diabetes mellitus causes a series of maladies such as loss of tactile and thermal sensitivity and in 

other cases the range of motion is lost and may lead to amputation. The use of orthopedic footwear 

brings many benefits, providing comfort and safety when wandering. CONCLUSION: The proposed 

physiotherapeutic interventions provided effective rehabilitation and the physiotherapeutic treatment 

resulted in the attenuation of symptoms such as tingling, burning, and thermal sensitivity deficit in 

plantar regions, as well as improvement of muscular strength and resulting in the gain of range of 

movement throughout the lower limb, especially in foot and ankle and distribution of loads in the foot 

areas during gait. 

Keywords: Diabetes Mellitus; Diabetic foot; Physiotherapy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Turan et.al (2015), a neuropatia periférica crônica é responsável por 

desencadear um processo inflamatório, doloroso e progressivo associado ao diabetes mellitus e, 

assim, a neuropatia diabética apresenta-se de duas formas com manifestações clínicas diversas. Tanto 

em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento é crescente o número de indivíduos 

com diabetes mellitus (cerca de 5%-15% da população inteira) e consequentemente com neuropatia 

diabética. Um dos problemas mais comuns e graves que levam a complicações são as úlceras de pé 

diabético. Os melhores resultados de tratamento para pacientes com úlceras de pé diabético envolvem 

abordagem multidisciplinar com participação indispensável do fisioterapeuta. 

Segundo Federation (2012), o Diabetes mellitus é uma epidemiologia global que afeta 

milhares de pessoas sendo pelo menos 8,3% da população global e 371 milhões de pessoas em todo 

o mundo com uma proporção significativa de 50% não tem diagnóstico. Estima-se que quase uma em 

seis pessoas corre o risco de desenvolver a doença relacionada com outras complicações. 

Afirma Nelson Luiz et.al. (2012), que o diabetes mellitus é uma doença crônica que nos 

últimos anos vem sendo diagnosticada com uma grande incidência na população brasileira, na qual 

sua prevalência acomete mais pessoas do sexo masculino segundo bases de dados.    A doença pode 

promover uma série de malefícios como as úlceras do pé diabético principalmente comprometendo 

sua marcha ao deambular, logo altera vários sistemas como o vestibular (que perde o equilíbrio) e 

sistema sensório motor (onde ocorre perda na sensibilidade tátil). Caso não seja tratado 

adequadamente pode levar à amputação, fazendo com que o paciente fica imobilizado de fazer suas 

atividades de vida diária (AVDS). 

De acordo com Barros et.al. (2012), a patologia referente apresenta-se como um problema de 

saúde pública, e as grandes complicações geram problemas econômico, social, e psicológico, que 

ocasiona traumas e diminuição da promoção de saúde desses pacientes e de seus familiares.  

Conforme Pitta et.al, no pé diabético o paciente apresenta mudanças no seu estilo de vida, 

perda das suas funções normais e em alguns casos levam a amputações dos membros devido a 

diminuição de circulação oxigenada que o corpo deixa de produzir constantemente e assim caracteriza 

uma mal cicatrização de feridas e essas consequências leva as pessoas aposentar-se mais cedo pelo 

sistema previdenciário. 

 Afirma SILVA et.al. (2013), o pé diabético é um termo empregado para caracterizar a lesão 

que ocorre nos pés de pacientes com DM, patologia esta que é determinada através da neuropatia 

sensitiva motora e autonômica periférica crônica, da doença vascular periférica, das alterações 
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biomecânicas que se identifica, alterações da pressão plantar e se tiver infecção, que pode agravar 

ainda mais o caso.  

 

Segundo Andrade et.al (2010), existem evidências que as pessoas que possuem a DM estão 

sujeitas ao desenvolvimento de úlceras nos pés, estima-se que mais 10% das pessoas podem ter 

durante a sua vida, e isso é referido também pois favorece lesões decorrentes de neuropatia periférica 

em 80 a 90% dos casos, bem como doença vascular periférica e deformidades. 

METODOLOGIA 

A referente pesquisa é uma revisão bibliográfica, e nesta foram utilizadas as bases de dados 

eletrônicos MEDLINE, PUBMED, LILACS e SCIELO para busca de artigos publicados entre 2010 

a 2017, nos idiomas da língua inglesa, portuguesa e espanhola. Inicialmente foram encontrados 17 

artigos, porém 7 foram excluídos por serem de revisão e também por não estarem entre os anos citados 

acima. Os descritores utilizados foram Neuropatia Diabética; Pé Diabético; e Fisioterapia. 

Na realização do trabalho, foi avaliado os benefícios e técnicas da fisioterapia, e esses 

processos tendem como objetivo em proporcionar a melhor forma de prevenção à ulcerações e 

tratamento para pacientes que possui o diabetes mellitus, como também identificar as modalidades 

fisioterapêuticas mais adequadas para prevenir, reduzir complicações do pé diabético, tratar 

deformidades, propiciar o equilíbrio através da propriocepção possibilitando assim a reabilitação e a 

melhora da marcha em pacientes com neuropatia diabética. 

RESULTADOS 

O Quadro abaixo contém a descrição dos artigos de acordo com as revistas de 

publicação, diário de Fisioterapia, autor/ano, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. 

Teresina, 2017. 

 

 

AUTOR/ANO OBJETIVOS METODOLOGIA RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

OLIVEIRA A.F 

et.al, 2013 

 

 

Estimar no seguinte 

trabalho o custo do 

tratamento 

hospitalar do pé 

diabético e uma 

discutir sobre a 

literatura referente 

à profilaxia destas 

lesões. 

 

 

Estudo epidemiológico, 

retrospectivo realizado 

através da análise de 

prontuários dos pacientes 

internados para o tratamento 

de doenças vasculares. Foi 

incluído na amostra, os 

prontuários que pacientes 

apresentavam DM e tivessem 

sido submetidos a 

procedimento cirúrgico para 

o tratamento de lesões que se 

 

Na análise de todo o período, a 

maioria, 68% (24 pacientes), 

sofreu alguma cirurgia de 

amputação. Já 11 pacientes não 

precisaram. Dos amputados, em 

mais de 50% dos casos, o 

tratamento final foi uma 

amputação maior, 

correspondendo a 13 pacientes.  

Amostra total de 35 pacientes, o 

resultado final do tratamento foi 

uma amputação maior em 37% 

dos casos. 
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caracterizam como pé 

diabético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARROS, M. F.A 

et.al, 2012 

 

Objetivo 

principal foi a 

troca de 

informações e 

vivências, 

voltado para o 

autocuidado ao 

diabético, 

buscando, 

promoção da 

saúde, prevenção 

das complicações 

à patologia e a 

melhoria da 

qualidade de vida 

destes 

indivíduos. 

 

Realizou-se um estudo de 

intervenção com usuários do 

Sistema Único de Saúde, 

assistidos pelo Programa de 

Diabetes. A coleta de dados 

foi iniciada por meio de uma 

avaliação fisioterapêutica, 

pela qual foram levantadas 

informações. Foi feito testes 

de  sensibilidade dolorosa, 

tátil e térmica dos pés;  

sensibilidade protetora 

plantar. Foi feito exercícios 

de alongamentos e 

caminhadas durante (dez 

minutos), treinamento de 

propriocepção de tornozelo, 

etc. 

 

Os procedimentos para o 

controle do diabetes tiveram um 

aumento significativo após a 

intervenção fisioterapêutica. É 

fundamental a mensuração 

frequente da glicose e do 

controle alimentar, realização de 

exercícios para os pés teve 

100%, de benefícios. 

 

 

 

 

SILVA, C.A.M, et 

.al, 2013 

 

 

O objetivo principal 

foi promover uma  

avaliação dos riscos 

de ulcerações do pé 

do diabético. 

 

 

Tem como algumas palavras-

chave “pé diabético”, 

“prevenção”, “avaliação”, 

“tratamento”, “risco de 

ulceração” “em Português e 

Inglês. Foi dado prioridade a 

artigos relativos à avaliação 

do  

 

 

 

risco do pé diabético datados 

a partir de 2007. 

 

O Diapasão deve ser aplicado na 

parte dorsal da falange distal do 

hállux dos dois pés (Mendonça et 

al., 2011). Na aplicação a 

pressão exercida deve ser 

constante e o teste deve ser 

repetido duas vezes, alternando 

com uma aplicação falsa. Para 

teste de sensibilidade tátil 

utiliza-se o algodão, no dorso do 

pé ou fazer reflexos patelares e 

aquilianos. É importante 

pesquisar a presença de 

claudicação ou dor em repouso 

no período noturno.  

 Comparar o 

equilíbrio estático 

Este é um estudo analítico 

comparativo sobre o efeito 

Alguns pacientes apresentaram 

oscilações no plano frontal e 
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SALES, K. L. S, 

et.al, 2012 

de indivíduos 

diabéticos 

neuropatas, com 

diabéticos não 

neuropatas e 

indivíduos sem DM 

e averiguar a 

influência da visão 

nessa situação. 

 

da NP no equilíbrio estático 

de indivíduos diabéticos. 

Foram excluídos indivíduos 

que possuíam diagnóstico 

clínico de doenças 

neurológicas que afetam a 

postura e que não sejam 

causadas pelo DM, 

vestibulopatias, úlceras 

plantares, alterações 

ortopédicas ou posturais. 

 

sagital, nas condições com e sem 

visão. Equilíbrio na neuropatia 

diabética estão representados os 

valores com diferença das 

oscilações, com e sem visão, 

obtidas em um mesmo plano.  

 

 

 

 

 

MUSTAPA, A, et.al, 

2016 

Revisar os estudos 

publicados sobre as 

características de 

deficiências no 

controle postural e 

desempenho da 

marcha na 

neuropatia 

periférica diabética 

(DPN).  

 

Uma revisão do controle 

postural e desempenho da 

marcha na DPN. Os critérios 

de inclusão: Os estudos e 

relatórios sobre o controle 

postural e o desempenho da 

marcha na DPN. Estudos de 

caso único foram excluídos.  

Analisou-se que a marcha foi 

ainda mais afetada pela função 

cognitiva reduzida, 

independentemente da presença 

de neuropatia. As deficiências 

cognitivas e de atenção têm um 

papel importante na manutenção 

do equilíbrio e controle postural. 

É importante incluir a 

propriocepção, estratégia de 

tornozelo e treinamento 

vestibular. 

 

 

 

SILVA, L. W. L, 

et.al, 2016 

 

 

 

Conhecer os 

resultados das 

ações 

intervencionistas de 

educação em saúde 

à prevenção do pé-

diabético. 

 

 

Estudo transversal com o 

método misto, no qual foram 

considerados 50 e 50% para 

ambas às análises avaliativo-

interpretativa e 

compreensiva dos dados Os 

instrumentos de coletas de 

dados foi um questionário 

elaborado com 11 questões 

sobre o conhecimento dos 

cuidados de si, sobre a saúde 

dos pés. 

Foi enfatizado as oficinas 

educativas na abordagem do 

cuidados específicos, exames 

dos pés semanalmente com uso 

de espelhos; (100%) informaram 

não fazer “escalda pés”; (84,6%) 

hidratação dos pés; (100%) secar 

entre os dedos dos pés e não usar 

creme nestes espaços; alguns não 

cortam unhas rente ao dedo ou 

arredonda, sendo que (46,2%) 

fazem retirada de cutícula; e, 

(100%) fazem verificação do 

calçado antes de usá-lo. 

 

DISCUSSÃO 
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De acordo com Alexandre Oliveira et.al. (2013), o Brasil tem planos quanto a serviços de 

prevenção e tratamento de pacientes com pé diabético, essa iniciativa tem reduzido os riscos de 

úlceras e amputações dos pés caso não seja tratado adequadamente. Com isso, acaba afetando o 

psicológico emocional do paciente levando a uma depressão por conta da incapacidade de realizar 

suas atividades de vida diárias (AVDS). Em países desenvolvidos já existem esses planos na 

prevenção na qual tem mostrado resultados positivos que pode diminuir as amputações   em 50% 

segundo dados de pesquisas realizadas.  

Segundo Maria de Fátima Barros et.al. (2012), os pacientes que possuem diabetes mellitus é 

preciso ficar atento quanto aos valores da glicemia, é importante também mudanças na alimentação 

que seja de preferência balanceada com alimentos saudáveis evitando o consumo excessivo de comer 

sal, açúcar e alimentos ricos em gorduras. Essas medidas de prevenção promove uma redução da 

glicemia, fazendo com que a doença fique controlada, evitando o agravo de novas patologias, no 

intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida.  

Quando o paciente possui um diabetes com glicemia irregular o mesmo fica mais suscetível 

ao risco de complicações como as ulcerações do pé diabético (as mesmas têm como fator principal a 

destruição dos tecidos e alterações neurológicas), pois quando não cuidado pode ter como 

consequência as amputações, e isso ocorre quando o diabético não possui um estilo de vida adequado 

para suas necessidades, que então exige um cuidado maior principalmente com o valor glicêmico. 

Afirma Turan et.al (2015), nas referências analisadas o tratamento do paciente com neuropatia 

diabética envolve sobretudo a abordagem terapêutica do pé diabético, e a prevalência é maior em 

homens devido um cuidado menor com a saúde de controlar a doença. O diabetes mellitus provoca 

uma série de malefícios como perda da sensibilidade tátil e térmica e em outros casos à amplitude de 

movimento é perdida podendo levar à amputação. O uso de calçados ortopédicos traz muitos 

benefícios ao paciente, propiciando conforto e segurança ao deambular, e neste contexto podem ser 

referidas modalidades diversas, incluindo exercícios terapêuticos, e eletrotermofototerapia na qual 

possibilita a cicatrização de feridas nas ulcerações diabéticas. E através da intervenção 

fisioterapêutica é fundamental conscientizar os pacientes na importância do autocuidado com a 

limpeza e higiene dos pés. 

 

 CONCLUSÃO 

Apesar de alguns artigos comprovarem a ação da fisioterapia faz-se necessário estudos mais 

detalhados, pois trata-se de uma avaliação criteriosa, necessitando de acompanhamento regular do 

fisioterapeuta para prevenir possíveis agravos das úlceras do pé diabético. As intervenções 

fisioterapêuticas propostas propiciaram reabilitação eficaz e o tratamento fisioterapêutico resultou na 

atenuação de sintomas como formigamento, câimbras, queimação, e déficit de sensibilidade térmica 

em regiões plantares, como também melhora da força muscular e tendo como resultado o ganho de 

amplitude de movimento em todo o membro inferior, principalmente em pé e tornozelo e boa 

distribuição de cargas nas áreas do pé durante a marcha. Sendo assim, é essencial uma ação de um 

programa preventivo a fim de evitar complicações diversas, voltadas principalmente pra amputações. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária (IU) é considerada a saída involuntária de urina que 

acomete principalmente as mulheres, afetando a qualidade de vida. Este quadro pode ter diversos 

fatores causais, por exemplo o enfraquecimento dos Músculos do Assoalho Pélvico (MAPs), doenças 

neurológicas e infecções. Dentre as técnicas não-cirúrgicas de tratamento, a fisioterapia se destaca 

por possuir diversos recursos que favorecem a reeducação do assoalho pélvico. OBJETIVOS: 

Verificar na literatura a atuação da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Realizou-se uma revisão de literatura, com busca de artigos científicos publicados 

nos últimos dez anos em português e espanhol, na base de dados Periódicos CAPES, com o 

cruzamento das palavras-chaves "Fisioterapia" AND "Incontinência Urinária". Foram selecionados 

artigos que apresentavam protocolos fisioterapêuticos para o tratamento de IU em mulheres. Foram 

excluídos relatos de experiências, teses e dissertações e artigos de revisão. Dos 31 artigos 

encontrados, 7 foram selecionados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os recursos utilizados, 

os mais implementados foram exercícios de fortalecimento dos MAPs, a Cinesioterapia e a 

Eletroestimulação. Todos os artigos demonstraram resultados satisfatórios, apresentando melhora da 

qualidade de vida das mulheres com IU, ganho de força muscular perineal e a maioria das mulheres 

referiram estarem continentes durante e após término do tratamento. CONCLUSÃO: Conclui-se que 

o tratamento fisioterapêutico para IU possui efeitos benéficos, onde as técnicas mais citadas foram 

exercícios de fortalecimento dos MAPs, Cinesioterapia e Eletroestimulação. Sugere-se mais estudos 

com a aplicação da Fisioterapia na Incontinência Urinária de Esforço (IUE), pois há escassez de 

trabalhos. 

Descritores: Fisioterapia. Incontinência Urinária. Modalidades de Fisioterapia. 

mailto:anagod21@gmail.com
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Urinary incontinence (UI) is considered the involuntary exit of urine that mainly 

affects women, affecting quality of life. This picture can have several causal factors, for example the 

weakening of the Pelvic Floor Muscles (MAPs), neurological diseases and infections. Among the 

non-surgical techniques of treatment, physiotherapy stands out because it has several resources that 

favor the reeducation of the pelvic floor. OBJECTIVES: To verify in the literature the performance 

of physiotherapy in the treatment of urinary incontinence. MATERIALS AND METHODS: A 

review of the literature, with search of scientific articles published in the last ten years in Portuguese 

and Spanish, was carried out in the CAPES Periodicals database, with the keywords "Physiotherapy" 

and "Urinary Incontinence". We selected articles that presented physiotherapeutic protocols for the 

treatment of UI in women. Reports of experiences, theses and dissertations and articles of revision 

were excluded. Of the 31 articles found, 7 were selected. RESULTS AND DISCUSSION: Among 

the resources used, the most implemented were strengthening exercises of the MAPs, the 

Kinesiotherapy and the Electrostimulation. All articles showed satisfactory results, showing 

improvement in the quality of life of women with UI, gain of perineal muscle strength and most of 

the women reported being continents during and after the end of treatment. CONCLUSION: We 

conclude that the physiotherapeutic treatment for UI has beneficial effects, where the most cited 

techniques were strengthening exercises of the MAPs, Kinesiotherapy and Electrostimulation. 

Further studies with the application of Physical Therapy in Urinary Incontinence of Effort (SUI) are 

suggested, as there is a shortage of studies. 

 

Keywords: Physical Therapy Specialty. Urinary Incontinence. Physical Therapy Modalities.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A incontinência urinária (IU) é considerada a saída involuntária de urina que acomete 

principalmente as mulheres, em qualquer idade, afetando a qualidade de vida, visto que compromete 

o bem-estar físico, social e emocional. Este quadro pode ter diversos fatores causais, por exemplo: o 

enfraquecimento dos Músculos do Assoalho Pélvico (MAPs), doenças neurológicas e infecções 

urinárias ou vaginais. Outro fator que podem pôr a mulher em risco de obter este problema envolve 

a idade avançada, obesidade, gravidez, parto normal e menopausa (FERREIRA; SANTOS,2012). 

A IU pode ser classificada como Incontinência urinária de Esforço, em que ocorre a perda 

involuntária de urina quando há um aumento na pressão intra-abdominal, ou seja, quando fazemos 

algum esforço que use a musculatura abdominal, como também a IU de urgência que é aquela quando 

a bexiga apresenta súbitas contrações, causando urgências para urinar, o que em alguns casos, faz 
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com que a pessoa urine até mesmo antes de chegar ao banheiro, e por fim a IU mista, que seria a 

pessoa que possui esses dois tipos de IU juntas, citadas anteriormente (FITZ et al., 2012). 

Dentre as técnicas não-cirúrgicas de tratamento, a fisioterapia se destaca por possuir diversos 

recursos que favorecem a reeducação do assoalho pélvico, melhorando então a qualidade de vida das 

mulheres e diminuindo a Incontinência urinária (RETT et al., 2007). 

Assim, o objetivo deste presente estudo foi verificar na literatura a atuação da fisioterapia no 

tratamento da incontinência urinária. Já que a IU é um dos problemas que acomete milhares de 

mulheres. 

 

MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão de literatura, com busca de artigos científicos publicados nos últimos 

dez anos em português e espanhol, na base de dados Periódicos CAPES, com o cruzamento das 

palavras-chaves indexadas no DECS "Fisioterapia" AND "Incontinência Urinária". Foram 

selecionados apenas os artigos que apresentavam protocolos fisioterapêuticos para o tratamento de 

IU em mulheres. Os critérios de exclusão foram: artigos que não apresentaram protocolo de 

tratamento, relatos de experiências, teses e dissertações e artigos de revisão. Dos 31 artigos 

encontrados, 7 foram selecionados. 

 

RESULTADOS 

  

A Tabela 1 apresenta os resultados do levantamento bibliográfico realizado. 

 

 

 

 

TABELA 1 – Resumo dos estudos. Teresina-PI, Brasil, 2017. 
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AUTORES/ANO METODOLOGIA 
RECURSOS 

APLICADOS 
RESULTADOS 

RETT et al., 2007 

Ensaio Clínico não 

controlado. Aplicação do 

questionário KHQ, 

Mulheres eram 

encorajados a realizar 

contrações lentas e 

rápidas do Assoalho 

Pélvico (200 contrações), 

12 sessões(2 vezes por 

semana, durante 6 

semanas). 

Fortalecimento do 

Assoalho Pélvico 

associado ao 

Biofeedback 

eletromiográfico 

Mipotive 3G. 

Menos da metade não 

apresenta mais 

sintomas em relação a 

alta frequência 

urinária; Melhora da 

qualidade de vida das 

mulheres. 

FITZ et al., 2012 

Ensaio clínico. Aplicação 

do questionário de 

qualidade de vida Kha. 

Exercícios para 

fortalecimento dos 

Músculos do Assoalho 

Pélvico 

(individualmente), com 

duração de 3 meses. 

Exercícios de 

fortalecimento dos 

MAPs. 

Diminuição da perda 

urinária; Diminuição 

da frequência urinária 

noturna. Aumento 

significativo da força 

dos MAPs. 

KNORST et al., 

2012a 

Estudo quase 

experimental, do tipo 

antes e depois. Avaliação 

com duração de 30 

minutos; Exercícios com 

duração de 15 minutos; 

Aplicação de 

eletroterapia durante 10 

minutos. Totalizando 15 

sessões. 

Cinesioterapia com uso 

de bola e faixa elástica; 

Eletroestimulação 

perineal. 

87,5% das mulheres 

ficaram continentes; 

Todas relataram 

melhora e aumento 

significativo da 

função muscular. 

KNORST et al., 

2012b 

Ensaio Clínico, 

controlado. Avaliação; 

Intervenção 

fisioterapêutica 

constando 15 sessões 

semanais, uma vez por 

semana; Exercícios de 

fortalecimento do MAP; 

Aplicação de 

eletroestimulação por 10 

Exercícios passivos; 

Fortalecimento do MAP 

com bola e faixa elástica; 

Eletroestimulação 

transvaginal. 

87% das mulheres 

apresentaram 

satisfação e 

continência; Ganho de 

força. 
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minutos; Reavaliação 

com medição do 

Assoalho pélvico no 

final. 

MARTÍNEZ et 

al., 2012 

Estudo observacional. 

Avaliação; 

Implementação de 

exercícios; Aplicação de 

questionário de evolução 

com diário miccional 

antes e depois do 

tratamento. 2 sessões por 

semana. 

Exercícios abdominais; 

Ginástica abdominal 

hipopressiva; Contração 

do Assoalho Pélvico. 

Diminuição da 

incontinência 

Urinária; Melhora 

quanto a quantidade 

de perda de urina; 

Melhoria quanto a 

quantidade de perda 

de urina; Melhora 

quanto a percepção do 

MAP mediante a 

realização do 

tratamento. 

FERREIRA; 

SANTOS, 

2012 

Experimental, ensaio 

clínico. Grupo 

experimental submetido a 

um treino intensivo dos 

MAP e programa de 

treino domiciliário. 

Grupo controle 

submetido apenas ao 

treino domiciliário. 

Durante 6 meses. 

Contração dos Músculos 

Perineais; 

Conscientização da 

contração voluntária por 

15 minutos; Treino de 

força muscular; 

Alongamento. 

Melhora na qualidade 

de vida, sendo o GE 

mais do que o GC; E 

em ambos os grupos 

houve melhora do 

bem estar e redução 

significativa da 

incontinência. 

VALENTE et al., 

2015 

Pesquisa semi-

experimental, sem grupo 

controle. Avalição; 

Aplicação de teste de 

força perineal; Aplicação 

de teste de ativação do 

músculo transverso do 

abdômen. Foram 10 

sessões de tratamento, da 

musculatura pélvica. 

Ginástica abdominal 

hipopressiva. 

Melhora da força do 

Assoalho Pélvico; 

melhora do transverso 

abdominal; Melhora 

da força perineal. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

DISCUSSÃO 
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A fisioterapia atua na IU de uma maneira conservadora, na funcionalidade destas disfunções 

por meio de um tratamento simples, indolor e não invasivo. Dentre as técnicas mais utilizadas de 

acordo com a literatura, são: Treinamento do Assoalho Pélvico, Biofeedback Eletromiográfico, 

Eletroestimulação, Cinesioterapia e a Ginástica Abdominal Hipopressiva. E para um resultado bem-

sucedido em longo prazo, é necessário disciplina e comprometimento do paciente com os exercícios 

propostos. 

A cinesioterapia do assoalho pélvico compreende basicamente na realização dos exercícios 

de Kegel, que objetiva trabalhar a musculatura perineal para o tratamento da hipotonia do assoalho 

pélvico. Kegel & Powel foram os primeiros pesquisadores nos Estados Unidos a prescrever exercícios 

específicos para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. O objetivo básico dos exercícios 

para fortalecimento da musculatura pélvica é o reforço da resistência uretral e melhora dos elementos 

de sustentação dos órgãos pélvicos. Knorst et al. (2012ª) demonstraram neste presente estudo que a 

cinesioterapia com uso de bola e faixa elástica é capaz de melhorar na qualidade de vida das mulheres 

e até mesmo levar a cura da IU, relatando um aumento significativo da função muscular e continência 

de quase 90% das participantes. 

Na Eletroestimulação, a estimulação transvaginal, inibe o músculo detrusor, diminuindo, 

assim, o número de micções com consequente aumento da capacidade vesical. Pode determinar, 

ainda, o aumento da força de contração do músculo elevador do ânus e do comprimento funcional da 

uretra, melhorando a transmissão da pressão abdominal (RETT et al., 2007). No presente estudo, 

Knorst et al. (2012b), fizeram uso do aparelho Dualpex Uro da marca Quark e através do eletrodo 

perineal transvaginal foi introduzido no canal vaginal das participantes para aplicação da corrente, e 

através deste meio de Eletroestimulação obtiveram bons resultados, apresentando em 87% das 

mulheres satisfação e continência. 

No estudo de Valente et al. (2015), fizeram uso de uma técnica que vem sendo desenvolvida 

nos últimos anos, trazendo resultados benéficos em pessoas com Incontinência Urinária, que é a 

Ginástica Abdominal Hipopressiva. Este método trata e previne, aumenta a força muscular dos 

músculos do pavimento pélvico, que são os músculos que sustentam a bexiga, vagina e intestino, é 

uma das técnicas que apresenta bastante eficácia em seus resultados. E neste presente estudo, em 

apenas 10 sessões de tratamento utilizando esta técnica, pôde apresentar melhoria quanto a percepção 

dos Músculos do Assoalho Pélvico (MAPs) mediante a realização da mesma, melhora da força do 

MAP, melhora na ativação do transverso abdominal e melhora na força perineal. Vale ressaltar que 
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no estudo de Martínez et al. (2012) também foi utilizada esta técnica e foram observados resultados 

significativamente positivos. 

Dentre os recursos utilizados, os mais implementados foram exercícios de fortalecimento dos 

MAPs (FITZ et al., 2012), a Cinesioterapia (FERREIRA; SANTOS, 2012) e a Eletroestimulação. 

Todos os artigos demonstraram resultados satisfatórios, apresentando melhora da qualidade de vida 

das mulheres com IU, ganho de força muscular perineal e a maioria das mulheres referiram estarem 

continentes durante e após término do tratamento. Vale ressaltar que outro recurso utilizado foi a 

ginástica abdominal hipopressiva, técnica nova no Brasil, onde verificou-se resultados positivos em 

relação a diminuição da IU e na melhora da força do assoalho pélvico e dos músculos que a envolvem.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o tratamento fisioterapêutico para IU possui efeitos benéficos para mulheres, 

favorecendo também a melhora da qualidade de vida, onde as técnicas mais citadas foram exercícios 

de fortalecimento dos MAPs, a Cinesioterapia e a Eletroestimulação. Sugere-se mais estudos com a 

aplicação da Fisioterapia na Incontinência Urinária de Esforço (IUE), pois há escassez de trabalhos 

nesta área. 
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RESUMO 

 INTRODUÇÃO: Na gravidez, um dos segmentos corpóreos que mais sofre adaptações fisiológicas 

e biomecânicas é a coluna vertebral, devido às perturbações das suas curvas fisiológicas. 

A lombalgia é caracterizada como um processo doloroso que acomete a região baixa do dorso e a 

prega glútea. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi analisar a literatura com intuito de 

explorar as comprovações cientificas das relações entre as alterações posturais, dores lombares e 

período gestacional. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura. Para isso foi realizada 

uma pesquisa por artigos nacionais e internacionais ligados a alterações posturais, período gestacional 

e lombalgia na gestação. RESULTADOS: Segundo CORTEZ (2012) devido a postura incorreta 

adotada durante o período gestacional, a coluna vertebral e seus respectivos ligamentos sofrem grande 

esforço, onde a reeducação postural feita por GIL (2011) teve resultados positivos. Outro fato 

mencionado foi o ganho de peso no período gestacional BARBOSA (2011) e o sedentarismo 

mencionado por RODRIGUES (2011) mostrando que a lombalgia gestacional também tem relação 

com IMC. Outro estudo que comprova essa correlação é a adaptação da coluna durante a gestação 

GOMES (2013) onde ele aponta que 71,43% da amostra apresentaram dor lombar durante e após a 

gestação. CONCLUSÃO: Concluiu-se que existem fatores de correlação da lombalgia crônica nas 

alterações posturais na gestação, isso se deve a fatores como aumento da circunferência abdominal, 

sedentarismo antes e durante a gestação, ação hormonal, mudança do centro gravitacional, entre 

outros. 

Descritores: Gestação. Postura. Biomecânica. Lombalgia.  
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ABSTRACT: 

 

 

INTRODUCTION: In pregnancy, one of the bodily segments that suffers the most physiological 

and biomechanical adaptations is a spine, due to the perturbations of its physiological curves. Low 

back pain is characterized as a painful process that affects the lower back region and the gluteal fold. 

OBJECTIVE: The aim of the present study was to analyze the literature with the purpose of 

exploring as scientific evidences the relations between asberto posturais, lumbar pain and gestational 

period. METHODOLOGY: This is a literature review. For this, a research was done by articles and 

internationally linked open postural, gestational period and low back pain in gestation. RESULTS: 

According to CORTEZ (2012) due to an incorrect posture adopted during the gestational period, a 

vertebral column and its own ligaments undergo great effort, where a postural reeducation done by 

GIL (2011) had positive results. Another fact related to weight gain in the gestational period 

BARBOSA (2011) and sedentarism By RODRIGUES (2011) showing that gestational low back pain 

is also related to BMI. Another study that proves this correlation is an adaptation of the spine during 

a pregnancy GOMES (2013) where it is pointed out that 71.43% of the sample presented lumbar pain 

during and after a gestation. CONCLUSION: We concluded that there are correlation factors of 

postnatal chronic low back pain in gestation, in addition to developing a combination such as 

increased abdominal circumference, sedentary lifestyle before and gestation, hormonal action, change 

of the gravitational center, among others. 

Keywords: Gestation. Posture. Biomechanics. Low back pain 

 

INTRODUÇÃO 

No período gestacional o corpo da mulher sofre uma série de adaptações e transformações 

fisiológicas e morfológicas. Nesta fase caracterizam-se cuidados para garantir e preservar a saúde 

materna, tanto clínicos como sociais. Na gravidez, um dos segmentos corpóreos que mais sofre 

adaptações fisiológicas e biomecânicas é a coluna, devido às perturbações das suas curvas fisiológicas 

em razão de fatores como: aumento do útero e dos seios, aumento da retenção liquida somada ao 

crescimento da circunferência abdominal, maior grau de anteversão, além dos níveis aumentados do 

hormônio Relaxina que tem como um dos seus efeitos a frouxidão ligamentar.  

Estudos mostram que aproximadamente 50% das mulheres já apresentaram dor lombar ou 

pélvica durante o período gestacional, sendo que a lombalgia é tida como um dos cinco sintomas mais 

comuns durante a gravidez, especialmente a partir do 3° trimestre. Os 3 trimestres da gestação são 

caracterizados principalmente por alterações hormonais, hemodinâmicas e biomecânicas do corpo, 

que são propulsores, em uma parcela de casos, de frouxidão ligamentar, aumento da camada lipídica 

torácica, presença de edemas nas partes moles em diversas regiões do corpo diminuindo assim o 

espaço para estruturas anatômicas, podendo ocasionar síndromes de compressões nervosas e 

principalmente alterações posturais. Dessa forma, tais modificações na postura são fatores etiológicos 

para a propagação de desordens osteomioarticulares e comprometimentos no equilíbrio dinâmico e 

estático devido à protrusão abdominal, deslocamento diafragmático, mudanças na coluna vertebral e 

rotação pélvica, além da mudança do centro gravitacional para frente e para cima, tencionando a 

região lombar e refletindo assim diretamente nas dores dorsais e patologias como a lombalgia. 

A lombalgia é caracterizada como um processo doloroso que acomete a região baixa do dorso 

e a prega glútea, sendo que as dores variam de apenas uma sensação de desconforto até uma dor 

lancinante. Comumente esta dor apresenta como etiologia os processos inflamatórios, degenerativos, 

http://www.infoescola.com/doencas/lombalgia/
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alterações da mecânica da coluna vertebral, malformações e sobrecarga da musculatura lombar e 

pélvica.  

OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo foi analisar na Literatura os fatores etiológicos das dores lombares 

crônicas no período gestacional.  

METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão de literatura. Para isso foi realizada uma pesquisa por artigos 

nacionais e internacionais ligados a alterações posturais, período gestacional, e lombalgia na gestação. 

A revisão foi desenvolvida a partir da análise dessas publicações, usando para isso uma leitura 

analítica. Foram encontrados 35 artigos nacionais e internacionais no intervalo entre 2011 e 2017, 

sendo selecionados 09 publicações que contemplaram diretamente o tema proposto, critérios de 

inclusão e exclusão (tabela1). Foi realizado buscas nas bases de dados: SIELO, LILACS, PUBMED 

E EBSCO durante o período de junho de 2017 a julho de 2017 através do mecanismo de busca usando 

as combinações dos seguintes descritores: gestação, postura, biomecânica e lombalgia.  

Tabela 1: Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

- Ser um artigo científico; dissertação ou 

tese; 

- Artigos que não pertencessem ao 

intervalo temporal estabelecido 

- Evidencias cientificas exclusivamente em 

mulheres com lombalgia crônica após o 

período gestacional 

- Evidências cientificas em pessoas jovens 

ou adultas com fragilidade 

- Artigos indexados no intervalo temporal 

de 2011 a 2017 

 

- Artigos em inglês ou português  

 

RESULTADOS: 

TABELA 2: COMPARATIVO DE PUBLICAÇÕES LIGADAS AO TEMA 

Autor Titulo Desenho do 

estudo 

Amostra Desfecho 

GIL, V.F.B et al, 

(2011). 

Lombalgia 

durante a 

gestação: 

eficácia do 

tratamento com 

Experimental 34 gestantes 

nulíparas 

atendidas em 

três centros de 

saúde e um 

Foi dividido 2 grupos, 

onde 17 gestantes foram 

submetidas a sessões de 

RPG por 8 semanas, onde 

houve um decréscimo 
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Reeducação 

postural global 

(RPG) 

hospital 

privado de 

Campinas, com 

idade 

gestacional 

entre 20 e 25 

semanas e 

queixa de dor 

lombar. 

significativo na 

intensidade da dor antes e 

depois das sessões. 

ODRIGUES, 

W.F.G et al, (2011). 

Prevalência de 

lombalgia e 

inatividade 

física: o 

impacto dos 

fatores 

psicossociais 

em gestantes 

atendidas pela 

estratégia de 

saúde da 

família. 

Transversal 

exploratório 

66 gestantes 

selecionadas 

aleatoriamente 

de um total de 

84. 

Prevalência da dor 

lombar foi de 75%, 

percebeu-se relação direta 

com fatores psicossociais. 

Observou-se também que 

53% das entrevistadas 

não praticavam atividade 

física antes da gravidez. 

BARBOSA, C.M.S 

 et al,.(2011) 

Correlação 

entre o ganho 

de peso e a 

intensidade da 

dor lombar em 

gestantes 

Transversal 

exploratório 

90 gestantes no 

segundo e 

terceiro 

trimestre de 

gestação. 

Houve correlação entre o 

aumento ponderal e a 

intensidade da dor lombar 

nas gestantes 

CORTEZ, P.J.O et 

al, (2012). 

Correlação 

entre a dor 

lombar e as 

alterações 

posturais em 

gestantes. 

Transversal 

exploratório 

Constitui-se de 

54 voluntários, 

com idades 

entre 20 e 30 

anos, sendo 27 

gestantes. 

Com relação a idade 

gestacional a prevalência 

de dor lombar foi maior 

nas gestantes de 13 

semanas. 

FIRMENTO, B.S et 

al, (2012) 

Avalição da 

lordose lombar 

e sua relação 

com a dor 

lombopélvica 

em gestantes.  

Transversal 

exploratório 

O estudo foi 

realizado com 

20 mulheres 

não gestantes e 

13 gestantes. 

Os resultados foram 

distribuídos em 4 gráficos 

onde foi observado um 

aumento significativo da 

lordose lombar, porém a 

relação com a dor 

lombopélvica não foi bem 

esclarecida.  
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GOMES, M.R.A et 

al, (2013). 

Lombalgia 

gestacional; 

prevalência e 

características 

clínicas em um 

grupo de 

gestantes. 

Transversal 

exploratório 

21 gestantes 

que realizavam 

consulta pré-

natal no 

município de 

Petrolina- PE. 

Das gestantes analisadas 

95,23% apresentaram dor 

na lombar durante a 

gestação, sendo que 

71,43% apresentavam-na 

previamente na gestação. 

SANTOS, M.D et 

al, (2014) 

A dimensão da 

diástase 

abdominal tem 

influência sobre 

a dor lombar 

durante a 

gestação? 

Transversal 

exploratório  

128 gestantes, 

divididas em 

dois grupos: 53 

gestantes no 

segundo 

trimestre 

gestacional e 

75 gestantes no 

terceiro 

trimestre 

gestacional. 

A comparação dos grupos 

demonstrou que as 

gestantes do terceiro 

trimestre apresentavam 

maior diástase 

abdominal, mais relatos 

de dor lombar intensa  e 

maior impacto nas 

atividades da vida diária . 

 

DISCUSSÃO 

A fase gestacional engloba alterações anatômicas e fisiológicas ao corpo da mulher, essas 

alterações afetam o sistema músculo-esquelético, provocando desconfortos dentre eles a dor lombar 

(CARVALHO; CAROMANO, 2001). A lombalgia é um problema comum na população em geral, 

esse sintoma frequentemente acomete gestantes, principalmente quando a gravidez já está em um 

estágio avançado. Nesse período grande parte das gestantes costuma se queixar de dor na coluna 

vertebral, especialmente na região lombar. O presente estudo constatou que 72% das entrevistadas 

relataram sentir dor na coluna lombar, corroborando alguns trabalhos, que citam a predominância 

dessa dor entre 33% e 77,6% (ASSIS; TIBÚRCIO, 2004; FERREIRA, 2012; INTVELD; COOPER; 

VAN KESSEL, 2010).  

As alterações fisiológicas, associadas ao ganho de peso, podem influenciar na deambulação e 

na postura da gestante. As posturas compensatórias geralmente adotadas por ela podem contribuir 

para o aparecimento ou o agravamento da dor lombar (SOUZA; MEJIA, 2008). O passar da gestação 

e as alterações sofridas pelas gestantes aumentam as chances de esta ter dor lombar. Com isso, torna-

se importante a intervenção da fisioterapia para diminuir ou evitar essa dor. Dentre as abordagens 

para o tratamento da dor lombar, estão: a hidroterapia, cinesioterapia, reeducação postural, pilates 

(FERREIRA, 2012; PANTOJA; SOUZA, 2013; PITANGUI; FERREIRA, 2008; VALLE; 

SALGADO; GRUMBER, 2011). 

CONCLUSÃO  

Com o decorrer dessa revisão concluiu-se que as gestantes apresentam um aumento de 

adaptações posturais que se tornam fatores etiológicos para queixas osteomioarticulares, 

principalmente lombalgias crônicas relacionadas a diferentes aspectos que vão desde mudanças em 
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sua biomecânica corporal, mudança de centro de gravidade até alterações hormonais. Todas as 

alterações posturais descritas no estudo ocorrem na tentativa de compensar o centro de gravidade 

anteriorizado assumido pelo corpo materno. As formas que a mulher faz isso será individual e 

dependerá também de alguns fatores como fadiga muscular, força, vícios posturais anteriores e 

situação do corpo quanto a atividades físicas prévias e durante a gestação. Além disto, pode haver 

uma compensação corporal para melhorar o equilíbrio durante a marcha, que é a ampliação da base 

de apoio dos pés durante a deambulação ou na posição ortostática. Portanto, conclui-se também que 

as mudanças referentes à gravidez apresentam grande interferência no aspecto biomecânico da 

postura, sendo importante ao Fisioterapeuta conhecê-las, com o intuito de prevenir possíveis 

agravantes decorrentes das mesmas e sua possível evolução para um quadro crônico. 

 

REFERÊNCIAS 

FABRIN, E. D.; CRODA, R. S.; OLIVEIRA, M. M. F. Influência das técnicas de fisioterapia 

nas algias posturais gestacionais. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, Campo 

Grande, v. 14, n. 2, p. 155- 162, jul./dez. 2010 

MADEIRA, H. G. R. et al. Incapacidade e fatores associados à lombalgia durante a gravidez. 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, Rio de Janeiro, v. 35, n. 12, p. 541-548, dez. 2013. 

doi: 10.1590/S0100- 72032013001200003 

NOVAES, F. S.; SHIMO, A. K. K.; LOPES, M. H. B. M. Lombalgia na gestação. Revista 

Latino Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 14, n. 4, p. 620-624, jul./ ago. 2006. doi: 

10.1590/S0104-11692006000400022  

PENNICK, V.; LIDDLE, S. D. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain 

in pregnancy. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Chichester, v. 2013, n. 8. p. 1-98, aug. 

2013. doi: 10.1002/14651858. CD001139.pub3  

PRADO, K. A. S. et al. Prevalencia dos desconfortos do período gestacional e qualidade de 

vida em mulheres que frequentam uma Unidade Básica de Saúde. Arquivos de Ciências da Saúde da 

Unipar, Curitiba, v. 20, n. 4, p. 113- 117, out./dez. 2013. 

SANTOS, M. M.; GALLO, A. P. Lombalgia gestacional: prevalência e características de um 

programa pré-natal. Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde, Santo André, v. 35, n. 3, p. 174-179, 

set./dez. 2010. doi: 10.7322/ abcs.v35i3.78 

VALLE, F. C.; SALGADO, T. C.; GRUMBER, C. R. Incidência da dor lombar em gestantes 

primigestas. Cadernos da Escola de Saúde, Curitiba, v. 1, n. 5, p. 1-13, jan./ jun. 2011. 

 

 

 

 



 

309 
 

OCORRÊNCIA DE PERDA URINÁRIA EM NULÍPARAS RELACIONADA COM A 

PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 

OCCURRENCE OF URINARY LOSS IN NULPARKAS RELATED TO EXERCISE 

PRACTICE 

 

Maria Paixão da Silva Sousa - Fisioterapeuta formada pela Faculdade Mauricio de Nassau/ Aliança 1 

Sávia Francisca Lopes Dias - Fisioterapeuta no Hospital Getúlio Vargas 2  

Instituição que sediou, ou em que foi desenvolvido o estudo: Faculdade Maurício de Nassau/Aliança, 

Teresina-PI, Brasil. 

Fisioterapeuta formada pela Faculdade Mauricio de Nassau/Aliança, Teresina-PI, Brasil 1 

Mestre em Biotecnologia pela Universidade federal do Piauí (UFPI), Parnaíba - PI, Brasil 2 

Endereço postal e eletrônico: Rua Luís Borges, Nº 172, Lagoa Alegre-PI.  E- mail: 

paixao.maria@hotmail.com1 

Órgão financiador: Próprio 

 

 

RESUMO 

 

 A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define Incontinência urinária (IU) como uma 

condição em que há perda de urina de forma involuntária. Estudos tem demonstrado que sintomas de 

IU podem ser relacionados com a prática de exercícios físicos e ainda demonstram que esses sintomas 

podem estar presentes em jovens nulíparas e que praticam exercício físico. Nesse sentido, o presente 

estudo objetivou identificar a ocorrência de perda urinária em nulíparas relacionada com a prática de 

exercício físico. Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, com nulíparas praticantes de 

exercício físico e sedentárias.  Aquelas que aceitaram participar da coleta assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em seguida foi aplicado um questionário de recrutamento 

para caracterizar as participantes, e por fim, foi aplicado o International Consultation on Incontinence 

Questionnaire–Short From (ICIQ). No que se refere as informações sobre perdas urinárias segundo 

o ICIQ-SF foi observado que apenas 6,3% das participantes relataram perdas urinárias de forma 

involuntária. Com relação a associação entre os sintomas de IU relacionado a prática de exercício 

físico esta pesquisa mostrou-se contraditória em comparação as encontradas na literatura científica, 

não houve associação dos sintomas urinários com a prática de atividade física. De acordo com os 

resultados apresentado neste estudo foi possível concluir-se que a IU não esteve associadas a pratica 

de atividade física nessas mulheres, jovens e nulíparas. 

 

Descritores: Exercício Físico; Incontinência Urinária; Sedentarismo. 

 

ABSTRACT 

 

The International Continuum Society (ICS) defines urinary incontinence (UI) as a condition in which 

there is involuntary loss of urine. Studies have shown that UI symptoms can be related to physical 

exercise and also demonstrate that these symptoms may be present in young nulliparous people who 

exercise. In this sense, the present study aimed to identify the occurrence of urinary loss in nulliparas 
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related to the practice of physical exercise. This research is a cross-sectional study, with nulliparous 

people practicing physical exercise and sedentary. Those who accepted to participate in the collection 

signed a Free and Informed Consent Term (TCLE) then a recruitment questionnaire was applied to 

characterize the participants, and finally, the International Consultation on Incontinence 

Questionnaire-Short From (ICIQ) was applied. Regarding information on urinary losses according to 

the ICIQ-SF, it was observed that only 6.3% of the participants reported involuntary losses of the 

urine. With regard to the association between UI symptoms related to physical exercise practice, this 

research was contradictory in comparison to those found in the scientific literature, there was no 

association of urinary symptoms with physical activity practice. According to the results presented in 

this study it was possible to conclude that UI was not associated with physical activity in these 

women, young and nulliparous. 

 

Keywords: Physical exercise; Urinary incontinence; Sedentary lifestyle. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A disfunção do Assoalho pélvico (AP) é uma condição clínica que acomete um grande número 

de mulheres e tem várias consequências, tais como a incontinência fecal e incontinência urinária. A 

Sociedade Internacional de Continência (ICS) define Incontinência urinária (IU) como uma condição 

em que há perda de urina de forma involuntária. Os tipos mais frequentes são a Incontinência Urinária 

de Esforço (IUE) que pode surgir com o aumento da pressão intra-abdominal; Incontinência Urinária 

de Urgência (IUU) quando há perda involuntária de urina na presença de contração vesical durante a 

fase de enchimento, provocada espontaneamente ou em respostas a estímulos e, Incontinência 

Urinária Mista (IUM) em que o indivíduo apresenta IUU e IUE associadas (KORELLO et al., 2011; 

MARTINÊS; TAMANINI, 2015; SILVA et al., 2011). 

A IU é uma afecção que tem como causa múltiplos fatores tais como, idade avançada, 

paridade, obesidade, constipação intestinal, cirurgias perineais prévias, tipos de parto, fórceps, 

menopausa, tabagismo, episiotomia, número de filhos e atividades físicas. (BERLEZI et al., 2009; 

LOPES; HIGA, 2006; SANTOS et al.,  2009, SILVA et al., 2011; LEROY; LÚCIO; LOPES, 2016).  

Estudos tem demonstrado que sintomas de IU podem ser relacionados com a prática de 

exercícios físicos e ainda demonstram que esses sintomas podem estar presentes em jovens nulíparas 

e que praticam exercício físico (BORIN, 2006; KORELLO et al., 2011; SANTOS et al., 2009). 

As mulheres apresentam maior frequência de IU do que os homens e a mais comum é a IUE. 

Distúrbio urinário é visto como um problema de saúde pública que provoca nas mulheres perda de 

independência, problemas sexuais, isolamento social, depressão e diminuição da qualidade de vida. 

(DIAS et al., 2016; MARTINÊS; TAMANINI, 2015; PATRIZZI et al., 2014; VIRTUOSO; MAZO; 

MENEZES, 2012). Nesse sentido, o presente estudo objetivou identificar a ocorrência de perda 

urinária em nulíparas relacionada com a prática de exercício físico, além disso, caracterizar as 
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participantes envolvidas na pesquisa quanto à idade e o tipo de atividade física; Mensurar a 

prevalência dos sintomas de IU por meio do ICIQ – SF e, por fim, identificar os fatores que possam 

estar correlacionados com a perda urinária. 

 

 

MÉTODOS 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade Maurício de Nassau/PE, sob o protocolo de Nº 1.732.121. Foram incluídas na pesquisa 

estudantes de Fisioterapia da Faculdade Maurício de Nassau/Aliança do turno manhã, que tinha idade 

de 18 anos ou mais, nulíparas que praticavam exercício físico e sedentárias. Foram consideradas 

praticantes de exercício físico as participantes que praticavam 150 minutos por semana de atividade 

física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa em sessões de pelo menos 10 minutos de 

duração, segundo o preconizado pela Organização Mundial de Saúde e, sedentárias todas aquelas que 

não se enquadrarem nesta definição (WHO, 2010; MATSUDO et al., 2001). Os critérios de exclusão 

foram: ter infecção urinária, estar grávida, tabagista, etilista, problemas uroginecológicos 

diagnosticados, multíparas e aquelas que se recusaram a participar da presente pesquisa. Desta 

maneira, participaram deste estudo 48 mulheres, com amostra aleatória, um grupo de mulheres que 

pratica atividade física (GP) e o outro grupo das que não praticam atividade física (GNP).   

Antes da aplicação dos questionários as participantes foram informadas sobre os objetivos da 

pesquisa e seu anonimato e aquelas que aceitaram participar da coleta assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida foi aplicado um questionário de 

recrutamento que foi pré-elaborado pelos autores desse estudo com perguntas para fins de critérios 

de inclusão e exclusão, referente a idade, informações obstétricas, ginecológicas e atividade física. 

Por fim, foi aplicado o International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short From 

(ICIQ).  

Na presente pesquisa, o banco de dados foi analisado no programa SPSS, versão livre 19.0. 

Os dados foram previamente organizados em tabelas no Excel Office 2013, as análises realizadas 

foram a estatística descritiva completa.  

 

RESULTADOS 

A idade média das participantes do GP foi de 21,1% e a do GNP foi de 21,6%. Das 

participantes do presente estudo 39,6% praticavam atividade física. A maioria foi do tipo moderada 

(52,6%) e a musculação (36,8%) ou aquelas que realizavam musculação e exercícios aeróbicos 

(36,8%) foram as atividades físicas mais praticadas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Características das participantes quanto a prática de atividade física 

Variáveis  N % 

Praticante de atividade física (GP)   

Sim 19 39,6 

Não  29 60,4 

Tipo de atividade física   

Moderado 10 52,6 

Vigoroso 9 47,4 

Atividades físicas praticadas   

Exercícios de Musculação 7 36,8 

Exercícios aeróbios 3 15,8 

Musculação e aeróbios 7 36,8 

Outros 2 10,5 

Fonte: autor 

 

No que se refere as informações sobre perdas urinárias segundo o ICIQ-SF foi observado que 

6,3% da população total a qual apresentou perda urinária foi descrita especialmente por três motivos: 

ao tossir ou espirrar (2,1%), quando termina de urinar e está se vestindo (2,1%) ou perde sem razão 

óbvia (2,1%). Cada um destes fatores contribuiu com 33,3% das mulheres que afirmaram perder 

urina. O estudo mostra que a perca urinária não está ligada a prática de exercícios físicos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Informações sobre percas urinárias segundo ICIQ-SF  

  n % 

Perde urina?      

Sim    3 6,3 

Não    45 93,8 

Motivo das percas urinárias 

 

GNP E GP     

Nunca perde urina   45 93,8 

 

GNP 

Quando tosse ou espirra   1 2,1 

Quando termina de urinar e está se vestindo 1 2,1 

 

GP 

Perde sem razão óbvia   1 2,1 

Fonte: autor 

 De acordo com o ICQ-SF, 2,0% perde urina uma vez por semana ou menos, 2,0% perde duas 

ou três vezes por semana, 2,0% diversas vezes ao dia e 93,8% nunca perde urina. Com relação a 

quantidade de perda urinária 2,0% perde uma moderada quantidade e 4,1% uma pequena quantidade 

e 93,8% nunca perde. 

 

DISCUSSÃO 
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 A amostra desta pesquisa foi composta por 48 mulheres jovens e nulíparas com idade entre 

19 a 29 anos, sendo 19 (39,6%) praticantes de atividade física (GP) e 29(60,4%) não praticantes 

(GNP). As modalidades do GP foram: Exercícios de musculação (36,8%), exercício aeróbios 

(15,7%), Musculação e aeróbio (36,8%) e outros (10,5%). No que se refere a idade média das 

participantes o GP foi de 21,1% e o GNP de 21,6%. Pesquisas apresentaram idade média similar a 

encontrada no presente estudo com uma variação de 21,4 a 22,1 anos (SANTOS et al., 2009; PERSIN 

et al., 2012). 

Com relação a associação entre os sintomas de IU relacionado a prática de exercício físico 

esta pesquisa mostrou-se contraditória em comparação as encontradas na literatura científica, não 

houve associação dos sintomas urinários com a prática de atividade física. O estudo de Patrizzi et al. 

(2014), com 108 mulheres nulíparas praticantes de musculação, aeróbio e de natação, mostrou um 

percentual de perdas urinárias de 42,5% durante a prática de exercício físico.  Todos provocam 

sintomas de IU, com uma maior tendência para as praticantes de musculação. Isso pode ser devido os 

exercícios de musculação e natação serem exercícios vigorosos, de alto impacto, que provocam uma 

elevação considerável da pressão intra-abdominal podendo levar a episódios de perda de urina.  

As praticantes ainda responderam com relação ao tipo de atividade com relação se vigorosas 

ou moderadas. A literatura fala que as do tipo moderada é um fator de proteção para IU, pois em 

longo prazo previne perdas urinárias porque promove a continência urinária.  Virtuoso; Mazo e 

Menezes (2012), com dois grupos de idosas um chamado GP composto por idosas pouco ativas e 

muito ativas e outro de sedentárias chamadas GSE, mostrou que as idosas pouco ativas tiveram maior 

incidência de percas urinárias (36,2%), seguidas do grupo sedentárias (35,1%) e do grupo muito 

ativas(28,9%). Estes resultados mostraram que mulheres que praticam atividade física podem 

apresentar menores taxas de IU. Entre as modalidades praticadas, as praticantes de ginástica que é 

uma atividade considerada moderada apresentaram menores taxas de IU e isto pode ser justificado 

pela contração reflexa dos músculos do AP que provoca um aumento do volume dos MAP tornando-

os capazes de contrair durante o aumento da pressão abdominal. Os vigorosos provocam disfunção 

do AP, elevam a pressão abdominal e pode provocar ocorrência de IU. Neste presente estudo mostrou-

se que ambos não provocaram perdas urinárias relacionadas a pratica e ao tipo de atividade física. 

Ainda com relação aos tipos de exercício físico que podem provocar distúrbios urinários, no 

Piauí um estudo feito em uma academia com 32 mulheres nulíparas e multíparas praticantes de Jump 

e idade entre 18 e 49 anos foi observado que em ambas tiveram perdas urinárias sendo que as que 

tinham filhos tiveram maior chance de desenvolver IU em comparação as nulíparas e  todas as 

mulheres acima de 40 anos apresentaram perdas urinárias. Este comprova o quanto a idade e paridade 

estão intimamente correlacionadas à propensão de percas de urina (ALMEIDA; MACHADO, 2012). 

Conforme também descrito por Persin et al. (2012), em Santa Catarina com 110 mulheres jovens 
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comprovaram que as praticantes das modalidades de atletismo e jump foram as que mais tiveram 

queixas de perdas urinárias, podendo ser explicado pelo alto-impacto na região intra-abdominal 

durante a prática das atividades físicas. 

 

CONCLUSÃO 

 De acordo com os resultados apresentado neste estudo foi possível concluir-se que a IU não 

esteve associada a pratica de atividade física nessas mulheres, jovens e nulíparas, visto que apenas 

6,3% apresentaram percas de urina, mas por outros motivos. A amostra desta pesquisa foi pequena 

provocando desta forma certa limitação desta pesquisa. Sendo assim, sugere-se que estudos futuros 

sejam realizados e invistam no controle do tamanho da amostra e até mesmo em um avaliador cego.  
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RESUMO 

Introdução: A mobilização precoce é uma estratégia que o fisioterapeuta possui para evitar o declínio 

funcional do paciente crítico. Estudos demonstram que a mobilização precoce do paciente crítico é 

uma abordagem considerada segura que contribui para diminuição do declínio funcional e a melhora 

da qualidade de vida do paciente. Objetivo: Analisar os efeitos da mobilização precoce no paciente 

crítico na unidade de terapia intensiva. Materiais e métodos: O presente estudo trata- se de uma 

revisão bibliográfica, no qual foi realizada uma busca nas bases de dados: Scielo, Pubmed, Lilacs, 

Medline e Pedro com os descritores: deambulação precoce, unidades de terapia intensiva, cuidados 

críticos, nos idiomas inglês e português no período de julho de 2017. Os critérios de inclusão foram 

artigos publicados entre os anos de 2009 a 2017, que fossem estudos originais e que tivessem a 

mobilização precoce coo intervenção, e os critérios de exclusão foram: revisões sistemáticas e de 

literatura. Resultados e discursão: Foram encontrados 24 estudos, dos quais 14 foram excluídos e 10 

foram incluídos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Nos estudos selecionados 

observou- se melhora na preservação da massa muscular e a redução da fraqueza muscular após a alta 

hospitalar, redução do tempo de desmame da ventilação mecânica (VM), e do tempo de internação e 

dos custos hospitalares e a melhora da capacidade funcional dos pacientes. Conclusão: A prática da 

mobilização precoce em pacientes críticos nas unidades de terapia intensiva contribui para prevenir e 

minimizar os efeitos deletérios do imobilismo. 

Descritores: deambulação precoce; unidades de terapia intensiva; cuidados críticos. 
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ABSTRACT 

Introduction: Early mobilization is a strategy that the physiotherapist has to avoid the functional 

decline of the critical patient. Studies demonstrate that early mobilization of the critical patient is a 

safe approach that contributes to decreased functional decline and improved quality of life of the 

patient. Objective: To analyze the effects of early mobilization on the critical patient in the intensive 

care unit. Materials and methods: The present study is a bibliographic review, in which a search was 

carried out in the databases: Scielo, Pubmed, Lilacs, Medline and Pedro with the descriptors: early 

ambulation, intensive care units, critical care, in the English and Portuguese languages in the period 

of July 2017. The inclusion criteria were articles published between the years 2009 to 2017, which 

were original studies and had early mobilization and intervention, and the exclusion criteria were: 

systematic reviews and of literature. Results and discourse: Twenty-four studies were found, of which 

14 were excluded and 10 were included according to the inclusion and exclusion criteria. In the 

selected studies, improvement in muscle mass preservation and reduction of muscle weakness after 

hospital discharge, reduction of mechanical ventilation (MV) weaning time, hospital stay and hospital 

costs, and patients' functional capacity. Conclusion: The practice of early mobilization in critical 

patients in intensive care units contributes to prevent and minimize the deleterious effects of 

immobilism. 

Keywords: early ambulation; intensive care units; critical care 

 

 

 

Introdução 

 

As unidades de terapia intensiva (UTIs) têm como foco principal o suporte da vida e o tratamento de 

pacientes agudamente doentes com instabilidade clínica. Atualmente, com a crescente evolução 

tecnológica, o paciente gravemente enfermo permanece por um período prolongado em UTI, 

predispondo a incidência de complicações advindas da imobilidade, acarretando  inatividade, e 

disfunção severa do sistema osteomioarticular.  Essa imobilidade prolongada é nociva, com rápida 

redução da massa muscular e da densidade mineral óssea, assim como comprometimento em outros 

sistemas do corpo, sendo essas manifestações evidentes já na primeira semana de repouso. A 

mobilização precoce é uma estratégia que o fisioterapeuta possui para evitar o declínio funcional de 

pacientes críticos  restritos ao leito, associada  a um posicionamento preventivo de contraturas 

articulares na UTI, pode ser considerada um mecanismo de reabilitação precoce com importantes 

efeitos acerca das várias etapas do transporte de oxigênio, procurando manter a força muscular e a 

mobilidade articular, e melhorando a função  pulmonar e o desempenho do sistema respiratório. 

Estudos demonstram que a mobilização precoce do paciente crítico é uma abordagem considerada 

segura que contribui para diminuição do declínio funcional e a melhora da qualidade de vida do 

paciente. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da mobilização precoce no paciente crítico na 

unidade de terapia intensiva. 

 

Métodos 
 O presente estudo trata- se de uma revisão bibliográfica, no qual foi realizada uma busca nas bases 

de dados: Scielo, Pubmed, Lilacs, Medline e Pedro com os descritores: deambulação precoce, 

unidades de terapia intensiva, cuidados críticos, nos idiomas inglês e português no período de julho 

de 2017. Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre os anos de 2009 a 2017, que fossem 

estudos originais e que tivessem a mobilização precoce coo intervenção, e os critérios de exclusão 

foram: revisões sistemáticas e de literatura. 

 

Resultados  
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Foram encontrados 24 estudos, dos quais 14 foram excluídos e 10 foram incluídos de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão. Nos estudos selecionados observou- se melhora na preservação da 

massa muscular e a redução da fraqueza muscular após a alta hospitalar, redução do tempo de 

desmame da ventilação mecânica (VM), e do tempo de internação e dos custos hospitalares e a 

melhora da capacidade funcional dos pacientes.. 

 

Discussão 

Nos estudos de Dantas 2012, a população submetida a um protocolo de mobilização precoce 

sistematizado apresentou ganho da força muscular inspiratória e periférica.  Os resultados obtidos por 

Murakami 2015  confirmam uma alta prevalência de pacientes considerados respondedores ao 

protocolo de reabilitação precoce. Além disso, eles também apresentaram menor tempo de internação 

na unidade de terapia intensiva e hospitalar, o que pode ser comprovado também por Feliciano 2012 

que em seus estudos comprovou que os pacientes submetidos ao protocolo de mobilização precoce  

ficaram um tempo mais curto na UTI do que aqueles que não entraram no protocolo de mobilização, 

ele ainda pode observar também um ganho significativo da força muscular inspiratória apenas no 

grupo mobilização e uma melhora significativa em  relação à capacidade funcional deste grupo. 

 

Conclusão 

A prática da mobilização precoce em pacientes críticos nas unidades de terapia intensiva contribui 

para prevenir e minimizar os efeitos deletérios do imobilismo, melhorar a capacidade funcional, 

promovendo a recuperação das atividades de vida diária desses pacientes após a alta hospitalar  e 

melhorando a qualidade de vida dos mesmos 
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RESUMO 

 

Introdução: A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) é o procedimento de rotina para 

tratamento de pacientes com sintomas de isquemia miocárdica. No pós-operatório de CRM, ocorrem 

importantes alterações dos parâmetros da função pulmonar, cujas reversões são lentas, requerendo o 

uso de técnicas ou recursos fisioterápicos com a finalidade de reduzir complicações decorrentes da 

cirurgia como a remoção de secreções pulmonares e na reexpansão pulmonar. Objetivo: Analisar a 

eficácia da fisioterapia respiratória no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Materiais e métodos: Foi realizada uma busca nas bases de dados Scielo, Lilacs e Pubmed por meio 

dos descritores: cirurgia cardíaca, cirurgia de revascularização do miocárdio, fisioterapia. 

Inicialmente foram encontrados 49 estudos, que após os critérios de inclusão e exclusão ao qual foram 

inclusos estudos publicados entre os anos de 2008 a 2017 nos idiomas inglês e português e exclusos 

os estudos que eram de revisão de literatura ou que não estavam relacionadas diretamente ao tema 

proposto, restando 10 para o presente estudo. Resultados e discussão: Os exercícios de respiração no 

pós-operatório de CRM apresentaram melhora no aumento da expansão pulmonar, otimização da 

higiene brônquica pulmonar, aumento da oxigenação arterial e melhorar da complacência pulmonar, 

proporcionando efeitos como variação na pressão intra-alveolar, aumento da capacidade residual 

funcional (CRF).  Considerações finais: a fisioterapia respiratória vem sendo utilizada com o intuito 

de reverter ou ameniza as complicações no pós-operatório de CRM, melhorando tanto as funções 

pulmonares, como também melhorando a qualidade de vida dos pacientes. 

 

Descritores: cirurgia cardíaca, cirurgia de revascularização do miocárdio, fisioterapia. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Coronary artery bypass grafting (CABG) is the routine procedure for treating patients 

with myocardial ischemia symptoms. In the post-operative period of CRM, there are important 

changes in the parameters of the pulmonary function, whose reversals are slow, requiring the use of 

physiotherapeutic techniques or resources in order to reduce complications resulting from surgery 

such as removal of pulmonary secretions and pulmonary reexpansion. Objective: To analyze the 

efficacy of respiratory physiotherapy in the postoperative period of myocardial revascularization 

surgery. Materials and methods: We searched the Scielo, Lilacs and Pubmed databases using the 

descriptors: cardiac surgery, myocardial revascularization surgery, physiotherapy. Initially 49 studies 

were found, which after the inclusion and exclusion criteria were included studies published between 

the years 2008 to 2017 in the English and Portuguese languages and excluded studies that were 

literature review or that were not directly related to the topic proposed, leaving 10 for the present 

study. RESULTS AND DISCUSSION: Breathing exercises in the postoperative period of CABG 

showed improvement in pulmonary expansion, optimization of pulmonary bronchial hygiene, 

increase in arterial oxygenation, and improvement of pulmonary compliance, providing effects such 

as variation in pressure intra-alveolar, functional residual capacity increase (CRF). Final 

considerations: respiratory physiotherapy has been used to reverse or ameliorate postoperative 

complications of CABG, improving both lung function and improving the patients' quality of life. 

 

Descriptors: cardiac surgery, myocardial revascularization surgery, physiotherapy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A cirurgia cardíaca (CC) é um procedimento utilizado no tratamento de enfermidades 

cardiovasculares, entre elas está a cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) cujo o paciente 

a ela submetida pode apresentar complicações secundárias decorrentes da cirurgia apresentando taxas 

expressivas de complicações pós-operatórias. Dentre elas, destacam-se as complicações respiratórias, 

como redução da oxigenação, função pulmonar, força muscular respiratória, e alterações radiológicas 

como atelectasias e derrames pleurais, e distúrbios neurológicos, que aumentam o risco de 

morbimortalidade pós-operatória. 

As complicações pulmonares constituem a segunda causa mais frequente de morbidade e mortalidade 

no período pós-operatório de cirurgia cardíaca, e  estão relacionadas a fatores de risco que incluem 

idade avançada, doenças pulmonares prévias, tabagismo, dentre outros, além do tipo e tempo de 

anestesia, utilização de drogas, tempo de cirurgia, local da incisão, ventilação mecânica no 

intraoperatório e, especialmente no caso das cirurgias cardíacas, o tempo de utilização da circulação 

extracorpórea (CEC), responsável pelo desenvolvimento de respostas inflamatórias sistêmicas e 

pulmonares  que promovem a liberação de enzimas proteolíticas e radicais livres, e resulta em lesão 

tecidual. Dentre as respostas pulmonares aos diversos fatores agressores aos pulmões estão as 

alterações de complacência estática e dinâmica que, na maioria das vezes, estão diminuídas no pós-

operatório, tornando assim os pulmões mais rígidos e mais difíceis de serem ventilados, acarretando 

aumento do trabalho respiratório e alteração no padrão da ventilação. 

Nesse contexto, a fisioterapia respiratória desempenha uma função relevante nas intervenções 

cirúrgicas, atuando  como um recurso para a prevenção ou recuperação desses pacientes, mediante 

técnicas capazes de melhorar a mecânica respiratória, promover a reexpansão pulmonar, e manter ou 

promover a higiene brônquica, uma vez que a tosse produtiva representa fator de risco para o 

surgimento de complicações pulmonares pós-operatórias. Assim o objetivo deste estudo foi analisar 

a eficácia da fisioterapia respiratória  no pós operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. 



 

321 
 

METODOS 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica na qual foi realizada uma busca nas bases de 

dados Scielo, Lilacs e Pubmed por meio dos descritores: cirurgia cardíaca, cirurgia de 

revascularização do miocárdio, fisioterapia nos idiomas inglês e português. Inicialmente foram 

encontrados 49 estudos, que após os critérios de inclusão e exclusão ao qual foram inclusos estudos 

publicados entre os anos de 2008 a 2017 nos idiomas inglês e português e exclusos os estudos que 

eram de revisão de literatura ou que não estavam relacionadas diretamente ao tema proposto, restando 

10 para o presente estudo. 

RESULTADOS  

Nos 10 estudos encontrados observou- se que os exercícios de respiração no pós-operatório de CRM 

apresentaram melhora no aumento da expansão pulmonar, otimização da higiene brônquica 

pulmonar, aumento da oxigenação arterial e melhorar da complacência pulmonar, proporcionando 

efeitos como variação na pressão intra-alveolar e aumento da capacidade residual funcional (CRF).  

DISCUSSÃO 

 

A Fisioterapia respiratória seja a convencional ou em outras modalidades vem mostrando- se benéfica 

no pós operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio o que sugere os estudos de Cavalli 

2013,  onde os resultados obtidos com o uso do EPAP subaquático indicam que o mesmo 

proporcionou melhora na saturação de oxigênio,  como também auxilia na remoção de secreções por 

meio da ventilação colateral e expectoração, otimizando a ausculta pulmonar, reduzindo a queixa 

principal “dor” pelo aumento progressivo da mobilidade torácica, tornando a respiração menos 

superficial.  Ainda segundo Matheus 2012 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca sofrem redução 

da capacidade Vital e da força muscular respiratória após a cirurgia. O treinamento muscular realizado 

em seus estudos com a fisioterapia convencional e o treinamento muscular inspiratório com 

threshold® IMT foi eficaz em recuperar o volume corrente e a capacidade vital no pós operatório, do 

grupo treinado. Para Barros 2010, ocorre perda de força muscular respiratória em pacientes 

submetidos à revascularização miocárdica. O treinamento muscular respiratório, realizado no período 

pós-operatório em seu estudo foi eficaz em restaurar os seguintes parâmetros: Pimáx, Pemáx, PFE e 

volume corrente, na população em estudo.  

 

 

CONCLUSÃO:  

Sabendo-se das complicações e suas possíveis repercussões, a fisioterapia respiratória vem sendo 

utilizada com o intuito de reverter ou ameniza- las no pós-operatório de CRM, melhorando tanto as 

funções pulmonares, e diminuindo o tempo de permanência no hospital como também melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes. 
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RESUMO 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurológica de caráter crônico-degenerativa 

progressiva, que resulta em déficits motores tais como, tremor em repouso, acinesia e rigidez 

muscular, além de instabilidade postural. A realidade virtual (RV) surge dentro da fisioterapia como 

uma ferramenta terapêutica promissora capaz de estimular a neuroplasticidade ao associar atividades 

motoras a cognitivas. O objetivo do presente estudo foi avaliar, por meio de uma revisão da literatura 

os efeitos da RV no tratamento de indivíduos com DP. Para isto, foi utilizada como base de dados os 

sistemas virtuais das bibliotecas Lilacs, Medline, Scielo e Pubmed a partir dos descritores “Terapia 

de Exposição à Realidade Virtual”, “Doença de Parkinson”, “Wii”, “Realidade Virtual” e seus 

equivalentes em inglês e espanhol. A partir de 127 artigos encontrados, foram obtidos 5 para a análise. 

Esta, por sua vez, sugere que a RV apresenta resultados positivos na marcha, qualidade de vida, 

mobilidade, bem-estar emocional, estigma, cognição e equilíbrio. Mediante o exposto, a literatura 

científica analisada aponta que a RV é uma ferramenta terapêutica agregadora para a 

neuroreabilitação. Contudo, há a necessidade de outros estudos com melhor qualidade metodológica 

a fim de corroborar os resultados da RV na doença de Parkinson. 

 

Descritores: Terapia de Exposição à Realidade Virtual; Doença de Parkinson; Reabilitação 

Neurológica.  

 

mailto:tatilarolim@gmail.com


 

324 
 

ABSTRACT 

 

Parkinson's disease (PD) is a neurological disorder of progressive chronic-degenerative nature, which 

results in motor deficits such as tremor at rest, akinesia and muscular rigidity, as well as postural 

instability. Virtual reality (VR) appears within physiotherapy as a promising therapeutic tool capable 

of stimulating neuroplasticity by associating motor to cognitive activities. The objective of the present 

study was to evaluate, through a literature review, the effects of VR in the treatment of individuals 

with PD. For this, the virtual systems of the Lilacs, Medline, Scielo and Pubmed libraries were used 

as the data base from the descriptors "Virtual Reality Exposure Therapy", "Parkinson's Disease", 

"Wii", "Virtual Reality" and their equivalents in English and Spanish. From 127 articles found, 5 

were obtained for the analysis. This, in turn, suggests that VR presents positive gait results, quality 

of life, mobility, emotional well-being, stigma, cognition and balance. Therefore, the analyzed 

scientific literature points out that VR is an aggregating therapeutic tool for neurorehabilitation. 

However, there is a need for other studies with better methodological quality in order to corroborate 

the results of VR in Parkinson's disease. 

 

Keywords: Virtual Reality Exposure Therapy; Parkinson's Disease; Neurological Rehabilitation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença de Parkinson (DP), descrita em 1817 por James Parkinson com o nome de “Paralisia 

Agitante”, representa a manifestação mais frequente de disfunção extrapiramidal, sendo definida 

como uma desordem neurológica de caráter crônico-degenerativa progressiva10. Caracteriza-se pelo 

comprometimento de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra, resultando em 

déficits motores2. Surge geralmente após os 50 anos de idade7. Sua prevalência varia entre 50 e 150 

casos a cada 100.000 indivíduos, sendo a população masculina mais acometida que a feminina. No 

entanto, estima-se que em 2020 mais de 40 milhões de pessoas apresentem DP no mundo, devido ao 

aumento da expectativa de vida e, consequente crescimento da população idosa10.  

A sua causa é tida como idiopática, porém, seu surgimento parece estar relacionado a fatores 

genéticos, toxinas ambientais e/ou alterações do envelhecimento15. Estes fatores podem comprometer 

a síntese de dopamina devido à necrose de neurônios motores da substância negra, responsáveis pela 

precisão, movimentos finos e complexos, coordenação e uniformidade dos movimentos13. Seu quadro 

clínico é constituído por: (1) tremor em repouso; (2) acinesia; (3) rigidez muscular; além de 

instabilidade postural, comprometendo, sobretudo, a marcha e o equilíbrio. Apresenta ainda sintomas 

não-motores, como declínio cognitivo, depressão, expressão facial diminuída e dificuldade na 

execução de atividades que requerem orientação espacial4,12,15. 
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A realidade virtual (RV), por sua vez, definida como uma tecnologia de interface avançada 

entre o usuário e um sistema operacional surge dentro da fisioterapia como uma ferramenta 

terapêutica promissora, uma vez que oferece elementos importantes capazes de promover maior 

interação das habilidades motoras e cognitivas concomitantemente. A RV enquanto recurso 

tecnológico de neuroreabilitação, sobretudo no paciente com DP, parece ser uma alternativa 

complementar benéfica para o retardo da progressão física, social e psicológica da doença ao 

estimular a neuroplasticidade e as habilidades funcionais. Ademais, proporciona satisfação e prazer 

ao indivíduo durante a prática virtual1,6,8,9,14  

Mediante o exposto, o objetivo do presente estudo é avaliar, por meio de uma revisão de 

literatura os efeitos da RV no tratamento de indivíduos com DP. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram selecionados artigos que objetivaram avaliar os efeitos da terapia com RV em pacientes 

portadores da DP através da combinação dos seguintes descritores: “Terapia de Exposição à 

Realidade Virtual”, “Doença de Parkinson”, “Wii”, “Realidade Virtual” e seus equivalentes em inglês 

e espanhol, assim como suas combinações a partir dos operadores booleanos “AND”, “OR” e “AND 

NOT”. A revisão da literatura foi realizada a partir de artigos disponibilizados nas bases de dados 

online Lilacs, Medline, Scielo e Pubmed compreendidos nos últimos 5 anos (FIGURA 1). A 

realização da pesquisa e obtenção dos artigos para a leitura e análise foi realizada no período entre 

março e julho de 2017. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: publicados no período de 2012 a 2017, textos 

completos e aqueles que em sua metodologia realizaram intervenções com mais de 6 atendimentos. 

Para a exclusão, foram utilizados os seguintes critérios: artigos de revisão, relatos de casos, aqueles 

cuja pesquisa envolveu animais e artigos que não corresponderam ao tema proposto ou foram 

considerados irrelevantes para os pesquisadores. 
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Figura 1: Fluxograma correspondente à busca de artigos científicos em bases de dados eletrônicas. 

Legenda: TERV (Terapia de Exposição à Realidade Virtual), DP (Doença de Parkinson), RV 

(Realidade Virtual). 

 

RESULTADOS 

 

A partir do uso dos descritores utilizados foram obtidos um total de 127 artigos científicos, dos 

quais: 04 obtidos no Lilacs, 29 no Medline, 09 no Scielo e 85 no Pubmed. Contudo, apenas 05 artigos 

abordavam a RV na DP de acordo com a delimitação proposta no estudo. Entre os artigos obtidos e 

selecionados, as características foram: um artigo científico investigou os efeitos da RV na qualidade 

de vida (QV), um aplicou a terapia virtual na dupla tarefa no congelamento de marcha, um avaliou o 

desempenho de cruzamento de obstáculos e equilíbrio dinâmico, outro utilizou o feedback visual para 

melhora do equilíbrio e o último aplicou a RV para melhora do equilíbrio e QV. As demais 

características dos artigos incluídos nesta revisão estão sintetizadas na Tabela 1.   

 

Tabela 1. Artigos selecionados para análise de revisão. 

BASES DE DADOS

LILACS

01 artigo: 
TERV e DP

Excluído
por inter-
venção
em
período
muito
curto e
ser relato
de caso

03 artigos: 
DP e Wii™

Excluído:
2 por
serem
artigos de
revisão

1 
selecionado

MEDLINE

12 artigos: 
TERV e DP

Excluídos:
1 artigo de
revisão; 9
não
correspon-
deram ao
tema pro-
posto /não
relevância

1 
selecionado

17 artigos: 
DP e Wii™

Excluídos: 2
texto incom-
pleto; 1 não
ser dos últimos
5 anos; 2 ar-
tigos de revi-
são; 2 encon-
trados
anteriormente;
9 não
corresponde-
ram ao tema
proposto/não
relevância

1 selecionado

SCIELO

06 artigos: 
RV e DP

Excluídos: 1
por não ser
dos últimos 5
anos; 1 artigo
de revisão; 2
encontrados
em outra base
de dados; 1
relato de caso

1 
selecionado

03 artigos: 
DP e Wii™

Excluídos:
3 encon-
trados em
outra base
de dados

PUBMED

18 artigos: 
DP e Wii™

Excluídos: 2
não serem
dos últimos 5
anos; 1 re-
alizado em
animais; 1
artigo de re-
visão; 12 en-
contrados em
outra base de
dados; 1 não
correspondeu
ao tema
proposto/não
relevância

1 
selecionado

67 artigos: 
RV e DP

Excluídos:
21 por não
serem dos
últimos 5
anos; 5
realizados
em animais;
1 com texto
incompleto;
13
encontrados
em outra
base de
dados; 21
não
corresponder
am ao tema
proposto/não
relevância; 6
artigos de
revisão
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AUTOR OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS 

13SANTANA, 

CMF et al. 

(2015)  

 

 

Verificar os 

efeitos do 

tratamento com 

RVNI na QV de 

indivíduos com 

DP, com 

aplicação PDQ-

39. 

14 indivíduos com DP 

submetidos a 20 

intervenções de RVNI 

avaliados através do 

PDQ-39. A intervenção 

era composta de 3 jogos. 

Ao final, o participante 

foi reavaliado. 

A média do escore do PDQ-39 na 

avaliação inicial foi de 29 e na final 

19. Nos domínios “mobilidade”, 

“bem-estar emocional”, “estigma” 

e “cognição”, a diferença foi 

significativa. Outros como “AVD”, 

“suporte social”, “comunicação” e 

“desconforto corporal”, não houve 

redução significativa.  

3KILLANE, I 

et al. (2015) 

Examinar o 

efeito do duplo 

treinamento 

cognitivo-motor 

de RV no 

desempenho de 

dupla tarefa no 

congelamento 

de marcha. 

20 participantes com DP, 

13 com congelamento e 7 

sem, participaram de 8 

intervenções. Foram 

avaliados antes e após as 

intervenções. Esta era 

realizada através de uma 

tela que simulava um 

labirinto associado a uma 

placa de equilíbrio. A 

atividade motora foi 

combinada à cognitiva, 

realizada pelo teste de 

Stroop.  

Para ambos os grupos, houve uma 

melhora significativa na pós-

intervenção no tempo de passo de 

uma única tarefa e de duas tarefas, 

ritmicidade e tempo de reação. 

Contudo, o tempo de reação de uma 

única tarefa do grupo com 

congelamento melhorou, mas não 

significativamente. 

5LIAO, YY et 

al. (2015) 

Avaliar os 

efeitos dos Wii 

Fit no 

desempenho de 

cruzamento de 

obstáculos e 

equilíbrio 

dinâmico em 

indivíduos com 

DP, 

comparando os 

resultados com 

exercício 

tradicional e 

sem exercício. 

36 participantes com DP 

distribuídos em 3 grupos: 

RVWii, ET e GC. Os 

indivíduos foram 

submetidos a 12 

intervenções. Os grupos 

RVWii e ET realizaram 

exercícios e o GC 

recebeu instruções a 

respeito de prevenção de 

quedas.  

No cruzamento de obstáculos, 

RVWii mostrou melhora 

significativa no comprimento do 

passo e velocidade em comparação 

com o GC. Não foi encontrada 

diferença significativa entre 

RVWii e TE. No equilíbrio 

dinâmico os grupos RVWii e ET 

apresentaram melhora na 

velocidade do movimento e no 

teste de organização sensorial em 

comparação com GC. O grupo 

RVWii apresentou melhora na 

velocidade do movimento em 

relação a ET e na excursão máxima 

e controle direcional em 

comparação com o GC. Os escores 

PDQ-39, escala Internacional de 

Eficácia de Quedas e TUG 
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concluíram que tanto RVWii como 

ET apresentaram melhora nos 

resultados em comparação ao GC. 

Porém, não houve diferença entre 

RVWii e ET. 

16ZALECKI, 

T et al. (2013) 

Investigar a 

eficácia de um 

novo método de 

treinamento de 

feedback visual, 

utilizando 

prancha de 

equilíbrio Wii 

Fit na melhora 

do equilíbrio em 

pacientes com 

DP. 

24 pacientes com DP 

submetidos a 84 

atendimentos com RV. 

As avaliações foram 

realizadas antes, 3 e 6 

semanas após a 

intervenção inicial. Esta 

consistia na aplicação da 

EEB, POMA, TUG, 

TSTS, Caminhada de 10 

m e CEA. 

Os resultados de EBB mostram 

melhora por meio de escores: de 46 

pontos para 49 após 3 semanas e 

50,5 após 6 semanas de 

treinamento. Os escores POMA 

passaram de 20 pontos para 22 após 

3 semanas e para 24 após 6. Houve 

melhora significativa no tempo 

médio para completar o TUG. O 

teste de caminhada de 10 m 

mostrou que o tempo para 

completar o teste foi de 4,03s, 3.08s 

após 3 semanas e 3.65s após 6. Os 

resultados do TSTS apontam que o 

número de repetições realizadas 

aumentou com a duração do 

treinamento. A CEA mostrou um 

aumento do valor médio da 

pontuação do teste de 73,5% antes 

do treinamento para 80%.  

6LOUREIRO, 

APC et al. 

(2012) 

Verificar a 

aplicabilidade 

da RV em 

pacientes com 

DP na melhora 

do equilíbrio e 

QV. 

6 indivíduos com DP 

submetidos a 12 

intervenções. Realizaram 

avaliações no início e 

final por meio das 

Escalas de Borg e 

Nottingham, EEB, TUG 

e Alcance Funcional. Os 

exercícios eram 

realizados com 6 jogos 

Wii Fit em níveis de 

baixa dificuldade, 

visando fortalecimento, 

alongamento e 

treinamento de equilíbrio 

com placa de equilíbrio. 

Resultados da Escala de Borg 

mostram significativa relevância 

entre os grupos inicial e final. A 

EEB mostra resultados 

estatisticamente significativos ao 

comparar as avaliações inicial e 

final. O teste TUG não foi 

estatisticamente significativo ao 

comparar os valores. A avaliação 

do Alcance Funcional mostrou 

resultados significativos. A 

avaliação da QV não mostrou 

significância estatística entre as 

avaliações. 

Legenda: RNVI: Realidade Virtual Não Imersiva; PDQ-39: Questionário doença de Parkinson; QV: 

Qualidade de Vida; RVWii: RV e Wii; ET: Exercício Tradicional; GC: Grupo Controle; TUG: Time 



 

329 
 

Up and Go; EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; CEA: Escala de Confiança no Equilíbrio Específica 

para a Atividade; POMA: Avaliação da Mobilidade Orientada pelo Desempenho; TSTS: Teste Sit-

to-Stant; EADPU: Escala de Avaliação da Doença de Parkinson Unificada. 

 

DISCUSSÃO 

 

A análise de um estudo13 permitiu verificar que a melhora da mobilidade e AVD está 

relacionada à atividade motora exigida pela RV. Autores11 relatam que esta é um meio cujas 

exigências do ambiente virtual estão cada vez mais próximas do real, o que facilita a transferência do 

aprendizado do primeiro para o segundo ambiente. A redução no bem-estar emocional é explicada 

pela RV melhorar a motivação e adesão do paciente ao tratamento.  Estigma e suporte social 

obtiveram diminuição devido ao ambiente que ofertou um espaço de troca de informações a fim de 

oportunizar construção de relações interpessoais. A cognição foi trabalhada durante os jogos, no 

aprendizado do uso do equipamento, atenção e concentração exigida durante as partidas, no 

planejamento e execução dos movimentos e construção de estratégias para aumentar a pontuação. A 

comunicação não obteve significância, pois os jogos não exigem esforços para melhor comunicação 

oral. 

Outra pesquisa3 mostrou melhora no duplo desempenho de tarefas para aqueles com 

congelamento pós-intervenção, medido por melhorias na ritmicidade e tempo de reação. Com 

diferenças entre os grupos nos parâmetros da marcha na placa: aqueles com congelamento obtiveram 

tempo de passo, ritmicidade e simetria significativamente maior que aqueles sem. Após a intervenção 

do estudo, encontraram melhora no desempenho cognitivo-motor durante dupla tarefa, especialmente 

naqueles com congelamento. O estudo mostrou tendência para melhora do grupo sem congelamento 

com o tempo de pisada diferente pós-intervenção. O tempo médio de reação e precisão melhorou de 

acordo com os resultados de pós-intervenção. As melhorias para o grupo com congelamento podem 

ser atribuídas a maior gravidade da doença e menor função cognitiva, assim, este grupo obteve mais 

benefícios com o treinamento.  

Um estudo5 evidenciou que no desempenho do cruzamento de obstáculos, RVWii teve 

melhorias no comprimento do passo e velocidade em comparação com GC. Não foi encontrada 

diferença entre RVWii e TE. No equilíbrio dinâmico, RVWii e ET apresentaram melhora na 

velocidade do movimento e no teste de organização sensorial em comparação com GC. O grupo 

RVWii apresentou maior melhora na velocidade do movimento em relação a ET e na excursão 

máxima e controle direcional em comparação com GC. O PDQ-39, escala Internacional de Eficácia 

de Quedas e TUG concluíram que tanto RVWii como ET apresentaram melhorias nos resultados em 

comparação a GC, mas não houve diferença entre RVWii e ET nos resultados.  

O Wii Fit baseado na RV foi mais eficaz do que o ET na melhora do equilíbrio dinâmico, devido 

aos seguintes fatores: (1) a RV é uma forma de feedback externo; (2) alguns jogos exigem atenção 

ou capacidade de resolução de problemas; (3) a observação do desempenho virtual na tela facilita a 

participação de neurônios espelhados localizados no córtex cerebral. 
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Por fim, um estudo6 buscou verificar a aplicabilidade da RV em pacientes com DP para a 

melhora do equilíbrio e QV. Para isto, indivíduos foram avaliados por meio da Escala de Borg, EEB, 

Escala de Nottingham, TUG e Alcance Funcional. Os resultados da Escala de Borg mostram 

relevância entre os valores inicial e final, mostrando queda nos níveis de estresse e fadiga para 

realização das atividades.  A avaliação do Alcance Funcional e EEB mostram resultados 

estatisticamente significativos ao comparar as avaliações inicial e final. O teste TUG não foi 

estatisticamente significativo ao comparar os valores inicial e final, assim como a avaliação da QV 

pela Escala de Nottingham.  

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura científica analisada aponta que a RV é uma ferramenta terapêutica agregadora para 

a neurorreabilitação ao potencializar a aprendizagem e controle motor, a funcionalidade, capacidade 

cognitiva, equilíbrio estático e dinâmico, além de propiciar melhora significativa na marcha, 

ritmicidade, comprimento do passo, velocidade, bem-estar emocional, estigma e principalmente na 

QV, tendo em vista que o tratamento da DP deve enfatizar, não só seus sinais e sintomas, mas também 

aspectos associados à QV. Vale ressaltar que o feedback visual e auditivo fornecido pela RV torna a 

terapia mais interativa, favorecendo assim, maior adesão ao tratamento. Além disso, vantagens como 

facilidade de transporte e manuseio, alto custo benefício e a possibilidade de utilização em pequenos 

locais favorecem a sua utilização, tornando-se, desta forma, um recurso bastante acessível. Contudo, 

há a necessidade de outros estudos com melhor qualidade metodológica a fim de corroborar os 

resultados da RV na DP, devido a recente aplicação do recurso nesta população.  
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RESUMO 

  INTRODUÇAO:  O câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre 

a população feminina brasileira. As condutas terapêuticas para o tratamento do câncer são diversas, 

contudo, as cirurgias prevalecem, essas pacientes submetidas ao procedimento cirúrgicos poderão 

apresentar algumas complicações, dentre elas complicações pulmonares e a dor na mama operada. 

OBJETIVO: Analisar a literatura para explorar as características da dor, função pulmonar e força 

respiratória no pós-operatório da Mastectomia. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura, na qual foram encontrados 13 artigos nacionais e internacionais publicados nos últimos 5 

anos, sendo selecionado 06 publicações que comtemplaram o tema proposto. Foram utilizados como 

critérios de inclusão publicações científicas nacionais e internacionais indexados no período entre 

2013 a 2017. RESULTADO: Ao analisar os estudos, conclui-se que todas as participantes estavam 

entre 40 e 60 anos. No artigo de ZANON (2011) não houve alterações significativas na atividade 

pulmonar, já ABREU (2014) relata uma diminuição da função pulmonar no pós-operatório, assim 

como PETRY (2016) e MOREIRA (2014) que relatam além da perca da força respiratória, o ganho 

da mesma através da cinesioterapia. Em relação a dor, FERREIRA (2014) relata que 56,7% das 

pacientes já sentiam dor antes da Mastectomia, com um aumento da dor no pós-operatório, que pode 

ser um fator associado a Síndrome da Mama Fantasma, relatado por MEDINA (2015). 

CONCLUSAO: Foi possível identificar a presença de dor em todas as amostras, com déficit na 

atividade pulmonar, além de uma pré-disposição para a Síndrome da Mama Fantasma. 

Descritores: Mastectomia, respiração, dor. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Breast cancer is the second most frequent in the world and the most common 

among the Brazilian female population. The therapeutic approaches for the treatment of cancer are 
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diverse, however, surgeries prevail, these patients submitted to the surgical procedure may present 

some complications, among them pulmonary complications and pain in the operated breast. 

OBJECTIVE: To analyze the literature in order to explore the characteristics of pain, lung function 

and respiratory force in the postoperative period of mastectomy. METHODOLOGY: This is a 

literature review, in which 13 national and international articles published in the last 5 years have 

been found, and six publications have been selected to contemplate the proposed theme. RESULTS: 

When analyzing the studies, it was concluded that all the participants were between 40 and 60 years 

old. In the article by ZANON (2011) there were no significant alterations in lung activity, whereas 

ABREU (2014) reports a decrease in postoperative pulmonary function, as well as PETRY (2016) 

and MOREIRA (2014) reporting in addition to respiratory loss , the gain of the same through 

kinesiotherapy. Regarding pain, FERREIRA (2014) reported that 56.7% of the patients already had 

pain before the mastectomy, with an increase in postoperative pain, which may be a factor associated 

with Phantom Mood Syndrome, reported by MEDINA ( 2015). CONCLUSION: it was possible to 

identify the presence of pain in all samples, with a deficit in lung activity, as well as a pre-disposition 

for Phantom Mood Syndrome. 

Keywords: mastectomy, breathing, pain. 

 

INTRODUÇÃO 

 O câncer de mama é uma patologia que acomete exclusivamente mulheres, sendo o segundo 

tipo de câncer mais frequente no mundo. No Brasil o câncer de mama corresponde a 22% dos novos 

casos a cada ano de acordo com o instituto nacional do câncer Jose Alencar Gomes da Silva (INCA). 

Essa neoplasia compromete mulheres geralmente acima dos quarenta anos de idade, tendo como 

causa etiológicas fatores externos, meio ambiente e hábitos de vida, além de pré-disposição genética. 

  Existem vários tipos de intervenção terapêutica para câncer, porém a intervenção cirúrgica 

prevalece na maioria dos casos. A técnica cirúrgica depende da avaliação individual e criteriosa de 

cada caso, podendo ser uma Quadrantectomia, e as Mastectomias, podendo ser do tipo radical 

modificada ou simples. 

Após o procedimento cirúrgico, a mulher poderá apresentar algumas complicações que 

influenciem no processo de reabilitação. Essas complicações podem ser imediatas ou tardias. Nos 

pós-operatórios imediatos caracterizam-se por: Infecções, necrose cutânea, deiscência e Seroma; no 

pós-operatório tardio caracterizam-se por: dor, Linfedema, alterações de sensibilidade no membro 

superior acometido, aderências na parede torácica, lesão do plexo braquial, fraqueza muscular, 

diminuição da amplitude de movimento do membro superior homolateral, deformidade postural do 

tronco e encarceramento. (MOREIRA,2012).   

Sabe-se que a Mastectomia não é um procedimento invasivo ao tórax, porém, o risco de 

complicações pulmonares é comum devido a diminuição da mobilidade, por tanto torna-se importante 

uma mobilização precoce da paciente, evitando ou diminuindo complicações respiratórias. É 

importante ressaltar que todo procedimento cirúrgico se faz acompanhar de algum grau de disfunção 

pulmonar, assim deve se preconizar a função pulmonar desde o pré-operatório, para minimizar os 

danos que se seguem no pós-operatório. 

Outro fator bastante incomodo para mulher com câncer de mama é a dor, sendo ela 

caracterizada por ser leve no pré-operatório, tendo considerável aumento no pós-operatório cuja é 
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descrita como uma dor intensa, diária e de tempo prolongado. Além da dor o quadro psicológico 

torna-se bastante frágil, tornando o tratamento com uma equipe multidisciplinar de indubitável 

importância. 

A Fisioterapia acompanha as mulheres que têm sido submetidas a cirurgias de mama por 

tumores malignos. A abordagem inicia-se no pré-operatório. As mulheres são orientadas quanto à 

postura que irão adquirir no pós-cirúrgico e a importância da aderência à reabilitação. Quanto mais 

precoce forem orientados os exercícios, mais rapidamente a mulher responderá ao tratamento. 

(ABREU, 2014) 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura e para a realização da mesma foi feito 

uma retrospectiva de publicações entre o ano de 2013 e 2017 nos idiomas português e inglês que 

abordassem temáticas acerca da função pulmonar e dor em mulheres mastectomizadas. A coleta dos 

artigos foi realizada entre maio e julho de 2017, sendo a estratégia de busca realizada através da 

combinação de descritores (Mastectomia, Atividade pulmonar, Dor, câncer, Mulher) (DeCs). Na base 

de dados SIELO, LILACS E PUBMED). As referências preencheram os critérios de inclusão foram 

avaliadas independente do periódico. 

 Foram identificados 13 artigos nacionais e internacionais publicados nos últimos 05 anos, 

sendo selecionados 06 publicações que contemplaram diretamente o tema proposto. Em seguida 

foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão (Tabela 1). 

Tabela 1: Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

RESULTADOS 

Com a presente analise foi possível perceber que em todos os artigos as mulheres foram 

submetidas a cirurgia de quadrantectomia e mastectomia radical (no qual corresponde a maior parte) 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Artigos cientificas; Teses 

Evidencias cientificas exclusiva acerca da 

Mastectomia. 

Dissertações 

Artigos publicados no intervalo temporal 

de 2013 a 2017 

Manuais 

Artigos em inglês e português. Protocolos 

Amostra com faixa etária a partir de 40 

anos. 

Textos que não se adequavam a temática. 
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em apenas um dos seios, sem equivalência, todas sentiam dor que aumentava no período pós-

operatório, além de nem uma ter relatado o procedimento de reconstrução mamaria no pós-operatório. 

 Relacionada a atividade pulmonar, 90% dos artigos analisados apresentaram diminuição na 

função e da força pulmonar no pós-operatório, no qual todos os estudos utilizaram o Micoespirômetro 

para avaliar a força respiratória. A mesma porcentagem utilizou-se de testes e laudos pré-operatórios 

para verificar a eficácia do estudo, além da Escala Visual Analógica  (EVA), para mensura a 

intensidade da dor. 

 Em um contexto mais detalhado, constou-se que apenas um artigo não apresentou dados 

satisfatórios, ZANON (2011) relata que não houve alterações significativas na função respiratória em 

nenhum dos métodos utilizados no padrão respiratório de mulheres Mastectomizadas, todavia o 

resultado se justificou pelo fato dos pesquisadores não terem feito uma análise pré-operatória além 

da amostra realizar regularmente intervenção fisioterapêutica através do   método Pilates. Os demais 

estudos apresentam alterações caracterizadas como alguns dos fatores a diminuição da amplitude de 

movimento e fraqueza muscular, onde MOREIRA (2012) e PETRY (2016) enfatizaram mostrando o 

efeito da Cnesioterapia no pós-operatório visando a melhora dessas alterações, que consequentemente 

acarretou uma melhora na função pulmonar, além de uma diminuição considerável da dor. ABREU 

(2014) realiza uma abordagem mais observacional, onde o pré-operatório foi analisado duas horas 

antes da cirurgia e o pós-operatório em fase hospitalar até 48 horas, no qual utilizou a escala (EVA) 

e pôde constar que todas sentiam dor antes da cirurgia e uma diminuição da atividade pulmonar no 

pós-operatório. No que se refere a dor, FERREIRA (2014), identificou a presença da dor, 

principalmente no pós-operatório, onde a paciente encontra-se fragilizada e debilitada, o que aumenta 

o risco de complicações. MEDINA (2015) fala da dor que muitas vezes é consequente da Síndrome 

da Mama Fantasma, patologia que acomete mulheres mastectomizadas no pós-operatório, 

aumentando o quadro de dor e sofrimento da mulher. 

 Tabela 2: Síntese dos resultados recolhidos, após análise individual dos artigos. 

 

  DISCUSSÃO 

Autor Titulo Desenho do 

estudo 

Amostra Desfrecho 

ZANON, D.S 

et al, (2011). 

Avaliação do padrão 

respiratório em                                                                                                                                                     

mulheres submetidas 

a cirurgias para 

tratamento do câncer 

de mama. 

Transversal A amostra foi 

composta por cinco 

mulheres, com faixa 

etária de 35 a 60 anos 

que passaram por 

cirurgia de câncer de 

mama. 

Não foram obtidas 

alterações 

significativas em 

nenhum dos 

métodos utilizados. 

MOREIRA, 

F et al, 

(2012). 

Efeitos da 

cinesioterapia e 

massoterapia sobre a 

funcionalidade do 

Experimental A população do 

estudo foi 

constituída por 

quatro mulheres, 

Pode-se concluir 

que os dois grupos 

obtiveram 

resultados 
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ombro e força 

muscular respiratória 

de mulheres 

mastectomizadas. 

com faixa etária de 

45 a 64 anos, com 

pós-operatório de 

cirurgia radical 

modificada tipo 

Madden. 

positivos quanto à 

mobilidade do 

ombro e força 

respiratória, 

entretanto o grupo 

da cinesioterapia 

apresentou 

resultados mais 

relevantes sobre a 

funcionalidade do 

ombro e força 

muscular 

respiratória nas 

mulheres 

submetidas à 

mastectomia 

radical modificado 

tipo Madden. 

FERREIRA, 

V.T.K et al, 

(2014). 

Caracterização da 

dor em mulheres 

após tratamento do 

câncer de mama. 

Transversal Pesquisa 

desenvolvida no 

Núcleo de Ensino e 

Pesquisa e 

Assistência na 

Reabilitação de 

Mastectomizadas 

com 30 mulheres. 

Destacou-se que 

56,7% mulheres 

referiram que a dor 

é diária, 46,7% 

mulheres referiram 

que a dor teve 

início após a 

cirurgia da mama, e 

para 40% a dor é 

constante. 

ABREU, 

A.P.M et al, 

(2014). 

Função Pulmonar e 

Força Muscular 

Respiratória em 

Pacientes 

Submetidas à 

Cirurgia Oncológica 

de Mama. 

Transversal Participaram do 

estudo 20 mulheres, 

com diagnóstico de 

câncer de mama, 

submetidas à cirurgia 

conservadora 

(quadrantectomia) 

ou a mastectomia, 

que foram avaliadas 

pela 

manovacuometria e 

espirometria nos pré 

e pós-operatórios. 

Houve diminuição 

da força muscular 

respiratória e da 

função pulmonar. 

As pacientes que 

realizaram 

tratamento 

neoadjuvante 

obtiveram 

diminuição da 

função pulmonar, 

nos valores de 

capacidade vital 

forçada e do 

volume expiratório 
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forçado no 

primeiro segundo. 

MEDINA, 

J.M.R et al 

(2015) 

Frequência e fatores 

associados à 

síndrome da mama 

fantasma em 

mulheres submetidas 

à mastectomia por 

câncer de mama. 

Experimental Para o cálculo do 

tamanho amostral foi 

estimada prevalência 

de SMF de 30%, com 

precisão absoluta de 

10 e nível de 

significância de 5%, 

sendo necessária a 

inclusão de pelo 

menos 81 mulheres. 

A maioria das 

mulheres 

apresentou relato 

de sensação na 

mama fantasma em 

todos os 

seguimentos. No 

seguimento de 6 

meses, mulheres 

com idade inferior 

a 60 anos 

apresentaram um 

risco 3,9 vezes 

maior de apresentar 

síndrome da mama 

fantasma e aquelas 

com maior 

escolaridade 

apresentaram 

maior risco de 

desenvolver SMF. 

PETRY, 

A.L.N.C et al, 

(2016) 

Dor, função 

pulmonar e força 

muscular respiratória 

no pré e pós-

operatório de mulher 

mastectomizada. 

Experimental Indivíduos, sexo 

feminino, 61 anos, 

que realizou 

mastectomia radical. 

Em relação à dor na 

mama observou-se 

um aumento no 

pós-operatório, 

reduzindo 

gradualmente no 

decorrer das 

sessões; já a força 

muscular 

respiratória e a 

função pulmonar 

encontravam-se 

acima dos valores 

previstos no pré-

operatório, 

reduzido no pós-

operatório e 

retornando aos 

valores esperados 
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Segundo o INCA, a idade continua sendo o principal fator de risco para o câncer de mama, 

sendo raro antes dos 35 anos e cada vez mais comum após os 50 anos. Uma medida preventiva para 

a diminuição do câncer é o diagnóstico e o tratamento prévio, minimizando sequelas.  

Uma vez diagnosticado, o câncer de mama exige tratamento imediato, onde as condutas 

invasivas prevalecem. No entanto qualquer procedimento cirúrgico é acompanhado de algum grau de 

disfunção respiratória, mesmo quando os pulmões não se encontram diretamente envolvidos. Essa 

disfunção é mais frequente naqueles pacientes submetidos a cirurgia tórax. A anestesia, a 

hiperventilação depende da dor, a ineficiência da tosse, a imobilização e a depressão do Sistema 

Nervoso Central imposta pela ação de drogas anestésicas representam apenas alguns dos elementos 

potencialmente capazes de desencadear uma insuficiência respiratória no pós-operatório, ABREU 

(2014). 

É de grande relevância que a dor seja valorizada e identificada pelos profissionais de saúde 

que acompanham essas mulheres, informando e avaliando a dor, pois algumas acreditam que é normal 

a presença de dor mesmo após o término do tratamento. FERREIRA (2014). 

Em relação a dor também é importante salientar que com a técnica cirúrgica algumas 

estruturas como nervo intercostais e o músculo Serrátil anterior podem ser lesionados. Logo, a dor 

crônica que surge após a cirurgia justifica-se como resultante da lesão de estruturas como músculos, 

ligamentos e nervos. 

No tratamento pós-operatório, dois artigos enfatizaram o tratamento Cinesiologico de 

amplitude de movimento, onde visa, o aumento da amplitude de movimento do membro superior 

homolateral a cirurgia, realinhamento postural e o fortalecimento da musculatura do membro afetado, 

concomitantemente a melhora da atividade pulmonar e alivio da dor. Isso trona-se possível pois na 

Mastectomia radical há a retirada do peitoral maior que é uns músculos inspiratório, que atua no 

levantamento da costela ampliando a caixa torácica. Outro fator e o enfraquecimento dos músculos 

abdominais, intercostais, Serrátil póstero-anterior quadrado lombar e triangular do externo que atuam 

na expiração e peitoral menor, Tóraco-escapular e Serrátil póstero-superior que atuam na inspiração, 

que corre devido o tempo de recuperação da paciente. 

Além do retorno da atividade pulmonar, a cinesioterapia também visava diminuição da dor, 

foi contemplado pelo tratamento, uma vez que a dor era consequente das disfunções. No enteando 

não se pode generalizar as causas da dor, pois existe outras patologias que possui como sintomas 

característico a dor após a Mastectomia, como a Síndrome da Mama Fantasma, que possui outras 

características de dor. 

 

 

CONCLUSÃO  

após as sessões 

fisioterapêuticas. 
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 É possível entender que a Mastectomia é um tratamento agressivo, que gera várias disfunções 

pós-operatória, onde é necessária uma equipe multiprofissional bem preparada para que o tempo de 

tratamento seja minimizado, possibilitando que a paciente exerça suas atividades diárias o mais 

confortável possível após o tratamento.  

 Entende-se que há alteração da atividade pulmonar e um aumento da dor no pós-operatório de 

Mastectomia, tendo em vista que é uma cirurgia torácica invasiva, que diminui a função e força 

pulmonar, além de diminuição da amplitude de movimento e da força muscular de músculos que 

auxiliam na respiração. Além da Mastectomia radical que afeta alguns nervos, promovendo uma dor 

intensa, que muitas vezes se caracteriza por Síndrome da Mama Fantasma, que torna ainda mais 

complicada a recuperação pós-operatória. 

 É relevante considerar que sobre o tema foram encontrados poucos artigos, se comparado ao 

índice de casos da patologia entre as mulheres. Contudo mais pesquisa na área é de indubitável 

importância, que maiores amostras e instrumentos de pesquisas específicos. 
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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A fisioterapia é de grande relevância durante o  processo de tratamento de paciente 

amputado, pois conta com recursos os quais poderão auxiliar na redução dos sintomas 

mais indesejáveis e na evolução do paciente. OBJETIVOS: Sendo assim esse estudo tem como 

objetivo geral: apresentar a importância que a fisioterapia exerce nas visitas domiciliares em pacientes 

com amputação, pois a fisioterapia vai recuperar e/ou manter algumas funções que são muito 

importantes para uma boa qualidade de vida. MATERIAIS E MÉTODOS: O método consistiu em 

um relato de experiência vivenciado por acadêmicas do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade 

do Piauí, na comunidade UBSF- 17, local onde acontece o projeto de extensão Saúde na Comunidade. 

Este estudo é denominado observacional descritivo, abrangendo o caráter qualitativo. As visitas 

domiciliares realizadas durante o projeto de extensão, sob supervisão do profissional fisioterapeuta e 

professor, ocorreram no período de junho de 2016 ocorrendo somente nas terças no período matutino 

que é o dia em que ações do projeto acontecem e cada intervenção tinha a duração de 

aproximadamente 1h de atendimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos resultados encontrados 

foi possível perceber: a grande valia que tem a fisioterapia no processo de reabilitação desses 

pacientes, as dificuldades físicas e sociais enfrentadas pelos mesmos e a interação fisioterapeuta-

paciente que há uma grande importância no processo de reabilitação. CONCLUSÃO: Percebemos 

que durante o atendimento em domicílio a realidade de vida do paciente fica mais próxima, onde 

podemos perceber as suas reais limitações e assim realizar adaptações, para melhoria de suas 

condições, de qualidade de vida. 

 

Descritores: Amputação; Visita domiciliar; Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Physical therapy is of great relevance during the treatment process of an 

amputated patient, since it has resources that may help reduce symptoms undesirable effects and in 

patient evolution. OBJECTIVES: This study aims to present the importance of physical therapy in 

home visits in patients with amputation, since physical therapy will recover and / or maintain some 

functions that are very important for a good quality of life. MATERIALS METHODS: The study 

mailto:brendaandrade1000@gmail.com
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consisted of an experience report from the Physiotherapy Course of Christus Faculdade do Piauí, in 

the UBSF-17 community, where the Health extension project in the Community is taking place. This 

study is called descriptive observational, covering the qualitative character. The home visits carried 

out during the extension project, under the supervision of the professional physiotherapist and teacher, 

occurred in June 2016, occurring only on Tuesdays during the morning period, which is the day on 

which project actions take place and each intervention lasted approximately 1h of service. RESULTS 

AND DISCUSSION: In the results found, it was possible to perceive: the great value of 

physiotherapy in the rehabilitation process of these patients, the physical and social difficulties they 

face, and the physiotherapist-patient interaction that is of great importance in the rehabilitation 

process. CONCLUSION: We perceive that during the home care the patient's life reality is closer, 

where we can perceive their real limitations and thus make adaptations, to improve their conditions, 

quality of life. 

Keywords: Amputation; Home visit; Physiotherapy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fisioterapia é de grande valia seja ela na promoção, na prevenção de doenças ou no 

processo de reabilitação, que são vertentes da fisioterapia. Quanto mais precoce um individuo 

começar um tratamento seja ele relacionado a traumas, doenças ou distúrbios maior será o potencial 

de sucesso. A participação do profissional fisioterapeuta é de suma importância durante esse processo, 

pois o mesmo vai buscar estimular o paciente a seguir com o tratamento que não vai trazer o seu 

membro de volta mas, através da fisioterapia vai contribuir para o reajuste psicológico e à adaptação 

do paciente a sua nova forma de vida. A visita domiciliar é uma atividade que favorece a aproximação 

dos profissionais de saúde a realidade local, permitindo conhecer melhor as situações que envolvem 

o processo saúde-doença, que englobam fatores sociais e econômicos, para nos auxiliar a conhecer o 

modo de vista das pessoas. (BRASIL,1997. p 01).  

 

OBJETIVO 

 

Apresentar importância que a fisioterapia exerce nas visitas domiciliares em pacientes 

com amputação, pois a fisioterapia vai recuperar e/ou manter algumas funções que são muito 

importantes para uma boa qualidade de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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O presente trabalho trata-se de um relato de experiência, vivenciado por acadêmicas do 

Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí, na comunidade UBSF- 17 , durante o projeto 

de extensão Saúde na Comunidade. Este estudo é denominado observacional descritivo, abrangendo 

o caráter qualitativo. 

As visitas domiciliares realizadas durante o projeto de extensão Saúde na Comunidade , 

sob supervisão do profissional fisioterapeuta e professor, ocorreram no período de junho que é onde 

a temática do projeto é voltada para a reabilitação, ocorrendo somente nas terças no período matutino 

das 07:30 ás 09:30 que é o dia em que ações do projeto acontecem e cada intervenção tinha a duração 

de aproximadamente  1h de atendimento. 

As visitas foram iniciadas realizando um questionamento ao paciente sobre as patologias 

adquirida, como ocorreu, o que foi realizado de tratamento até o momento, como o paciente se sente 

atualmente, o que mais o incomoda e quais atividades ele necessita de maior ajuda ou quais não 

consegue realizar sozinho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o tratamento o paciente relata, como adquiriu a amputação as limitações quanto 

a realização de suas atividades diárias e as dificuldades em relação a sua locomoção. A interação 

fisioterapeuta-paciente tem grande importância no processo de reabilitação, a parti do momento que 

se cria um vinculo entre ambos o paciente senti confiança assim para poder se expressar para o 

profissional. O paciente se sentiu aceito, compreendido de tal forma que vai buscar sempre dá o seu 

melhor no tratamento e o fisioterapeuta vai contribuir com o mesmo buscando sempre a sua 

autoestima. Durante o tratamento era feito exercícios de alongamento de membros inferiores, 

exercícios respiratórios, treino de equilíbrio, marcha, enfaixamento do coto e exercícios nos membros 

superiores também. No decorrer dos exercícios os pacientes relatavam sentir dores fantasmas no 

membro amputado. Durante a visita foi feita a observação do domicílio para a verificação de possíveis 

ajustes, principalmente, em relação aos móveis, tapetes visando a prevenção de quedas e facilitação 

ao mesmo tempo o deslocamento ativo e independente do paciente em sua casa. . E ao longo das 

visitas foram sendo destacadas melhorias para o paciente e sempre procurando incentivá-lo pelo 

esforço durante o tratamento. 

. 

CONCLUSÃO  
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Portanto, pode-se afirmar que a fisioterapia exerce um papel primordial diante dos 

atendimentos em domicilio à pacientes amputados, pois através do tratamento o paciente obtém uma 

melhor qualidade de vida não só física, mas também psicológica. Como também vai ajudar na 

cicatrização, na redução de edemas, manter ou aumentar a força muscular de ambos os membros, 

instruir o paciente aos cuidados e transferências de um local para outro e na deambulação com 

muletas. 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do modelo 

assistencial. Brasília: Mistério da Saúde, 1997. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/cd09_16.pdf>.Acesso em: 10 Set. 2016 

 

BITTENCOURT, R. S. (2006). Amputação e estratégias defensivas. Trabalho de conclusão de 

curso, Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, SC. 

 

BOCCOLINI, F. Reabilitação amputados, amputações, próteses. São Paulo: 

Robe Editorial, 2000. 

 

CARVALHO, J. A. Amputações de membros inferiores: Em busca da plena reabilitação. São 

Paulo: Manole, 2003. 

 

CREFITO 14, a fisioterapia; Disponível em: <http://www.crefito14.org.br/o-que- >Acesso em: 10 

Set. 2016. 

 

GABARRA, L. M., & CREPALDI, M. A. (2009). Aspectos psicológicos da cirurgia de 

amputação. Aletheia, 30, 59-72. 

 

GABRIEL, M. R. S., et al. Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2001 

 

HORGAN, O., & MACLANCHLAN, M. (2004). Psychosocial adjustment to lower-limb amputation: 

a review. Disability and Rehabilitation, 26(14/15), 837-850. 

 

JENSER, G. M; Et al. Expert practive in physical therapy. Physical Therapy 80: 28-43. 

2000. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 7ª edição. 

São Paulo: Atlas, 2010 

 

MAY, B. J. Avaliação e Tratamento após amputação de membro inferior. In: O’SULIVAN, S. 

B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2004, pp. 619-

640. 

 

OLIVEIRA, R. A. (2000). Elementos psicoterapêuticos na reabilitação dos sujeitos com 

incapacidades físicas adquiridas. Análise Psicológica, 4(18), 437-453. 

 

PINTO, M. A. G. de, S. A Reabilitação do Paciente Amputado. In: LIANZA, S. Medicina de 

Reabilitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, pp. 170-187. 



 

344 
 

POTTER, M.; GORDON S., HAMER P. The difficult pattient in private practive 

physiotherapy: the patients’ perpective. Australian Journal of Physiotherapy, 49 (1) 53-61. 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE OS RISCOS DO USO PROLONGADO DE 

SMARTPHONE COM UMA POSTURA INADEQUADA NA ADOLESCÊNCIA 

EDUCATIVE ACTIVITY ABOUT THE RISKS OF PROLONGED USE OF 

SMARTPHONE WITH AN INADEQUATE POSTURE DURING ADOLESCENCE 



 

345 
 

Postura Durante Uso de Smartphone na Adolescência 

Cristiana Maria dos Santos1 

Natasha Teixeira Medeiros1 

1.Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí, Parnaíba, PI, Brasil. E-mail: 

crismsan9396@hotmail.com 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Atualmente, o uso de dispositivos portáteis como smartphone, por exemplo, é feito 

por indivíduos cada vez mais jovens, que passam parte considerável do dia em uso destes dispositivos, 

mantendo uma postura de flexão da coluna cervical. Isso vem acompanhado de um aumento das 

queixas de dor no pescoço em adultos jovens. OBJETIVO: Relatar a vivência de uma atividade 

educativa sobre os riscos do uso de smartphone durante um tempo prolongado com uma postura 

inadequada na adolescência. MÉTODOS: Foi realizada uma palestra sobre riscos do uso de 

smartphone durante um tempo prolongado com uma postura inadequada na adolescência, cujo 

público-alvo foram os adolescentes. A palestra teve uma linguagem objetiva, acessível e dinâmica. 

Os recursos utilizados durante a intervenção foram caixa de som, microfone, cartazes ilustrativos e 

um objeto pesado para a demonstração. RESULTADOS: A palestra foi realizada no dia 3 de 

dezembro de 2016, às 16 horas, na Unidade Escolar Ozias Correia, em Parnaíba-PI. Estavam 

presentes cerca de 60 adolescentes com idade entre 12 e 16 anos. Foi explicada a importância do tema 

atualmente e como o ângulo de flexão da cervical pode alterar o peso da cabeça sobre a coluna 

vertebral, foram descritos os riscos da manutenção de flexão da cervical e foram dadas orientações 

sobre como evitá-los. CONCLUSÃO: Dessa forma, é possível salientar a importância da atuação do 

profissional Fisioterapeuta na promoção da saúde dos adolescentes, prevenindo diversas desordens 

musculoesqueléticas no pescoço decorrentes do uso prolongado de smartphone com uma postura 

inadequada na adolescência. 

Descritores: Adolescentes; Lesões do Pescoço; Postura; Smartphone. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Nowadays, increasingly younger individuals spend considerable part of the day 

in use of portable devices such as smartphones, for example, maintaining a posture of flexion of the 

cervical spine. This fact may be associated to an increase in complaints of neck pain in young adults. 

AIM: To report the experience of an educational activity about the risks of using a smartphone for a 

long time with an inappropriate posture during adolescence. We perform the lecture about the 

smartphone usage risks during an extended time with an improper posture in adolescence to a public 

of teenagers. The lecture had an objective, accessible and dynamic language. The resources used 

during the intervention were sound box, microphone, illustrative posters and a heavy object for 

demonstration. RESULTS: We perform the lecture on December 3, 2016 at 4pm, at the Unidade 

Escolar Ozias Correia in Parnaíba-PI. About 60 adolescents between the ages of 12 and 16 were 

present. We explained the importance of the theme nowadays and how the angle of flexion of the 

cervical can change the weight of the head on the spine, we describe the risks of the maintenance of 

mailto:crismsan9396@hotmail.com
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cervical flexion and give orientations on how to avoid them. CONCLUSION: Thus, it is possible to 

emphasize the importance of the professional physiotherapist in the promotion of adolescent health, 

preventing several musculoskeletal disorders in the neck due to the prolonged use of smartphone with 

an inadequate posture during adolescence. 

Keywords: Adolescents; Neck Injuries; Posture; Smartphone. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o uso de dispositivos portáteis como smartphone, por exemplo, é feito por 

indivíduos de diversas idades, desde crianças a adultos, devido ao baixo custo e à conveniência. A 

grande variedade de utilidades e aplicações desses dispositivos, além do fácil acesso à internet 

incentivam, principalmente os jovens a permanecerem longos períodos de tempo com seus 

dispositivos (Xie et al., 2017). 

Observou-se um aumento do uso diário de telefones móveis para envio de mensagens de texto 

entre os adolescentes estadunidenses, de 38% em 2008 para 54% dos adolescentes em 2009. Metade 

enviavam mais de 50 mensagens e um terço enviava mais de 100 mensagens diariamente (Lenhart et 

al., 2010). As pessoas geralmente assumem uma postura de flexão da coluna cervical usar um 

smartphone, postura que aumenta a sobrecarga na cervical, devido ao aumento do peso da cabeça 

sobre a coluna vertebral com a flexão cervical (Park et al., 2015). A cabeça de um adulto pesa 4,53 a 

5,44 kg na posição neutra. Com 15 graus o peso aumenta para 12,25 kg, 18,14 kg em 30 graus, 22,23 

kg em 45 graus e 27,22 kg em 60 graus (Hansraj, 2014).  

A manutenção da flexão da cervical causa sobrecarga muscular nesta região, provocando dor 

no pescoço (Gustafsson et al., 2011). Mantida por longos períodos esta postura pode levar ainda a 

perda da curvatura fisiológica da coluna cervical, o que aumenta o estresse nesta região, podendo 

ocasionar desgaste precoce (Hansraj, 2014). Além disso, evidências mostram que as crianças, 

especialmente os adolescentes, que relatam dor persistente, apresentam maior risco de desenvolver 

dor crônica quando adultos (Brattberg, 2004). 

Diante disso, é necessário promover atividades educativas, especialmente direcionadas aos 

adolescentes, buscando prevenir o desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos e dor crônica 

no pescoço a longo prazo. O objetivo deste estudo é relatar a vivência de uma atividade educativa 

sobre os riscos do uso de smartphone durante um tempo prolongado com uma postura inadequada na 

adolescência. 

 

MÉTODOS 

Foi realizada uma palestra sobre riscos do uso de smartphone durante um tempo prolongado 

com uma postura inadequada na adolescência, cujo público-alvo foram os adolescentes. A princípio 

foi feita uma revisão dos artigos científicos sobre o tema. Posteriormente a palestra foi planejada, 

buscando abordar a importância do tema na atualidade, explicar e demonstrar como o ângulo de flexão 
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da cervical influencia a sobrecarga deste segmento, quais os riscos que a manutenção de um 

posicionamento inadequado da cervical pode causar e dar orientações sobre como evitar ou minimizar 

possíveis acometimentos. 

Para facilitar a assimilação das informações pelo público foram confeccionados cartazes 

ilustrativos utilizando cartolina, pincel marcador, cola branca e figuras. Durante a palestra buscou-se 

ter uma linguagem objetiva, acessível e dinâmica com o intuito de prender a atenção do público. Os 

recursos utilizados durante a intervenção foram caixa de som, microfone, cartazes ilustrativos e um 

objeto pesado para a demonstração. 

RESULTADOS 

No terceiro dia de dezembro de 2016, a partir de 16 horas, na Unidade Escolar Ozias Correia, 

foi realizada a palestra com o tema “Riscos do uso prolongado de celular com uma postura inadequada 

na adolescência” para um público de cerca de 60 adolescentes com idade entre 12 e 16 anos oriundos 

de uma atividade religiosa na cidade de Parnaíba-PI. 

Inicialmente foram feitas perguntas provocativas como o que os adolescentes da plateia fazem 

assim que acordam, se têm consciência da quantidade de horas que permanecem olhando para um 

smartphone durante o dia, se imaginam como seria a vida sem smartphone e se já observaram o 

posicionamento da cabeça enquanto estão fazendo uso de smartphone. O objetivo destas perguntas 

iniciais foi despertar a curiosidade e instigar a participação do público. 

Em um segundo momento foi explicada a importância do tema no cenário da sociedade atual, 

em seguida foi explicado como o ângulo de inclinação da cervical pode alterar o peso da cabeça sobre 

a coluna vertebral. Para demonstrar como isso ocorre o palestrante convidou um adolescente da 

plateia, então foi solicitado que este sustentasse um objeto pesado primeiro com os braços junto ao 

corpo e em seguida realizar o mesmo, mas com os ombros fletidos a 90º e os cotovelos estendidos. 

Em seguida foi perguntado para o voluntário sobre qual posição dificultou mais a sustentação do 

objeto e este relatou e que foi mais difícil sustentar o objeto com os ombros fletidos a 90º e os 

cotovelos estendidos. 

Após a demonstração, com o auxílio de dois cartazes, foram descritas as consequências que a 

manutenção de uma postura de flexão da cervical pode causar, como sobrecarga dos músculos 

estabilizadores da região do pescoço (Schüldt et al., 1986) e a compressão das estruturas articulares 

(Harms-Ringdahl et al., 1986). Depois foram dadas orientações sobre como evitar ou diminuir esses 

acometimentos como: elevar o smartphone no nível dos olhos, dar pausas frequentes, realizar 

alongamentos dos músculos do pescoço e a prática de atividade física. 

Para encerrar a atividade foram ensinados alongamentos ativos para os músculos do pescoço.  

O público foi orientado permanecer em cada posição durante 20 segundos. Primeiramente foi 

solicitado que os adolescentes ficassem de pé, depois foi orientado que olhassem para o ombro de um 

lado e depois do outro, realizando rotação da cervical. Em seguida, foi pedido que inclinassem a 

cabeça para um lado com o auxílio do membro superior ipsilateral e repetissem o mesmo para o lado 

oposto, no sentido de encostar a orelha no ombro. Depois foi solicitado que olhassem para cima, 

realizando uma extensão da cervical e que olhassem para baixo, posicionando as mãos atrás da cabeça 

para auxiliar a tracionar a cabeça, realizando uma flexão da cervical. 
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DISCUSSÃO 

Muitas vezes as pessoas permanecem por longos períodos com o pescoço inclinado olhando 

para baixo e não se dão conta dos riscos que esta postura pode trazer, principalmente quando adotada 

na adolescência. Durante a realização da intervenção foi possível observar que o público não tinha 

consciência da posição adotada por eles mesmos durante o uso de smartphone, demonstrando 

admiração e interesse. Por isso, são importantes ações como esta, que busquem conscientizar as 

pessoas sobre ações prejudiciais que possam ter e, assim, prevenir acometimentos futuros. 

Orientações posturais para este grupo de pessoas são muito importantes, pois durante a adolescência 

ocorre o crescimento e a estruturação óssea e padrões posturais inadequados assumidos nesse período 

podem se tornar permanentes na fase adulta (Hui et al., 1990). 

É necessário que as pessoas compreendam a relação entre o ângulo de flexão da cervical e o 

peso da cabeça. Conceitos como este podem ser melhor compreendidos pelo público quando 

demonstrados de forma prática. Para isto, foi realizada uma demonstração com a participação de um 

voluntário do público que sustentou um objeto pesado primeiro com os braços junto ao corpo e em 

seguida com os ombros fletidos a 90º e os cotovelos estendidos. O voluntário relatou que foi mais 

difícil sustentar o objeto com os ombros fletidos a 90º e os cotovelos estendidos. Isso pode ser 

explicado pelo conceito biomecânico de alavancas. Neste caso o braço de alavanca da resistência 

estaria maior, dificultando a atividade em relação ao posicionamento com os braços junto ao corpo. 

A troca de mensagens através de smartphone tem se tornado uma forma de comunicação cada 

vez mais popular. Portanto, são necessárias intervenções com o objetivo de capacitar a população 

para usar este dispositivo de forma que não venha a trazer prejuízos à saúde do usuário a longo prazo, 

principalmente as crianças e adolescentes. Por isso, os adolescentes também foram alertados sobre as 

consequências que a adoção de uma postura inadequada durante o uso do celular pode causar, como: 

tensão muscular, compressão nervosa, hérnia de discal, retificação da lordose cervical e cervicalgia. 

É importante que os músculos da coluna, da cadeia posterior do tronco e abdominais estejam 

fortes e flexíveis para sustentar a região superior do corpo, inclusive a cabeça e o pescoço, diminuindo 

a tensão na cervical. A realização de atividades físicas que melhorarem a força e a resistência 

muscular é importante para minimizar desvios posturais. Para manter a flexibilidade desses músculos 

podem ser realizados também exercícios de alongamento (De Lemos et al., 2012). Em vista disto, foi 

ressaltada a importância da prática de atividade física regularmente e foram ensinados exercícios de 

alongamento ativo para os músculos da cervical durante a intervenção, permitindo a participação e 

interação do público. 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, é possível salientar a importância da atuação do profissional Fisioterapeuta na 

promoção da saúde dos adolescentes, prevenindo por meio de intervenções simples diversas 

desordens musculoesqueléticas no pescoço decorrentes do uso prolongado de smartphone com uma 

postura inadequada na adolescência. 
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RESUMO 

 

 A incontinência urinária é definida como eliminação urinária involuntária ≥ 2 vezes/mês durante o 

dia ou noite, frequentemente em locais socialmente inadequados, podendo ocorrer em crianças com 

controle miccional, sem lesão neurológica e com desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a 

idade. Dentre a terapêutica adotada para o tratamento de IU, a fisioterapia tem se mostrado bastante 

presente e eficaz. O objetivo deste estudo é realizar uma abordagem investigativa sobre as disfunções 

no trato urinário de crianças e adolescentes e como a fisioterapia pode atuar no reestabelecimento 

funcional miccional destes. Trata-se de uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa com 

natureza descritiva sobre a abordagem fisioterapêutica na incontinência urinária em crianças e 

adolescentes, realizado no período mês de junho de 2017, realizou-se uma busca sistemática, nas 

bases de dados Scielo e BVS, artigos publicados entre os anos de 2012 a 2017, através da combinação 

entre palavras e descritores de incontinência urinária, fisioterapia uroginecológica e pediatria, tanto 

em língua portuguesa quanto inglesa. Após realizado o recorte temporal foram encontrados 20 artigos, 

sendo inclusos na pesquisa apenas 9, nos quais se enquadravam na temática em questão. Destes 

artigos 6 eram originais, 3 artigos de revisão que complementaram este estudo na sua parte 

introdutória. Diante do exposto, verificou-se que a fisioterapia uropediatrica, tem papel fundamental 

no reestabelecimento da cotação urinária em crianças e adolescentes, prevenindo complicações como 

infecções urinárias, que poderiam acarretam em problemas mais graves. A uroterapia ajuda não só, 

na funcionalidade normal da fisiologia urinária, mas também, na autoestima dos seus pacientes, 

devolvendo-os para o convívio social, com controle emocional e melhorando a sua qualidade de vida 

e de seus familiares. 

 

Palavras-chaves: Incontinência urinária, disfunções do trato urinário inferior,  fisioterapia 

uroginecológica pediátrica, uroterapia.  

 

ABSTRACT 

 

 Urinary incontinence is defined as involuntary urinary elimination ≥ 2 times / month during the day 

or night, often in socially inadequate places, and may occur in children with voiding control, without 

neurological damage, and with age-appropriate neuropsychomotor development. Among the therapy 

adopted for the treatment of UI, physiotherapy has been very present and effective. The objective of 

this study is to conduct an investigative approach on dysfunctions in the urinary tract of children and 

adolescents and how physiotherapy can act in the functional reestablishment of these voids. It is an 

integrative review, with a qualitative approach with a descriptive nature about the physiotherapeutic 

approach in urinary incontinence in children and adolescents, carried out in the month of June 2017, 

a systematic search was made in the databases Scielo and VHL, articles published between the years 

of 2012 to 2017, combining words and descriptors of urinary incontinence, urogynecological 

physiotherapy and pediatrics, both in Portuguese and English. After the temporal cut, 20 articles were 

found, being included in the research only 9, in which they fit the theme in question. Of these articles 

6 were original, 3 review articles that complemented this study in its introductory part. In view of the 

above, it was verified that uropediatric physiotherapy plays a fundamental role in the reestablishment 
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of urinary quotient in children and adolescents, preventing complications such as urinary infections, 

which could lead to more serious problems. Urotherapy helps not only in the normal functionality of 

urinary physiology, but also in the self-esteem of its patients, returning them to social interaction, 

with emotional control and improving their quality of life and their families. 

 

Key words: Urinary incontinence, lower urinary tract dysfunctions, pediatric urogynecological 

physiotherapy, urotherapy. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A incontinência urinária (IU) é definida como eliminação urinária involuntária ≥ 2 

vezes/mês durante o dia ou noite, frequentemente em locais socialmente inadequados, podendo 

ocorrer em crianças com controle miccional ou não, sem lesão neurológica e com desenvolvimento 

neuropsicomotor adequado para a idade (AZEVEDO et al., 2014). Ela pode ser caracterizada como 

contínua ou intermitente, diurna (que geralmente não é diagnosticada até os 5 ou 6 anos de idade) ou 

noturna (que até os 7 anos ainda não se diagnosticou) estando associada diretamente com um maior 

risco de infecção urinária, retardo na resolução do refluxo vesical e perda da função renal (LEBL; 

FAGUNDES; KOCH, 2016). 

A IU contínua está associada às malformações congênitas, como o ureter ectópico, 

enquanto que, a intermitente é, geralmente, uma manifestação de um grupo heterogêneo de disfunções 

do trato urinário inferior (DTUI) (VELOSO et al., 2013). Crianças com DTUI de causa funcional 

apresentam sinais e sintomas determinados por instabilidadedo detrusor ou incoordenação entre o 

músculo detrusor e os esfíncteres uretrais interno e/ou externo, sem que haja alterações anatômicas 

ou disfunções neurológicas que devem ser diagnosticados durante a investigação. A incidência de 

incontinência urinária, em crianças e adolescentes pode variar de 3,5% a 20% com prevalência, 

geralmente, nas meninas e ocorrem uma redução gradativa do DTUI com o aumento da faixa etária 

(CAMPOS et al., 2013). 

As disfunções miccionais acarretam grande prejuízo na qualidade de vida (QV) dos 

pacientes e de seus familiares, além de causar desconfortos sociais e higiênicos que podem perdurar 

além da infância (VASCONCELOS et al., 2013). Os tratamentos mais utilizados para a continência 

são farmacológicos e/ou cirúrgicos, no entanto, destaca-se o tratamento conservador por meio da 

atenção fisioterapêutica uropediátrica, para a International Children's Continence Society (ICCS), o 

sucesso no tratamento só é obtido com melhora de 100% do quadro clinico, demostrando ocorrência 

de menos um sintoma por mês (SOUZA et al., 2015).  

A fisioterapia objetiva nesses casos promover a contenção nesses pacientes, melhorar a 

sua QV e evitar consequências, para isso, utiliza técnicas comportamentais que orientam a criança a 

mudança de hábitos, orientação a postura adota durante a miccão, reeduca a musculatura perineal, 
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conscientizando-o sobre a sua atividade muscular neste local, permitindo que ele controle o 

relaxamento, a força, o tempo de contração e a coordenação (TRAPP; PIRES; FERNANDES, 2013). 

O objetivo deste estudo é realizar uma abordagem investigativa sobre as disfunções no trato 

urinário de crianças e adolescentes e como a fisioterapia pode atuar no reestabelecimento funcional 

miccional destes. 

 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa com natureza descritiva 

sobre a abordagem fisioterapêutica na incontinência urinária em crianças e adolescentes, realizado no 

período mês de junho de 2017. 

A revisão integrativa da literatura propõe o estabelecimento de critérios bem definidos 

sobre a coleta de dados, análise e apresentação dos resultados, desde o início do estudo, a partir de 

um protocolo de pesquisa previamente elaborado e validado. Para tanto foram utilizados artigos 

científicos no idioma português, inglês e espanhol, publicados no período de 2012 a 2017, nas bases 

de dados online Scielo, Lilacs, Medline, Pubmed, utilizando os descritores com base no DECs: 

incontinência urinária, fisioterapia uroginecológica e pediatria escritas nas línguas inglesa, espanhola 

e portuguesa, acrescidas do sufixo -and. 

Utilizou-se como critérios de inclusão artigos que abordassem a referida temática, que 

estivesse disponível na íntegra, publicados no período de 2010 a 2017; os que apresentavam 

descritores com terminologia semelhante ao procurado e os artigos excluídos foram os publicados 

somente em ANAIS de eventos, os que disponibilizaram somente o resumo ao público.  

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Após realizado o recorte temporal foram encontrados 20 artigos, sendo inclusos na 

pesquisa apenas 9, nos quais se enquadravam na temática em questão. Destes artigos 6 eram originais, 

3 artigos de revisão que complementaram este estudo na sua parte introdutória. Os artigos que foram 

analisados, estão apresentados na tabela 1.  

 

 

 

 

  



 

353 
 

AUTOR/ANO TÍTULO METODOLOGIA RESULTADOS 

VAZ, et al., 

2012 

Qualidade de vida 

em crianças com 

disfunção do trato 

urinário inferior 

DTUI tratadas com 

eletroestimulação 

trasncutânea para 

sacral 

Trata-se de um estudo longitudinal 

e analítico em crianças com idade 

entre 4 e 12 anos com diagnostico 

de Disfunção do trato urinário 

inferior - DTUI. Inicialmente 

avaliadas pelo urologista para 

confirmação do diagnóstico e 

foram tratadas com 20 seções de 

eletroestimulação trasncutânea 

para sacral por 20’ em dias 

intercalados com frequência de 10 

Hz, largura de pulso 700 ms e 

intensidade no limiar sensitivo. A 

qualidade de vida foi avaliada 

utilizando o questionário de 

avaliação de qualidade de vida em 

crianças e adolescentes – AUQEI, 

respondido antes do início do 

tratamento e após o final do 

mesmo, estando fundamentado 

em: autonomia, lazer, funções e 

família de forma lúdica.  

 

A amostra foi constituída 

por 25 crianças com 

predominância de 68% do 

sexo F e idade média de 

6,92 anos. Após a análise 

do questionário de 

qualidade de vida antes e 

depois das sessões 

alcançou a significância 

nos resultados referente aos 

domínios família e 

autonomia, havendo um 

aumento significativo 

quando comparado o pré e 

o pós tratamento saindo de 

49,44 para 53,72. 

CAMPOS, et 

al., 2013 

Estudo comparativo, 

prospectivo e 

randomizado entre 

uroterapia e 

tratamento 

farmacológico em 

crianças com 

incontinência 

urinaria 

Foram randomizadas 47 crianças 

por meio de envelopes opacos e 

selados com numeração 

sequencial. O grupo I foi 

composto por 21 crianças que 

receberam tratamento com anti-

muscarínico e o grupo II por 26 

pacientes que receberam 

treinamento dos músculos do 

assoalho pélvico. Ambos os 

grupos foram instruídos em 

relação a modificação 

comportamento. 

Os resultados do diário 

miccional foram 

comparados cada mês entre 

os grupos I e II. No 

primeiro mês de 

tratamento, as crianças do 

Grupo I apresentaram 12,2 

noites secas, 13,4 no 

segundo mês e 15,9 no 

último mês. No grupo II, os 

resultados foram:14,9 

noites secas no primeiro 

mês, 20,8 no segundo mês 

e 24 no último mês. Houve 

diferença significativa 

entre os grupos no segundo 

e no terceiro mês. 
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AZEVEDO et 

al., 2014 

Impacto de uma 

abordagem 

interdisciplinar em 

crianças e 

adolescentes com 

DTUI 

Coorte histórica de 15 anos de 

seguimento com participação de 

192 pacientes (123F, 69M) com 

idade inicial de 0,1 a 16,8 anos, 

analisados à admissão (T0) e ao 

final do seguimento (T1). A 

maioria dos pacientes era do grupo 

neurológico (60,4%). O 

tratamento instituído foi a 

uroterapia com intervenção 

comportamental e cognitiva, 

micção de hora marcada, 

hidratação oral, dieta laxativa, 

biofeedback, eletroestimulação 

sacral, cateterismo vesical 

intermitente limpo (CIL), terapia 

anticolinérgica, enema retal, 

tratamento da infecção do trato 

urinário (ITU) e, nos casos 

refratários, procedimentos 

cirúrgicos, tais como a derivação 

urinária continente e incontinente 

(vesicostomia), ampliação vesical 

e conduto para a realização do 

enema anterógrado cólico 

Os principais sintomas 

foram incontinência 

urinária diurna (82,3%), 

enurese noturna não 

monossintomática 

(78,6%), incontinência 

fecal (54,2%) e 

constipação intestinal 

(47,9%). Detectou-se 

redução significativa da 

infecção do trato urinário 

(p = 0,0027), da 

incontinência urinária 

diurna (p < 0,001), da 

enurese noturna (p < 

0,001), da incontinência 

fecal (p = 0,010) e do 

refluxo vesicoureteral (p = 

0,01). Houve aumento 

significativo no uso do CIL 

(p = 0,021), da terapia com 

anticolinérgico (p < 0,001) 

e diminuição da 

quimioprofilaxia (p < 

0,001). 

ALCANTAR

A et al., 2015 

Estimulação elétrica 

nervosa transcutânea 

para tratamento de 

urgência ou urge-

incontinência 

urinária em crianças 

e adolescentes: 

ensaio clínico fase II 

Ensaio clínico fase II, envolvendo 

pacientes com idade entre 5 e 14 

anos com urgência ou 

urgeincontinência urinária. 

Realizadas 20 sessões de TENS, 

duas vezes por semana (aparelho 

Dualpex 961 Quark®). Os 

resultados foram avaliados pelo 

diário miccional, ultrassonografia 

dinâmica do trato urinário inferior 

(USGD-TUI) pré e pós-tratamento 

e questionário sobre perdas 

urinárias em cada sessão 

A idade média das 25 

crianças envolvidas no 

estudo foi 7,80 ± 2,22 anos, 

sendo a maioria do sexo 

feminino (92%) e com 

urge-incontinência (92%). 

A comparação dos eventos 

de perda urinária pré e pós-

tratamento foi 

estatisticamente 

significativa (p = 0,04); 

houve regressão do 

sintoma de perda urinária 

referida pelos 

acompanhantes em todas as 

crianças que completaram 

a 20ª sessão; os parâmetros 

da USGDTUI, embora não 

estatisticamente 
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significativos, 

demonstraram redução do 

percentual de crianças com 

contrações detrusoras 

(62,5% para 43,5%); maior 

adequação do volume 

vesical pré-miccional 

(4,2% versus 19,0%), 

respectivamente pré e pós-

tratamento. 

LEBL; 

FAGUNDES; 

KOCK, 2016 

 

Clinical course of a 

cohort of children 

with non-neurogenic 

daytime urinary 

incontinence 

symptoms followed 

at a tertiary center 

 

Foi realizada uma análise 

retrospectiva de 50 prontuários de 

crianças com controle miccional 

ou idade mínima de 5 anos cuja a 

queixa principal era incontinência 

urinária diurna no período de 

março de 2000 a dezembro de 

2012, sendo analisados os 

prontuários que apresentassem os 

seguintes códigos de doença: R32, 

R33, R39.1, N31, N32 e N39 

Dos 50 estudados, 43 eram 

do sexo F com idade média 

de 7,9 anos e tempo 

ambulatorial de 4,7 anos. 

Todos os pacientes 

referiam perda urinaria e 

episódios de 

urgeincontinência em 48% 

dos casos e 44% 

descreveram perda urinária 

diurna, observou-se 

concordância de 85% entre 

o diagnóstico predito de 

bexiga hiperativa obtida 

pela história clinica mais 

exames não invasivos e o 

diagnóstico de 

hiperatividade detrusora 

obtida pelo estudo 

urodinâmico 

VELOSO et 

al.; 2016 

Qualidade de vida, 

nível cognitivo e 

desempenho escolar 

em crianças 

portadoras de 

distúrbio funcional 

do trato urinário 

inferior 

 

Foi realizado um estudo 

exploratório com pacientes 

portadores de DTUI de causa 

funcional no período de setembro 

de 2013 até março de 2014, 

obtendo uma amostra de pacientes 

com idade entre 5 a 14 anos, na 

qual foram coletadas as variáveis: 

idade, sexo e município de 

residência. Os sintomas avaliados: 

percepção do desejo miccional, 

controle da micção diurna, da 

micção noturna, retirada de fraldas 

no período diurno e noturno, 

A idade média foi de 9,1 

anos com sintomas mais 

frequentes: 

Urgeincontinencia 81%, 

manobras de contenção 

77,3%, enurese 59,1% 

associadas a síndrome do 

distúrbio de eliminações 

cerca de 66,3%. O escore 

médio de qualidade de vida 

foi de 71, com a menor 

média na dimensão escolar 

e no teste de desempenho 

escolar 55% tiveram 
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escores de qualidade de vida pelo 

questionário PEDSQL-Generic 

Core Questionnaires of 

measurementemodel for te 

pediatric e teste de desempenho 

escolar 

desempenho inferior e nas 

matrizes de Raven 60% 

estavam intelectualmente 

em nível médio 

Tabela 1- Distribuição dos artigos inclusos no estudo seguidos de artigo, autor/ano, título, 

metodologia e resultados 

Legenda: DTUI: disfunção do trato urinário inferior; AUQEI: Quality of life evaluation scale; TENS: 

eletroestimulação nervosa transcutânea; AUQEI: questionário validado sobre qualidade de vida; 

USGD-TUI: urgeincontinência urinária estabelecido pela clínica e/ou ultrassonografia do trato 

urinário inferior de forma dinâmica. 
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A fisioterapia uroginecológica pediátrica compreende os problemas relacionados ao 

ciclo urinário, considerando a neurofisiologia da micção, os distúrbios do trato urinário inferior, a 

incontinência fecal, de causas neurológicas ou não, na infância que podem perdurar pela vida 

adulta. Ela atua incialmente por métodos avaliativos, objetivando obter uma visão geral do 

paciente para iniciar um programa de treinamento especifico para cada paciente 

(VASCONCELOS et al., 2013). Com a alta prevalência de crianças e adolescentes com 

incontinência urinaria por várias causas, este artigo busca investigar e enfatizar a importância da 

fisioterapia uroginecologica pediátrica no tratamento desta afecção, como detalhado na tabela 1 e 

discutido nos próximos parágrafos. 

Segundo Vaz et al. (2012) a DTUI é a terceira causa mais estressante para criança, 

perdendo apenas para a morte dos pais e a perda da visão, refletindo em um ponto negativo da 

qualidade de vida desta. A estimulação parassacral influência a curto e longo prazo na melhora do 

escore da QV dessas crianças, afirmação verificada em um estudo realizado pelo autor citado 

anteriormente, com uma amostra de 25 crianças com diagnóstico de DTUI, as quais foram tratadas 

com 20 sessões de eletroestimulação transcutânea parassacral com frequência de 10Hz, largura de 

pulso de 700µs e intensidade no limiar sensitivo, por 20 minutos, após esse tratamento, foi 

respondido pelos pacientes, um questionário sobre a QV, o qual avaliava autonomia, lazer, funções 

e família, utilizando-se de suporte de imagens que tinham quatro faces que expressam diferentes 

estados emocionais, que a própria criança associa ao seu sentimento frente à questão proposta. Ao 

final do tratamento se observou que houve um aumento significativo entre os valores do escore 

total do AUQEI pré e pós-tratamento de 49,44 6,83 para 53,72 6,61 (p=0,00). 

Integrando o tratamento citado anteriormente, a uroterapia se fundamenta na DITUI 

das diferentes causas, e utiliza vaias terapias para a resolução destas. Campos et al., 2013 estudou 

47 crianças que apresentavam enurese não monossintomática, dividindo-as em dois grupos, um 

com tratamento com cloreto de oxibutinina e o outro com uroterapia de fortalecimento assoalho 

pélvico (AP), agindo nos músculos do AP concomitantemente com os adutores, abdominais 

inferiores e os glúteos associados com respiração diafragmática, movimentos da pelve e quadril e 

orientação aos pais. Os dois grupos participaram de terapia comportamental e diário miccional, ao 

fim do estudo se observou melhora significativa com maior continência nas crianças que se 

submeteram a terapia comportamental associada com o treinamento do AP, pois 14 crianças do 

grupo I se apresentavam incontinentes após quatro meses de tratamento, enquanto todas as 

crianças do grupo II se apresentam curadas após quatro meses de tratamento.   

Com objetivo semelhante ao de Campos et al (2013), citado anteriormente, Azevedo 

et al. (2014) realizou um estudo comparativo sobre o impacto dos tratamentos direcionados a 

DTUI. Ele comparou o tratamento clínico que envolvia medicamentes anticolinérgicos, 

cateterismo vesical limpo, moduladores intestinais, alfabloqueadores e profilaxia com 

quimioterápicos, com o tratamento cirúrgico e com a uroterapia, que envolvia abordagem 
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comportamental, postural, treinamento do assoalho pélvico com biofeedback e estimulação 

elétrica parassacral. Participaram 192 pacientes com idade média de 4,9 anos e prevalência 

feminina, a maioria era por causa neurológica, inicialmente foram avaliados por exames de 

imagem e laboratoriais e a partir de então foram destinado ao tratamento e analisado o impacto 

por T0 (admissão) e T1(tempo final), a maioria dos pacientes no T0 tinham incontinência urinária 

diurna e enurese noturna não monossintomática, os DTUI de etiologia não neurológica foram 

tratados com uroterapia, observando no T1 redução nos sintomas urinários diurnos e noturnos com 

também uma  redução significativa do resíduo pós miccional e na prevenção da infecção urinária.  

Alcântara et al. (2015) fez um estudo parecido com o de Vaz et al. (2012), pois utilizou 

a mesma técnica terapêutico, porém com objetivos e abordagens diferentes. Ele objetivou 

determinar a efetividade da estimulação elétrica nervosa transcutânea parassacral em crianças e 

adolescentes com urgência ou urgeincontinência urinária quando realizadas duas vezes semanais, 

sem modificar o número total de 20 sessões. Para isso, foi utilizado o aparelho Dualpex 961 da 

marca Quark com uma amostra de 25 crianças que foram submetidas ao TENS com frequência de 

onda de 10 Hz, a largura de pulso de 700 µs, em sessão com duração de 20 minutos, antes de cada 

sessão, foi realizado questionário para avaliar a ocorrência de eventos de perda urinária e entregue 

um diário miccional com registro de três dias antes da 1° sessão e após a 20°sesão, o paciente foi 

posicionado em decúbito ventral ou lateral. A estimulação elétrica nervosa transcutânea realizada 

em duas sessões semanais demonstrou efetividade na regressão total dos sintomas de urge-

incontinência urinária comparável ao estudo com três sessões descrito na literatura. Metade dos 

pacientes apresentou regressão da incontinência urinária a partir da 12ª sessão, sendo que foi 

considerado melhora dos sintomas a não ocorrência de evento de perda urinária nas últimas 24 

horas relatado pela criança e/ou cuidador. 

Lebl, Fagundes e Koch (2016), fizeram um estudo que avaliou 103 prontuários de 

crianças com incotinência urinaria associada a infecção urinaria ou não, deste apenas 50 foram 

inclusos no estudo. Por meio deles, os autores avaliaram 180 variáveis para alcançar seu objetivo 

caracterizar a criança com incontinência urinaria diurna sem lesão neurológica e verificar a 

concordância do diagnóstico de bexiga hiperativa e sua manifestação urodinamica a hiperatividade 

detrusora, todos os que participavam do estudo estavam em uroterapia com biofeedback, 

fisioterapia postural e treinamento do AP, como também em tratamento farmacológico com 

anticolinérgicos. A resposta terapêutica evolutiva da IU, no presente estudo, foi de cura em 36% 

dos pacientes e de melhoria (diminuição de pelo menos 50% das queixas) em 32%de pacientes 

que continuavam em uso de medicação, com prevalência de infecção do trato urinário de 62%, ou 

seja, muito superior à verificada na população pediátrica geral(11%), elevada prevalência de 

sintomas miccionais, infecções urinárias, anormalidades urológicas, lesões renais e confirmou-se 

a concordância da urodinamica da bexiga hiperativa nos pacientes. 
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Os aspectos sociais e emocionais são os mais frequentes associados com a DTUI, 

Velosos et al. (2016) objetivou em seu estudo descrever sobre a DTUI funcional e suscitar uma 

reflexão sobre a influência deste distúrbio no relacionamento desses pacientes com pais, 

professores e amigos na qualidade de vida, no nível cognitivo e no desempenho escolar. Ele 

utilizou uma amostra de 47 pacientes entre 5 a 14 anos, avaliando o nível socioeconômico, o 

desempenho escolar, a qualidade de vida e os sintomas miccionais, foram formuladas entrevistas 

incluiu dados sociodemográficos, perguntas relacionadas ao cotidiano do paciente, idade do início 

de sintomas e dos marcos do desenvolvimento do controle miccional através de um instrumento 

confeccionado pelos pesquisadores. Em seguida, foi aplicado questionário padronizado para 

avaliação de qualidade de vida em crianças e adolescentes. Os sintomas de DTUI relatados com 

maior frequência foram urgeincontinência (81%), manobras de contenção (77,3%) e enurese 

(59,1%), sendo que 63,6% tinham síndrome do distúrbio de eliminações: 59,1% apresentaram 

constipação intestinal e uma criança tinha incontinência fecal. O DTUI parece ser fator que pode 

influenciar de forma negativa aspectos do cotidiano do portador, principalmente os ligados às 

redes de relacionamento no âmbito familiar e no escolar. Faz-se necessário, portanto, que a 

abordagem desse paciente ocorra de forma ampla e que essa criança tenha um acompanhamento 

interdisciplinar com manejo não só do distúrbio, mas dos aspectos psicossociais. 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, verificou-se que a fisioterapia uropediatrica, tem papel 

fundamental no reestabelecimento da cotação urinária em crianças e adolescentes, prevenindo 

complicações como infecções urinárias, que poderiam acarretam em problemas mais graves. A 

uroterapia ajuda não só, na funcionalidade normal da fisiologia urinária, mas também, na 

autoestima dos seus pacientes, devolvendo-os para o convívio social, com controle emocional e 

melhorando a sua qualidade de vida e de seus familiares.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Atenção 

Básica de Saúde (ABS), que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 

uma atenção integral. A inserção do fisioterapeuta, no NASF ou na ESF, tem como finalidade 

reduzir danos e agravos − com prática integral à saúde e educação em saúde − e realizar visitas 

domiciliares e atendimentos individuais ou em grupo. OBJETIVO: O presente estudo objetiva 

entender o papel e desafios de atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica de Saúde. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados 

Scielo e BIREME sendo selecionados artigos em português, publicados entre 2013 e 2017 

abordando a fisioterapia na Atenção Básica de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

fisioterapeuta é habilitado para desenvolver atividades efetivas em todos os níveis de atenção à 

saúde, mas, para que isso ocorra, é necessário que o profissional se empenhe para ocupar o seu 

espaço na equipe interdisciplinar. Uma dificuldade encontrada foi a insuficiente divulgação ou 

conhecimento dos serviços fisioterapêuticos pela população.  

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia, Atenção primária à saúde, Atendimento primário. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The main entry point of the Unified Health System (SUS) is the Basic Health 

Care (ABS), which covers health promotion and protection, disease prevention, diagnosis, 

treatment, rehabilitation and the maintenance of health in order to develop comprehensive care. 

The insertion of the physiotherapist, in the NASF or in the ESF, aims to reduce damages and 

injuries - with integral practice to health and health education - and to carry out home visits and 

individual or group visits. OBJECTIVE: This study aims to understand the role and challenges 

of the physiotherapist's performance in Primary Health Care. MATERIALS AND METHODS: 

This is a literature review carried out in the Scielo and BIREME databases, selecting articles in 

Portuguese, published between 2013 and 2017 approaching physical therapy in Primary Health 

Care. RESULTS AND DISCUSSION: The physiotherapist is qualified to develop effective 
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activities at all levels of health care, but for this to happen, it is necessary that the professional 

strive to occupy his space in the interdisciplinary team. One difficulty encountered was the 

insufficient knowledge or knowledge of physical therapy services by the population. 

 KEYWORDS: Physiotherapy, Primary health care, Primary care. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O direito à saúde como dever do Estado atualmente está garantido à população brasileira por meio 

do Sistema Único de Saúde. O SUS propõe o acesso universal, integral, igualitário e intersetorial 

às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo as ações preventivas 

uma de suas prioridades, (DAVID et al. 2013).  

Segundo MORETTI e FEDOSSE (2016), no Brasil, o primeiro ponto de atenção à saúde e a 

principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) − hierarquicamente organizado nos 

níveis de atenção primária, secundária e terciária − é a Atenção Básica (AB), que se caracteriza 

por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução 

de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral, que 

impacte a situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 

saúde das coletividades. 

Recentemente a Atenção Primária à Saúde (APS) ampliou a dimensão e a resolutividade de ações 

em reabilitação com suporte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que constitui o 

acesso preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), com desafio de coordenar o cuidado de 

reabilitação na Rede Assistencial de Saúde (RAS) do país e de buscar racionalidade no uso da 

média e da alta complexidades, (RODES et al. 2017). 

Desde a publicação da Portaria do Ministério da Saúde SAS/MS nº 154, de 24 de janeiro de 2008, 

o fisioterapeuta pode compor o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, (SILVA e SIRENA, 

2015) 

De acordo com SOUZA et al. (2013), o profissional que atua no NASF tem como princípios 

básicos em sua atividade a integralidade, o conhecimento de território, a humanização, a educação 

popular e permanente em saúde, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade direcionados para 

ações de saúde que interfiram diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

A inserção do fisioterapeuta, seja por meio do NASF ou diretamente na equipe de base da ESF, 

poderia compensar a limitada oferta de serviços públicos de fisioterapia. Dessa forma, atenderia a 

uma parcela majoritária da população menos favorecida, que não tem acesso a serviços de 

fisioterapia, e contribuiria para conter os casos que exigem atenção em saúde de complexidade 

(por exemplo, pessoas hipertensas, diabéticas, com doenças neurológicas e respiratórias), dessa 

forma reduzindo os gastos públicos e colaborando com a mudança no modelo assistencial, 

evitando o incremento das doenças e limitando os danos e sequelas já instalados, (RIBEIRO e 

SOARES, 2014). 

 



 

363 
 

OBJETIVO 

 O presente estudo objetiva entender o papel e os desafios de atuação do fisioterapeuta na Atenção 

Básica de Saúde. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados Scielo e BIREME sendo 

selecionados artigos em português, publicados entre 2013 e 2017 abordando a fisioterapia na 

Atenção Básica de Saúde. Não foram incluídos artigos incompletos, revisões bibliográficas, 

revisões sistemáticas e anais de eventos. A estratégia de busca foi realizada e adaptada para as 

bases de dados com os descritores: fisioterapia AND Atenção Básica de Saúde AND Prática 

Profissional. As palavras chaves utilizadas para a busca nos bancos de dados seguiram a descrição 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS). Foram utilizados 7 artigos para a realização do 

estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DAVID et al. (2013), discorrem algumas possibilidades de atuação do fisioterapeuta na AB e em 

ambiente comunitário, em seu estudo foram abordadas mais especificamente questões referentes 

à saúde e cuidado da criança, como a orientação, por meio de palestras, treinamento aos pais, 

folhetos explicativos e outros veículos de comunicação, sobre diferentes assuntos que envolvem 

os cuidados com a criança; assistência que envolve o tratamento realizado diretamente pelo 

fisioterapeuta ao paciente pediátrico, realizado nas UBS ou no domicílio, sendo indicada para os 

casos de afecções respiratórias e motoras. E por último o acompanhamento que é uma forma de 

monitorar a criança, seja através da programação de retornos semanais às UBS ou por meio de 

visitas domiciliares. 

Em seu estudo, RIBEIRO e SOARES (2014), evidenciam que alguns relatos da literatura têm 

mostrado a participação positiva do fisioterapeuta no âmbito da hipertensão arterial, bem como os 

efeitos benéficos de programas de atividade física no controle da hipertensão arterial. Outra 

patologia que tem se tornado frequente entre a população são os distúrbios osteomusculares, e 

sabe-se que a Fisioterapia promove uma melhora significativa nesses quadros clínicos. Nas 

doenças respiratórias podem ser otimizadas por programas de reabilitação pulmonar. Têm sido 

investigados os efeitos de programas de exercícios domiciliares sobre a saúde de pacientes com 

doença pulmonar, evidenciando a melhora da qualidade de vida e da capacidade respiratória dos 

sujeitos estudados. Ele afirma que o fisioterapeuta é habilitado para desenvolver atividades 

efetivas em todos os níveis de atenção à saúde, mas, para que isso ocorra, é necessário que o 

próprio profissional se empenhe para ocupar o seu espaço na equipe interdisciplinar. 

Em contrapartida outros autores mostram em seus estudos as dificuldades encontradas por 

fisioterapeutas na Atenção Primária à Saúde.   De acordo com RODES et al. (2017), a dificuldade 

encontrada foi a insuficiente divulgação ou conhecimento dos serviços fisioterapêuticos pela 

população. Pesquisas mostram que entre 2007 a 2015 houve um crescimento na disponibilidade 

de profissionais de reabilitação (incluindo fisioterapeutas), porém a oferta é baixa e desigual 

(0,002 a 0,34 profissionais por 1000 habitantes), implicando na dificuldade de acesso aos serviços 

de atenção primária de saúde. 

SOUZA et al. (2013), relatam em seu estudo que o desafio principal das profissões que atuam no 

NASF é o de desenvolver uma nova concepção de trabalho que utilize a atuação conjunta, 

integrada e intersetorial, com base nas redes entre os trabalhadores e incorporando a participação 
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dos usuários. No entanto, a maior parte dos profissionais não tem o trabalho em equipe focado na 

graduação, devendo ser apreendido no cotidiano da produção e prestação de serviços de saúde e 

na imersão no trabalho coletivo. Esse dado é ratificado por ANDRADE (2015) seu estudo refere-

se ao escasso interesse dos profissionais em pós graduações para atuação no campo da saúde 

pública. Este achado pode estar vinculado também ao fato do COFFITO não reconhecer nenhum 

curso de pós graduação especificamente nesta área. 

MORETTI e FEDOSSE (2016), destacam como maior dificuldade o aprender com o trabalho 

coletivo no território envolvido, que depende de flexibilidade e interlocução dos envolvidos, para 

criar possibilidades para atuação conjunta e integrada, que incorpore a participação de usuários na 

concepção ampliada de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 A oportunidade de inserção da fisioterapia na ESF é evidente, tanto por sua contribuição efetiva 

para a resolubilidade da estratégia como para a consolidação dos princípios norteadores do SUS. 

Essa inserção, contudo, deve-se subsidiar de informações sobre as demandas da população e a 

infraestrutura local, de forma a assegurar a eficácia das ações encarregadas ao profissional 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A identificação de estratégias não invasivas e não farmacológicas para a melhora 

de habilidades esportivas ou desempenho físico é de extremo interesse de atletas, técnicos e 

pesquisadores. De acordo com o princípio da metaplasticidade homeostática a adição de uma 

técnica de facilitação (estimulação elétrica cerebral) com outra técnica de inibição (estimulação 

elétrica periférica) do córtex motor (M1) pode resultar em maior excitabilidade da via 

corticoespinhal e influenciar significativamente as estratégias de recrutamento muscular. 

OBJETIVO: Avaliar o efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) 

associada a estimulação elétrica periférica (EEP) na contração isométrica voluntária máxima 

(CIVM) dos músculos extensores do joelho. MATERIAL E MÉTODOS: Dez indivíduos 

saudáveis sem lesões prévias foram submetidos a ETCC real e a EEP real e simulada em dois 

momentos. A força muscular dos extensores do joelho foi avaliada por meio da dinamometria 

manual em três fases: (1) Pré-estimulação; (2) Durante a estimulação e (3) 15min pós-estimulação. 

A ETCC anodal foi aplicada em M1 e a EEP real (100Hz, 30min) e a EPP simulada (100Hz, 30s) 

foram posicionados no músculo quadríceps do MI dominante por meio de eletrodos autoadesivos. 

Após um período de sete dias inverteu-se o tipo de estímulo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

ETCC associada a EEP não revelou aumento na força muscular dos extensores do joelho, 

independentemente da associação com a EEP (p>0,05). CONCLUSÃO: A ETCC associada a EEP 

não aumenta significativamente a CIVM dos músculos extensores do joelho em indivíduos 

saudáveis. 

Descritores: Estimulação transcraniana por corrente contínua; Córtex motor; Força muscular 
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INTRODUCTION: The identification of non-invasive and non-pharmacological strategies for the 

improvement of sports skills or physical performance is of extreme interest to athletes, coaches 

and researchers. According to the principle of homeostatic metaplasticity, the addition of a 

technique of facilitation (cerebral electrical stimulation) with another technique of inhibition 

(peripheral electrical stimulation) of the motor cortex (M1) may result in greater excitability of 

the corticospinal pathway and significantly influence the strategies of muscle recruitment. 

OBJECTIVE: To evaluate the effect of transcranial direct current (ECCT) stimulation associated 

with peripheral electrical stimulation (EEP) on maximal voluntary isometric contraction (MVIC) 

of knee extensor muscles. MATERIAL AND METHODS: Ten healthy individuals without 

previous lesions were submitted to real ECCT and real and simulated EEP at two moments. The 

muscle strength of the knee extensors was evaluated by means of manual dynamometry in three 

phases: (1) Pre-stimulation; (2) During stimulation and (3) 15min post-stimulation. The anodal 

ECTS was applied in M1 and the real EEP (100Hz, 30min) and the simulated EPP (100Hz, 30s) 

were positioned in the quadriceps muscle of the dominant MI by means of self-adhesive 

electrodes. The type of stimulus was reversed after a period of seven days. RESULTS AND 

DISCUSSION: ECTS associated with PBS showed no increase in muscle strength of knee 

extensors, regardless of association with PBS (p> 0.05). CONCLUSION: The ECTS associated 

with EEP does not significantly increase the MIVC of the knee extensor muscles in healthy 

individuals. 

 

Keywords: Transcranial direct current stimulation; Motor cortex; Muscle strength 

 

INTRODUÇÃO 

 A utilização de corrente elétrica para fins terapêuticos é antiga, remontando ao século I. 

Descargas elétricas de peixes elétricos eram aplicadas na cabeça de pacientes, desencadeando 

efeitos entorpecentes e aliviando dores de cabeça (Priori 2003). No decorrer dos tempos e sob 

diversas formas, a estimulação cerebral por meio de correntes elétricas consistiu em estratégia 

terapêutica bastante utilizada para minimizar os efeitos de distúrbios mentais. 

A ETCC consiste em técnica de neuromodulação mais simples e menos dispendiosa, sendo 

capaz de induzir mudanças na excitabilidade do córtex motor por até uma hora após o final da 

estimulação. Tais mudanças dependem do tipo de polaridade da corrente elétrica que está sendo 

aplicada e do tempo de duração do estímulo. A polaridade de corrente anódica é responsável por 

aumentar a excitabilidade cortical, ao passo que a polaridade catódica é responsável por efeitos 

contrários, diminuindo a excitabilidade cortical (Nitsche e Paulus 2000).. 

Técnicas não invasivas para modular a função cerebral vêm sendo desenvolvidas, dentre 

as quais se destaca a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) (Nitsche e Paulus 

2011). Eletrodos de silicone envolvidos por esponja embebida em solução salina são posicionados 

sobre o córtex que se deseja estimular. Uma corrente elétrica contínua que varia entre 0,4-2 

miliamperes é imposta sobre a região cortical por um período de 3-20 minutos. Por meio deste 

procedimento modificações na excitabilidade cortical têm sido alcançadas (Nitsche e Paulus 

2000). A depender da polaridade da corrente elétrica escolhida, efeitos diferentes são 

desencadeados.  

Vários estudos têm mostrado benefícios do uso da ETCC, sobretudo da corrente anódica, 

quando aplicada na área do córtex motor (M1). Coggiamanian e colaboradores verificaram que a 



 

368 
 

corrente anódica propiciou aumento da força isométrica de músculos flexores de cotovelo a 35% 

da contração voluntária máxima. Já Tanaka e colaboradores mostraram que a mesma corrente 

provocou aumento da produção de torque no movimento de pinçar, tanto dos dedos das mãos 

quanto dos pés. Isso demonstra que a ETCC parece influenciar tanto as regiões mais superficiais 

do cérebro - responsáveis pelo movimento dos membros superiores - como as regiões mais 

profundas, que inervam os músculos dos membros inferiores. 

De acordo com o princípio da metaplasticidade homeostática a adição de uma técnica de 

facilitação (estimulação elétrica cerebral) com outra técnica de inibição (estimulação elétrica 

periférica) do córtex motor (M1) pode resultar em maior excitabilidade da via corticoespinhal 

(Muller-Dahlhaus 2015) e influenciar significativamente as estratégias de recrutamento muscular. 

Diante da carência de estudos sobre o tema e da necessidade de elucidar os efeitos da 

ETCC anodal associado a uma técnica de inibição (Estimulação Elétrica Periférica - EEP) para 

um possível aumento da excitabilidade da via corticoespinhal e assim influenciar o recrutamento 

muscular. O presente estudo teve o objetivo de avaliar o efeito ETCC associada a EEP na 

contração isométrica voluntária máxima (CIVM) dos músculos extensores do joelho. 

MÉTODOS 

Participantes 

Participaram do estudo 10 indivíduos saudáveis (6 homens) com idades entre 18 e 27 anos 

(MD = 21,6, DP = ± 2,3). Os critérios de exclusão foram: doenças musculoesqueléticas, doenças 

neurológicas, síndromes dolorosas crônicas ou transtornos psiquiátricos diagnosticados, histórico 

de epilepsia, uso de analgésicos AINH e AIH e uso de medicamento controlado para ansiedade, 

depressão e doenças psiquiátricas. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (Parecer 

CEP/UPI n° 1.577.037) e todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

Desenho do estudo 

Todos os participantes receberam ETCC anodal associada a EEP real e simulada em dias 

separados, com um intervalo de pelo menos uma semana. A ordem na qual os participantes 

receberam cada aplicação foi randomizada. A randomização foi realizada por uma terceira pessoa, 

sendo que a pessoa responsável pela aplicação da estimulação identificava o modo (real ou 

simulada) apenas no momento de realizá-la. A avaliação da força muscular dos extensores do 

joelho foi avaliada por meio da dinamometria manual (Lafayette, USA) em três fases: (1) Pré – 

estimulação; (2) Durante a estimulação e (3) 15 minutos pós – estimulação. O mesmo avaliador 

realizou todas as avaliações e ambos, avaliador e participante, desconheciam as características da 

estimulação aplicada (real ou simulada). A variável analisada foi o pico de força. 

Avaliação da força muscular 

Para avaliação da força muscular foram coletadas 3 tentativas de contração isométrica 

voluntária máxima dos músculos extensores dos joelhos. Uma faixa inelástica com velcro foi 

utilizada para travar a angulação de extensão de joelho em 60 graus. O dinamômetro foi 

posicionado na tíbia, na face anterior da perna, 10 cm acima do maléolo lateral (Kim 2014). O 

participante permaneceu sentado em uma caixa de madeira e foi orientado a realizar sua força 

máxima para extensão de joelho contra o dinamômetro por cinco segundos. 
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ETCC anodal 

A estimulação cerebral foi aplicada por meio de um gerador de corrente contínua 

alimentados por uma bateria de nove volts (Activadose II, USA). A corrente foi aplicada 

utilizando-se dois eletrodos de 35cm2 (5 x 7cm) (Ibramed, Brasil) cobertos por duas esponjas 

umedecidas com soro fisiológico (solução salina de 1%) e fixados na cabeça com faixas elásticas. 

A montagem dos eletrodos foi realizada conforme a orientação do Sistema Internacional 10-20 de 

EEG para melhor focalização do córtex motor (M1) (Figura 1). A aplicação da ETCC anodal 

utilizou uma intensidade da corrente elétrica de 2 mA, densidade da corrente elétrica de 0.057 

mA/cm2 e tempo de aplicação de 15 minutos.  

EEP real e simulada 

A estimulação periférica foi aplicada por meio de um equipamento de corrente elétrica 

retangular, bifásica e assimétrica (Neurodyn III Ibramed, Brasil) utilizando-se dois eletrodos 

autoadesivos (VALUTRODE 5 x 9 cm, USA). Os eletrodos foram posicionados em paralelo no 

músculo quadríceps (reto femoral) do membro inferior dominante (Figura 2). A EEP real foi 

aplicada com a intensidade da corrente considerada forte, porém confortável (máximo 

formigamento indolor), frequência de pulso de 100Hz, duração de pulso de 200μs e tempo de 

aplicação de 30 minutos (Chipchase 2011). A EEP simulada foi aplicada com os mesmos 

parâmetros da EEP real, porém o tempo de aplicação será de somente 30 segundos. O equipamento 

de EEP simulada apresentava a mesma aparência do equipamento de EEP real, porém, após os 

30s iniciais, a amplitude da corrente diminuía gradualmente ao longo de 15s, até que ela atingiria 

o valor zero interrompendo assim a emissão da corrente elétrica. O equipamento permanecia 

inativo durante o resto da sessão, mantendo uma luz acesa durante todo o período de aplicação 

igualmente ao equipamento de estimulação real. Os participantes foram informados que a unidade 

poderia causar uma ligeira sensação de formigamento ou nenhuma sensação durante o 

procedimento. 

  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A normalização das médias das três mensurações de pico de força foi realizada pela massa 

corporal (Kg) de cada participante. Diferenças na CVIM dos músculos extensores do joelho 

(membro dominante) no fator estimulação (EEP+ETCC e ETCC) e no fator tempo (pré-ETCC, 

durante ETCC e 10 minutos pós ETCC) foram analisadas pela análise de variância de duas vias 

com medidas repetidas (ANOVA 2 x 3). A esfericidade dos dados foi avaliada pelo teste de 

Mauchly, sendo considerado atendido o pressuposto valores acima de 0,05. Em caso de não 

atendimento, será aplicada a correção de Greenhouse-Geisser. Testes de Post hoc com correções 

de Bonferroni foram utilizados quando necessário. Nível de significância p < 0,05. As análises 

foram conduzidas utilizando-se o software IBM SPSS v.20 para o Windows. 

RESULTADOS  

Não foram relatados efeitos adversos ou reações colaterais durante e após a aplicação dos 

protocolos de intervenção. Testes t pareados não demonstraram diferenças entre as médias da 

CVIM, no intervalo pré-ETCC entre a primeira e segunda semana (t(9) = 0,28, p = 0.77).  

Força Isométrica Máxima 
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A análise de variância com medidas repetidas não demonstrou um efeito significativo do 

fator estimulação (F(1, 18) = 0,001; 
2

p  = 0,001; p = 0,989). Também não houve interação 

significativa entre estimulação x tempo (F(2, 36) = 0,502; 
2

p  = 0,027 , p = 0, 609) (Figura 3).  

Força Isométrica Máxima x Sexo 

A análise da CVIM no grupo feminino demonstrou um aumento relativo, porém não 

significativo, da força isométrica máxima dos extensores do joelho em comparação ao grupo 

masculino (Figura 4). 

DISCUSSÃO 

A análise dos resultados falhou em demonstrar um efeito aditivo da ETCC quando 

combinada, não simultaneamente, com a EEP. De acordo com os princípios da metaplasticidade 

(Muller-Dahlhaus 2015) onde uma técnica de facilitação da atividade cortical (ETCC) associada 

a uma técnica de inibição (EEP) resulta em maior excitabilidade cortical, esperava-se uma melhora 

na estratégia de recrutamento muscular  (Williams  2013) e (Krishnan 2014)  e consequente 

aumento da força muscular isométrica máxima durante e após a aplicação da ETCC+EEP. 

Recentes evidências já demonstraram que a combinação de ETCC e EEP apresenta melhores 

resultados para o alívio da dor crônica do que a aplicação das técnicas isoladas (Boggio 2009), 

(Schabrun  2014) e (Hazime 2017). No entanto, de acordo com a nossa revisão da literatura esse 

é o primeiro estudo randomizado e placebo-controloado a investigar os efeitos da combinação 

destas técnicas na força muscular isométrica máxima. Embora os nossos resultados não tenham 

demonstrado aumento significativo da força muscular, não se pode afirmar que há evidência 

suficiente sobre a falta de efeito somatório destas técnicas , uma vez que importantes fatores 

podem ter influenciado na excitabilidade do córtex motor (RIDDING 2010) e limitado os efeitos 

de sua combinação: (1) baixo número amostral; (2) alta variabilidade na excitabilidade cortical 

intersujeitos; (3) 60% da amostra eram indivíduos do sexo masculino, sendo que o cérebro dos 

homens é mais difícil de induzir aumento da excitabilidade cortical em relação ao das mulheres; 

(4) A prática de atividade aeróbica é um fator favorável, porém 40% da amostra era composta de 

indivíduos sedentários; (5) a maior parte das coletas foram no período da manhã, no entanto o 

período mais favorável é o da tarde; (6) o fator atenção influencia na excitabilidade cortical e pode 

não ter sido bem controlado. Os fatores idade e uso de medicamentos foram favoráveis para a 

presente amostra, uma vez que 100% eram jovens que não faziam uso de medicamentos 

depressores do sistema nervoso central (SNC). Neste contexto, os resultados do presente estudo 

podem auxiliar futuras pesquisas sobre a eficácia da ETCC+EEP para melhora da capacidade 

física, controlando melhor os fatores determinantes da excitabilidade cortical supracitados e com 

um maior número de participantes.  

CONCLUSÃO 

A estimulação transcraniana por corrente contínua associada a estimulação elétrica 

periférica não aumenta significativamente a contração isométrica voluntária máxima dos 

músculos extensores do joelho em indivíduos saudáveis. 
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TABELAS 

Tabela 1. Características dos participantes 

 
MD DP 

Sexo M n (%) 6 (60) ----- 

Idade (anos) 21,6 2,3 

Massa (Kg) 77,62 21,8 

Estatura (m) 1,7 0,1 

IMC (Kg/m2) 25,8 4,5 

Estado civil   

Solteiro(a) 10 (100) ----- 

Casado(a) ----- ----- 

Divorciado(a) ----- ----- 

Viúvo(a) ----- ----- 

Atividade física   

Não pratica 4 (40) ----- 

Regular* 6 (60) ----- 

Irregular** ----- ----- 

IMC: Índice de massa corporal; *Regular: Frequência de atividade física igual ou superior a 

três vezes por semana. ** Irregular: Frequência de atividade física inferior a três vezes por 

semana. Variáveis contínuas expressas em termos de média (MD) e desvio-padrão (DP).  
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Figura 1. Disposição dos eletrodos para aplicação da estimulação cerebral. (A) Eletrodo catodal 

posicionado na região supraorbital direita e (B) eletrodo anodal posicionado sobre o córtex motor 

(M1). 

 

Figura 2. Disposição dos eletrodos para aplicação da estimulação periférica. Eletrodos 

posicionados em paralelo no músculo quadríceps (reto femoral) do membro inferior dominante 

(direito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferenças na contração isométrica máxima (CVIM) entre os intervalos temporais para 

ETCC+EEP e ETCC isolada. 
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Figura 4. Diferenças na contração isométrica máxima (CVIM) entre os intervalos temporais para 

ETCC+EEP e ETCC isolada. (A) No grupo feminino e (B) no grupo masculino. 
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RESUMO 

O estudo objetiva-se em analisar e reportar a inserção do profissional de fisioterapia e apresentar 

fatores desencadeantes e redutores das alterações posturais em criança na fase escolar. O estudo 

trata-se de uma revisão sistemática de cunho exploratório. A busca foi feita pelas bases de dados: 

LILACS e MEDLINE, tendo em vista, os descritores: “Postura” e “Fisioterapia”, entre o período 

do ano de 2010 a 2017, logo foram incluídos para o estudo artigos que abordassem o objetivo 

proposto “A inserção do fisioterapeuta nas alterações posturais e, assim melhorando na vida diária 

da criança na fase escolar” e estar disponível na íntegra contemplando estudos nacionais e 

internacionais. Foram encontrados 12 artigos no que tange a temática. Então, um dos artigos (8%) 

afirmou que o peso da mochila escolar adicionado o peso dos materiais vêm sendo um fator 

desencadeante de distúrbios posturais e outro (8%) afirmaram que há presença de dor em 

estudantes estão associados à exercícios praticados de forma incorreta e ao crescimento. Logo, 

três dos estudos (25%) avaliaram se há diferença entre as faixas etárias entre estudantes, entre 

ouvintes e surdos e entre flexibilidade e sexo, bem como, se estes têm mais tendência à alteração 

postural e, por fim, sete das produções (59%) apontaram a eficácia e a necessidade de ter um 

programa de acompanhamento escolar e avaliação postural na escola. A partir do desenvolvimento 

do estudo foi possível perceber a tamanha importância da inserção do fisioterapeuta para a redução 

e melhora na vida diária da criança no ambiente escolar.  

 

Descritores: Fisioterapia; Criança; Saúde Escolar.  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze and report on the insertion of the physiotherapy 

professional and to present factors that trigger and reduce the postural changes in children during 

the school phase. The study is a systematic exploratory review. The search was done by the 

databases: LILACS and MEDLINE, considering the descriptors: "Posture" and "Physiotherapy", 

between the period of the year 2010 to 2017, soon included for the study articles that addressed 

the proposed objective "The insertion of the physiotherapist in the postural changes and thus 

improving the daily life of the child in the school phase" and be available in full contemplating 
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national and international studies. 12 articles were found regarding the theme. Then one of the 

articles (8%) stated that the weight of the school backpack added the weight of the materials have 

been a triggering factor of postural disorders and another (8%) stated that there are presence of 

pain in students are associated with exercises practiced in a way and growth. Therefore, three of 

the studies (25%) evaluated whether there is a difference between the age groups between 

students, between listeners and deaf people, and between flexibility and sex, as well as whether 

they are more prone to postural alterations and, finally, seven 59%) pointed out the efficacy and 

necessity of having a school monitoring program and postural evaluation in school. From the 

development of the study it was possible to perceive the importance of the insertion of the 

physiotherapist in order to reduce and improve the daily life of the child in the school environment. 

 

KEYWORDS: Physiotherapy; Child; School Health. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No tocante a lei de n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 foram decretados o direito da 

criança à educação e também o dever do Estado de educar (BRASIL, 1996). Então, a escola é 

observada como um espaço de educação e, também é observado como um espaço que serve para 

ser realizados programas e avaliações de saúde que são voltadas à crianças e adolescentes 

(BRASIL, 2009). 

O público da educação está sujeito a sofrer de adoecimentos e outros agravantes. Então é 

notório a necessidades de ações de fomento intersetorial, bem como, educação, saúde e entre 

outros setores sendo que envolva profissionais para que possam mudar o quadro de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2009). Entretanto, é possível observar fatores de longo prazo que 

geram doenças/desvios musculoesqueléticas, bem como, escolioses, dores musculares e entre 

outros.  

Os distúrbios osteomusculares presentes em crianças afetam diretamente o serviço de 

saúde com demandas e angústias (PEREIRA et al., 2013), entretanto, a avaliação postural e eficaz 

tem se diagnóstico precoce e, consequentemente possibilita em um tratamento mais adequado e 

rápido, bem como, evitando futuros problemas de saúde.  

Nesta perspectiva, o profissional de fisioterapia é apto realizar avaliações e prevenir tais 

agravantes cujo é descrito na resolução nº 419/2012 pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO). 

Há escassez de programas voltados à reeducação postural, bem como, promoção de 

palestras e, consequentemente ampliando os conhecimentos dos estudantes sobre a postura 

adequada e saudável, visto que, a criança nessa fase tem várias mudanças biológicas e estruturais, 

com isto se dá a importância do programa com o profissional de fisioterapia. 

Então, o objetivo do estudo é analisar e reportar a inserção do profissional de fisioterapia 

e apresentar fatores desencadeantes e redutores das alterações posturais em criança na fase escolar. 
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MÉTODOS 

 

O estudo trata-se de uma revisão sistemática de cunho exploratório. A busca foi feita pelas 

bases de dados: LILACS e MEDLINE. O método utilizado requer uma análise minuciosa, 

avaliação e interpretação dos resultados dos artigos selecionados e, consequentemente finalizando 

com problemas e questões que necessita ser ampliado e incentivando novos estudos sobre o tema 

abordado (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

Esta produção foi feita a partir do levantamento em pesquisas bibliográficas sobre inserção 

do profissional de fisioterapia e apresentar fatores desencadeantes e redutores das alterações 

posturais em criança na fase escolar. A escolha pelo estudo se deu pelo motivo que a avaliação 

postural precoce em crianças previne doenças osteomusculares. 

Para a busca dos artigos foi utilizado os descritores: “Postura” e “Fisioterapia”, entre o 

período do ano de 2010 a 2017, logo foram incluídos para o estudo artigos que abordassem o 

objetivo proposto “A inserção do fisioterapeuta nas alterações posturais e, assim melhorando na 

vida diária da criança na fase escolar” e, tendo a temática com relação a fisioterapia e estar 

disponível na íntegra contemplando estudos nacionais e internacionais. 

 

RESULTADOS 

 

O estudo buscou analisar e reportar a inserção do profissional de fisioterapia e apresentar 

fatores desencadeantes e redutores das alterações posturais em criança na fase escolar. Entretanto, 

seguiu um rigor metodológico para chegar nos devidos resultados. 

Foram encontrados 12 artigos e, em seguida foram analisados e interpretados. Os 

resultados encontrados foram acrescidos ao estudo de revisão sistemática. Logo, foram discutidos 

entre os autores, a importância da inserção do fisioterapeuta como coadjuvante para redução das 

alterações posturais, deste modo, foram reformulados os resultados para melhor forma de 

apresentá-los e interpretá-los para o presente estudo. Então, elaborou-se uma tabela (tabela I). 

A tabela I mostra os resultados das análises dos artigos encontrados na íntegra e, 

consequentemente para intepretação dos resultados para o estudo. 

Tabela I 

Ficou notório um índice elevado de produções, na base de dados Lilacs (83%), do tipo 

pesquisa de campo (83%), no ano de 2015 (34%) e publicações nacionais (75%). 

Logo abaixo, na tabela II exibe uma análise dos resultados encontrados nos artigos. 

Tabela II 

 

DISCUSSÃO 
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As avaliações posturais são de suma importância para os escolares, logo que as crianças 

em sua fase de crescimentos muitas mudanças, bem como, estruturais e biológicas, então se não 

forem avaliadas com antecedências a longo prazo irão sofrer algum tipo de distúrbios 

osteomusculares. Então, o modo de como sentar, andar e dormir das crianças são relacionadas aos 

pais, bem como, geração a geração sendo que acabam sendo modificados durantes o ciclo de vida 

e gerando doenças e desvios da coluna (BENINI; KAROLCZAK, 2010). 

 Então, um dos artigos (8%) afirmou que o peso da mochila escolar adicionado o peso dos 

materiais vem sendo um fator desencadeante de distúrbios posturais e outro (8%) afirmaram que 

há presença de dor em estudantes estão associados à exercícios praticados de forma incorreta e ao 

crescimento. Logo, três dos estudos (25%) avaliaram se há diferença entre as faixas etárias entre 

estudantes, entre ouvintes e surdos e entre flexibilidade e sexo, bem como, se estes têm mais 

tendência à alteração postural e, por fim, sete das produções (59%) apontaram a eficácia e a 

necessidade de ter um programa de acompanhamento escolar e avaliação postural na escola e, 

consequentemente sendo benéfica tanto para os alunos, professores e pais. Destes artigos, nove 

(75%) são estudos nacionais e, três (25%) internacionais.  

Benini e Karolczak (2010) afirmam que com uma sessão do conhecimento corporal e 

postura adequada possibilitam na melhoria da saúde dos escolares.  

A atuação do fisioterapeuta é primordial para a redução dos desvios e doenças 

musculoesqueléticas durante a fase escolar da criança com palestras, ergonomias, alongamentos e 

cinesioterapia como também no desenvolvimento físico-motor (PEREIRA et al., 2013). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do desenvolvimento do estudo foi possível perceber a tamanha importância da 

inserção do fisioterapeuta para a redução e melhora na vida diária da criança.  

Apesar da temática ser de grande valia para a população em geral, é visto que há uma 

escassez de estudos abordando o objetivo do estudo, logo que a inserção do profissional de 

fisioterapia sendo apto para prevenção e promoção da saúde da criança e, consequentemente 

melhorando em sua vida diária. 

A criança está presente ao cenário atual da escola ocasionado pela má postura e, assim 

sendo agravada continuamente pela fase de crescimento e a monotonia da ergonomia inadequada. 

O profissional de fisioterapia utiliza métodos criativos e eficazes como alongamentos e 

cinesioterapia laboral para prevenção e correção da postura e, consequentemente criando um 

vínculo entre o profissional, pais e criança e acarretando na postura adequada de como sentar, 

andar, dormir e etc. 
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Para tanto, o estudo de revisão sistemática tem como foco as ações do profissional de 

fisioterapia em escolares e, consequentemente tendo uma ampla gama de intervenções não-

invasivas ocasionando na postura saudável. Porém, ressalta-se que tais ações necessitam de apoio 

governamentais para criação de uma política de saúde visando o fisioterapeuta como profissional 

apto para tais ações na escola. 
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Tabelas: 

 

Tabela I – Relação dos artigos analisados sobre a temática em estudo 

 

Análise dos artigos 

  Nº de artigos 

(n=12) 

Porcentagem (%) 

Bases de Dados    

Scielo 

Lilacs 

Medline 

 

 0 

10 

2 

 

0 

83% 

17% 

 

Modalidade    

Pesquisa em Campo 

Revisão 

 

 10 

2 

83% 

17% 

Ano de Publicação    
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2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

 1 

1 

2 

2 

1 

4 

1 

0 

 

8% 

8% 

17% 

17% 

8% 

34% 

8% 

0 

Idioma    

Português 

Inglês 

Espanhol 

 

 9 

3 

0 

75% 

25% 

0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela II: Análise dos resultados encontrados 

Nº AUTOR ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS 

1 BADARÓ; 

NICHELE; 

TURRA. 

2015 Constatou diversidade entre as faixas 

etárias estudadas  

2 BENINI; 

KAROLCZAK. 

2010 A sessão de educação postural contribuiu 

para alunos conhecimento de hábitos 

posturais saudáveis. 

3 LIMA FILHO 

et al. 

2015 A intervenção de educação postural 

promoveu no conhecimento dos 
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escolares da rede privada, porém na rede 

pública não teve efeito. 

4 FOLTRAN et 

al. 

2012 O programa preventivo ocasionou no 

aumento do conhecimento dos 

estudantes. 

5 FUGINAMI, C. 

N. et al. 

2015 A mochila com excesso de peso 

carregada pelos estudantes mostrou ser 

um dos principais fatores determinantes 

de disfunções. 

6 SOUZA 

MELO, R. et al. 

2012 Aponta que estudantes surdos 

apresentam maior probabilidade de 

alterações posturais do que os estudantes 

ouvintes. 

7 PEREIRA, D. 

S. L. et al. 

2013 A presença de dor estão influenciadas 

pelas atividades físicas e crescimento. 

8 REBOLHO et 

al. 

2011 Foi notado presença de dor músculo 

esquelética entre escolares e logo foi 

constatado que há necessidade de um 

programa de educação postural. 

9 TRELHA et al. 2013 A abordagem feita com os pais e filhos 

foi satisfatório, porém na entrevista foi 

visto algumas respostas incorretas, então 

foi notório a necessidade de programas 

preventivos. 

10 VIEIRA et al. 2015 Foi observado que há uma alta 

prevalência de atitude escoliótica nos 

escolares, então há uma necessidade de 

programas de acompanhamento e 

monitoramento postural em crianças. 

11 COELHO et al. 2014 Verificou-se que os fatores flexibilidade 

e sexo determina disfunções posturais em 

escolares. 
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12 CHIARELLO 

et al 

2016 Os pesquisadores/terapeutas realizaram 

um Programa de Educação 

Individualizada dos alunos que utilizou o 

método de Escalonamento de Meta, 

tendo como metas, boa postura, 

mobilidade, recreação, aptidão, 

autocuidado ou acadêmicos e, 

consequentemente no final do ano letivo, 

os alunos alcançaram essas metas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Alguns fatores acabam levando a amputação de algum membro do indivíduo, 

o processo de amputação de um membro engloba uma complexidade de fenômenos psicológicos. 

OBJETIVOS: Sendo assim os objetivos desse estudo é observar como os pacientes amputados 

superam seus aspectos emocionais para conseguir êxito na reabilitação física quanto emocional, 

analisar as dificuldades psicossociais que o paciente amputado enfrenta, alcançar o reajuste físico 

e psicológico do paciente readquirindo sua funcionalidade. MATERIAIS E MÉTODOS:  A 

pesquisa consistiu em um relato de experiência vivenciado no âmbito da Clínica Escola Chrisfapi, 

na cidade de Piripiri-PI porem denomina-se como estudo observacional, sem conduta terapêutica 

por meio dos pesquisadores. A coleta de dados foi realizada no período de 7 dias, no mês de abril 

do ano de 2017 no turno matutino com duração de 50 minutos dos atendimentos, foram observados 

três pacientes, para dá início a coleta foram considerados alguns critérios: os níveis de amputações, 

faixa etária dos pacientes e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido para livre 

de autorização da observação dos atendimentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos 

resultados encontrados foi possível perceber: o acolhimento do fisioterapeuta com o paciente, a 

preservação do feedback, os aspectos psicológicos afetados, o avanço do tratamento, uma maior 

dependência e habilidade, a importância da família se adaptar as necessidades e limitações do 

paciente, o ajuste das mudanças físicas, psicológicas e sociais que o paciente irá enfrentar e a 

adequação ao tratamento. CONCLUSÃO: Por fim através do estudo constatou-se que a 

fisioterapia exerce um papel primordial para com esses pacientes, pois através do tratamento o 

paciente obtém uma melhor qualidade de vida não só física, mas também psicológica. 

 

 

Descritores: Amputação; Paciente; Fisioterapia. 

 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Some factors end up leading to limb amputation. The limb amputation 

process encompasses a complex of psychological phenomena. OBJECTIVES: The objective of 

this study is to observe how amputees overcome their emotional aspects in order to achieve 

physical and emotional rehabilitation success, to analyze the psychosocial difficulties that the 
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amputee faces, and to achieve the physical and psychological adjustment of the patient, recovering 

their functionality. MATERIALS AND METHODS: The study consisted of an experience 

report in the context of the Chrisfapi School Clinic, in the city of Piripiri-PI, but it is referred to 

as an observational study, without therapeutic conduct by the researchers. The data collection was 

performed in a period of 7 days, in the month of April of the year 2017 in the morning shift with 

duration of 50 minutes of the consultations, three patients were observed, to start the collection 

were considered some criteria: amputation levels , age range of patients and signing of the 

Informed Consent Term for free of authorization of the observation of the visits. RESULTS AND 

DISCUSSION: In the results found it was possible to perceive: the reception of the 

physiotherapist with the patient, preservation of the feedback, the psychological aspects affected, 

the progress of the treatment, a greater dependence and ability, the importance of the family to 

adapt the needs and limitations of the patient, the adjustment of the physical, psychological and 

social changes that the patient will face and the adequacy to the treatment. CONCLUSION: 

Finally, through the study, it was observed that physiotherapy plays a fundamental role in these 

patients, because through the treatment the patient obtains a better quality of life, not only physical 

but also psychological. 

Keywords: Amputation; Patient; Physiotherapy. 

  

 

 

INTRODUÇÃO 

Alguns fatores acabam levando a amputação de algum membro do individuo, o processo de 

amputação de um membro engloba uma complexidade de fenômenos psicológicos e até mesmo a relação 

paciente-família- equipe. A amputação é a retirada parcial ou total de algum membro, podendo 

ter causas congênita (malformações, doenças vasculares) e adquiridas (traumatismos, 

processos infecciosos).    

Elas pode ocorrer em diferentes níveis, como por exemplo: dedos, acima ou abaixo do joelho, 

nível da perna. O nível é determinado pela avaliação do potencial de cicatrização do membro associado 

com o potencial funcional para o paciente. Geralmente preserva-se o máximo possível para a posterior 

reabilitação do paciente, com o uso de próteses. 

O que justifica a escolha pela elaboração desse trabalho foi à preocupação com os aspectos 

emocionais deste pacientes diante do processo de amputação, se os mesmos enfrentam dificuldades ou não 

em relação ao tratamento pois, sabemos que existem consequências físicas e emocionais para o paciente e 

seus familiares. A fisioterapia vai buscar recuperar, manter algumas funções que são muito importantes 

para uma boa qualidade de vida, e através da reabilitação o indivíduo passa a se adaptar a sua nova fase de 

vida onde a mesma vai promover um reajuste psicológico e um maior grau de independência possível. 

 

OBJETIVO 

 

Observar como os pacientes amputados superam para conseguir êxito na reabilitação 

física quanto emocional, analisar as dificuldades psicossociais que o paciente amputado enfrenta, 
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alcançar o reajuste físico e psicológico do paciente readquirindo sua funcionalidade e 

conscientizar o mesmo da importância da fisioterapia no processo da reabilitação. 

 

METODOS 

A pesquisa exploratória consistiu em um relato de experiência vivenciado no âmbito da 

Clínica Escola Chrisfapi, porem denomina-se como estudo observacional descritivo, abrangendo 

caráter qualitativo. 

Segundo Markonis e Lakatos, (2010) é um tipo de trabalho realizado através da técnica 

de observação para conseguir informações de determinados aspectos da realidade, utilizando não 

só os sentidos da audição e visão, mas também o exame completo dos fatos que deseja estudar. 

A coleta de dados foi realizada através da vivência no campo da Clinica Escola da 

Chrisfapi na cidade de Piripiri, no período de 7 dias, no mês de abril do ano de 2017 no turno 

matutino, foram observados 3 pacientes com duração de 50 minutos dos atendimentos, onde foram 

considerados para dá início a coleta: os níveis de amputações, faixa etária dos pacientes e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido para livre de autorização da observação 

dos atendimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

É de fundamental importância para a família se adaptar as necessidades e limitações do 

paciente, principalmente com os distúrbios da alta imagem corporal, pois inicia-se uma nova 

estrutura familiar, de maneira a ajustar-se o deficiente suprindo as necessidades básicas e o seu 

relacionamento com o meio social de maneira holística e coordenada, para que haja uma boa 

adaptação. Ao longo dos atendimentos pode-se observar que as orientações dadas pela 

fisioterapeuta estavam sendo realizadas pelos pacientes, obtendo uma melhor aceitação do 

acontecido. Porém a profissional estava sempre os auxiliando quando queriam interromper por 

sentirem dor, desconforto e limitações para realizar exercícios comandados pelo profissional.  Mas 

mesmo com algumas dificuldades eles relatavam ”sou persistente e não quero desistir”. Muitos 

pacientes são bem comunicativo, alguns ausentes, outros exigentes em relação ao tratamento que 

às vezes querem realizar muitos movimentos Observando vimos que para alguns pacientes não 

são estes fatores emocionais que atrapalham a qualidade de vida e prejudicando a sua auto estima 

e sim o incomodo da dor e os limites físicos que a própria dor e a amputação causam para os 

indivíduos, atuando diretamente na qualidade de vida destes pacientes.Podemos observar ainda 

como para alguns pacientes é mais difícil se adequar o tratamento por conta da sua própria 

percepção negativa de si mesmo, da sua nova imagem corporal, da negação, desmotivação e da 

fase de luto que o mesmo ainda se encontra. 

 



 

387 
 

CONCLUSÃO 

Portanto, pode-se afirmar que a fisioterapia exerce um papel primordial para com esses 

pacientes, pois através do tratamento o paciente obtém uma melhor qualidade de vida não só física, 

mas também psicológica e o fisioterapeuta trabalha com o desenvolvimento do ser humano como 

um todo, e não só o aspecto físico, resgatando a cidadania, a noção de direitos e deveres, liberdade 

e igualdade e a integração do mesmo o quanto antes na sociedade, restabelecendo sua 

funcionalidade.  

O presente relato permitiu conhecer o grande valor que tem a fisioterapia na evolução 

do tratamento desses pacientes diante de seus aspectos emocionais. Espera-se que esse 

conhecimento permita uma maior valorização da fisioterapia em um processo de amputação, e 

maior conscientização por parte dos próprios pacientes acometidos pois quanto mais tardio essas 

pessoas procurarem o tratamento maior será o desenvolvimento de complicações secundárias. 

Além disso, espera-se um envolvimento maior da sociedade com relação a essas pessoas na busca 

de ações seja de igualdade, de direitos que os ajudem a superar as dificuldades e na reintegração 

do mesmo na sociedade. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOCOLINI, F. Reabilitação - Amputados, Amputações e Próteses. 2. ed., São  Paulo: Robe, 

2000. 

CARVALHO, J. A. Amputações de membros inferiores: Em busca da plena reabilitação. São 

Paulo: Manole, 2003. 

MARKONI, M. A .; LAKATOS, E.M. Fundamentos da metodologia cientifica. (7ª edição São 

Paulo: Atlas, 2010). 

PASTRES, CM, SALIONI, JF, OLIVEIRA, BAF, MICHELETTO, M, Junior JN. Fisioterapia e 

amputação transtibial: physical therapy and transtibial amputation. Rev Arquivo ciência e saúde 

2005. 

PINHEIRO, G.A. Aspectos Psicológicos do Paciente Amputado. Revista Fisio&Terapia – Ed. 

8, 2003. 

PROBSTNER. D; THULER. C; Incidência e prevalência de dor fantasma em pacientes 

submetidos à amputação de membros: revisão de literatura 395. Revista Brasileira de 

Cancerologia, 2006. 

POTTER, M.; GORDON., HAMER P. The difficult pattient in private practive phiontherapy: 

the patients’perpective. Australian Journal of Physiotherapy, 49 (1) 53-61. 2003 



 

388 
 

VARELLA, Dráuzio. Reabilitação dos Amputados. Disponível 

em http://drauziovarella.com.br/clinica-geral/reabilitacao-dos-amputados/, acessado em 20 de 

abril de 2017. 

Wald, J., & Álvaro, R. (2004). Psychological factors in work-related amputation: considerations 

for rehabilitation counselors. Journal of Rehabilitation, 70(4), 6-15. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://drauziovarella.com.br/clinica-geral/reabilitacao-dos-amputados/


 

389 
 

 
 

ANÁLISE DO TEMPO DE REAÇÃO SIMPLES E DO PARADIGMA 

ODDBALL EM ESTUDANTES ANTES E APÓS PARTICIPAÇÃO EM 

ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

ANALYSIS OF SIMPLE REACTION TIME AND THE OF ODDBALL 

PARADIGM IN STUDENTS BEFORE AND AFTER PARTICIPATION IN 

ACADEMICS ACTIVITIES 

Anny Caroliny Paula Silva¹, Francisca Luma Maciel de Sousa1, Gabriela Lustusa Romão 

Batista¹,Thayanne Carvalho Santos1, Yara Geovana Nascimento Guedes¹, Elivia Silva Teles2 

1Acadêmicas do curso de Fisioterapia do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá-IERSA 

2 Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí-UFPI com pós- graduação em Saúde da 

mulher 

Lumamaciel.sousa@gmail.com – Apresentador 

 

RESUMO 

Introdução: O tempo de reação é uma medida que indica o tempo que uma pessoa leva para 

iniciar um movimento qualquer. Em situações em que o tempo de reação pode se encontrar 

alterado, como no caso de acadêmicos que são submetidos a meios diferentes de avaliação, poderá 

ocorrer um comprometimento do processamento da informação, com diminuição considerável na 

detecção, transmissão e processamento dos estímulos. Objetivou-se investigar o tempo de reação 

visual em acadêmicos antes e após atividades avaliativas nas diversas disciplinas. Metodologia: 

Participaram deste estudo 50 acadêmicos regularmente matriculados em diversos cursos da 

Universidade Federal do Piauí campus de Parnaíba, sendo avaliados antes e após atividades 

avaliativas por meio do tempo de reação simples e paradigma oddball. Resultados: Com relação 

ao tempo de reação simples, o tempo de reação visual antes das atividades avaliativas foi menor 

que após, em contradição com o paradigma oddball, onde tempo de reação visual antes das 

atividades foi maior que após as atividades. Verificou-se que a média geral do tempo de reação 

simples para prova prática foi maior comparado às demais, já no paradigma oddball verificou-se 

que a média geral para apresentação de seminário foi maior comparado às demais. Conclusão: 

Diferenças significativas no tempo de reação simples e tempo de reação segundo paradigma 

oddball foram encontrados entre acadêmicos antes e após atividades avaliativas. Porém houve 

uma controvérsia com relação aos dois meios utilizados para avaliar o tempo de reação. No tempo 

de reação simples foram encontrados valores menores antes das atividades quando comparados 

com após e o contrário foi encontrado no paradigma oddball. 

 

Palavras-chave: Tempo de reação, atividades avaliativas e paradigma oddball. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: the reaction time is a measure to indicate the time someone is going to take to start 

any movement. In situations which the reaction time can be altered, such as students’ submitted 

to different means of evaluation, it may compromise the information processing, with a 

considerable decrease in the detection, transmission and stimuli processing. The aim of the study 

was to investigate the visual reaction time in students before and afterwards considering activities 

in different subjects. Methodology:  50 students regularly enrolled in different courses of Federal 

Piaui University -  Parnaíba's Campus - have taken part of this study, being assessed before and 

afterwards evaluative activities through the simple reaction time simple and the oddball paradigm. 

Result: Concerning to the simple reaction time, the estimated visual reaction time prior to 

activities was smaller than afterwards, in contradiction to the paradigm oddball, in which the 

visual reaction time prior to activities was bigger than after activities.  In general it was verified 

that the simple reaction time average for a practical test was bigger in relation to the others. 

Conclusion: Significant differences in simple reaction time and reaction time according to the 

oddball paradigm have been found out among students before and after the assessed activities. 

However, there was some controversy in relation to the both means used in order to assess the 

reaction time. In the simple reaction time a smaller value had been found out before activities if 

compared to afterwards and the opposite was found in the oddball paradigm. 

Keywords: Reaction time, evaluative activities and the oddball paradigm. 

 

INTRODUÇÃO 

O tempo de reação (TR) é uma medida que indica o tempo que uma pessoa leva para iniciar 

um movimento qualquer. Mais especificamente, o TR traduz a velocidade de processamento de 

uma informação, sendo assim considerado uma das medidas mais relevantes do desempenho 

humano em diversas situações1. O TR possui três classificações e estas se diferenciam, sobretudo, 

quanto à natureza do estímulo que pode ser visual, auditivo ou tátil; e o número de possibilidades 

ou alternativas do estímulo – resposta2. O TR simples é o intervalo de tempo referente à reação de 

um único sinal, já o TR de discriminação consiste no tempo decorrido entre a percepção de mais 

de um estímulo e o início de uma única resposta, enquanto que o TR de escolha define o intervalo 

de tempo entre a percepção de vários estímulos e o início de uma resposta específica para cada 

estímulo3. 

O TR simples representa o nível de coordenação neuromuscular nos quais os estímulos são 

decodificados pelo corpo por meio de diferentes processos físico-químicos e mecânicos4. 

Múltiplos fatores podem influenciar o TR do sujeito, quer estejam relacionados com as 

características do indivíduo, quer com o contexto envolvente, quer ainda com as características da 

tarefa a executar5. A capacidade de memória pode assumir um papel de destaque neste processo, 

uma vez que é responsável pela aquisição, codificação, armazenamento e recuperação da 
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informação, dando-nos a possibilidade de separar e organizar a informação contida nos estímulos 

recebidos6. O TR aumenta em função do número de itens da memória, havendo assim uma relação 

direta entre estas duas variáveis. Este pressuposto estabelece o aumento do TR, numa proporção 

constante, cada vez que o número de alternativas do estímulo-resposta é duplicado7. 

No final da década de 1960, uma análise cuidadosa do eletroencefalograma (EEG) revelou 

que a apresentação de um estímulo produz mudanças específicas no cérebro8. Durante a 

apresentação de um estímulo, há um aumento significativo da atividade sináptica em milhões de 

neurônios simultaneamente. Mudanças nos potenciais das membranas ocorrem numa fração de 

um segundo após o estímulo ser apresentado, em distintas regiões do cérebro6. Uma vez que estes 

potenciais sinápticos são evocados por um estímulo, elas ocorrem em um caminho sincronizado. 

As respostas elétricas combinadas desta população neuronal são conhecidas como potencial 

evocado. O potencial evocado consiste de uma série de resultados positivos e ondas negativas que 

podem ser nomeados numericamente ou de acordo com a sua latência. As principais ondas são: 

N1, P2, N2 e P38. 

O potencial evocado tem demonstrado sucesso entre as várias técnicas eletrofisiológicas 

como um meio de avaliar as perturbações na função cognitiva. Especificamente, esta medida tem 

desempenhado um papel crucial na quantificação e compreensão de alterações cognitivas 

relacionadas com a idade5. O TR simples, além de ser um indicador de concentração e atenção é 

influenciável por fatores relacionados ao condicionamento físico, coordenação motora e também 

fatores genéticos e psicológicos4. Em situações em que os indivíduos são submetidos à ansiedade 

ou em condições de estresse, o TR pode aumentar, pois os reflexos ficam bem mais lentos e até 

mesmo a acuidade visual pode diminuir9. Nas exigências acadêmicas os alunos são submetidos 

constantemente a diferentes avaliações, podendo produzir um nível elevado de ansiedade. Dessa 

maneira, o TR desses indivíduos pode ficar alterado, causando um efeito debilitante sobre o 

desempenho acadêmico7-10. 

Nas situações em que o TR pode se encontrar alterado, como no caso de acadêmicos que 

são submetidos a meios diferentes de avaliação, poderá ocorrer um comprometimento do 

processamento da informação, com diminuição considerável na detecção, transmissão e 

processamento dos estímulos. O aumento dessa variável frente às atividades avaliativas não está 

bem determinado na literatura e nesse sentido, a investigação do TR visual antes e após as 

atividades avaliativas poderá proporcionar um incentivo para que novos estudos sejam realizados. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo investigar o TR visual em acadêmicos antes 

e após atividades avaliativas nas diversas disciplinas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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O estudo realizou-se por meio de uma pesquisa do tipo descritiva e inferencial com 

abordagem quantitativa e de caráter observacional. A pesquisa realizou-se na Universidade 

Federal do Piauí campus de Parnaíba. O projeto foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – CEPSH (Parecer 735.130 de 31/07/2014). 

Participantes 

Participaram deste estudo 50 acadêmicos, que se disponibilizaram de maneira aleatória, e 

que estavam regularmente matriculados nos cursos de Fisioterapia, Psicologia, Biomedicina, 

Ciências Contábeis, Administração e Matemática da Universidade Federal do Piauí campus de 

Parnaíba. Estes foram avaliados por exame teórico, prático ou apresentação de seminário, o qual 

foi coletado os dados antes e após estas avaliações. A seleção dos voluntários foi feita na própria 

instituição por meio de convites realizados nas salas de aula de todos os períodos dos cursos 

citados. Os participantes foram informados sobre os procedimentos do estudo e em relação ao 

sigilo, e todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Após a assinatura, os 

participantes foram convidados a acompanharem um pesquisador, individualmente para a sala, 

onde foi realizada a pesquisa.   

Instrumentos 

Para mensurar o TR simples e o paradigma oddball foram utilizados dois notebooks de 

marcas LG e Philco, Windows7 em ambos, com instalação do software MATLAB e do programa 

AVERAGE, que calculava a amplitude em milissegundos que o participante levava para responder 

ao estímulo. Os computadores possuíam uma tecla de sensibilidade, que era acionada por uma 

carga mínima de 0,8N, e um monitor que projetava um estímulo visual, com distância de 50 cm 

do participante. 

Coleta de Dados 

Os equipamentos foram posicionados em salas isoladas, às quais somente os acadêmicos 

e responsáveis pela pesquisa tiveram acesso, permitindo que a concentração e a atenção dos 

participantes ficassem focalizadas nos testes. Os sujeitos foram orientados a posicionarem-se 

sentados, com o antebraço apoiado sobre uma mesa e o dedo indicador sobre a tecla do 

computador. Além disso, foi explicado aos voluntários que dois estímulos seriam apresentados no 

computador de forma aleatória e que os mesmos deveriam discriminar o alvo (pouco frequente) 

de estímulos não alvo (frequente). Primeiramente o estimulo alvo foi representado pelo 

aparecimento de um círculo no meio da tela do monitor, logo após esse estimulo alvo foi 

representado pelo aparecimento de um quadrado e o círculo passou a ser o estímulo não alvo. Os 

indivíduos foram instruídos para responder o estímulo alvo pressionando o botão. Cada estudante 



 

393 
 

foi submetido a um bloco de 50 estímulos para o TR simples e dois blocos de 20 estímulos com 

intervalo de 2 minutos entre os blocos para o paradigma oddball, onde esse estímulo apareceu na 

tela com duração de 0,75 segundos. Um pré-teste foi aplicado dez minutos antes objetivando a 

familiarização dos indivíduos com os instrumentos de medida.  

Análise de Dados 

Os dados oriundos dos procedimentos descritos acima foram analisados no programa SPSS 

- Statistical Package for the Social Sciences, na versão 20.0, utilizando-se as ferramentas 

descritivas médias e desvio padrão. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para 

homocedasticidade e homogeneidade da amostra e o teste Mann-Whitney foi usado para verificar 

as diferenças existentes entre os grupos de atividades avaliativas, e a comparação estatística antes 

e após estas avaliações, sendo utilizados 50 estímulos para o TR simples e 40 para o paradigma 

oddball. O nível de significância considerado foi de p≤0.05.   

 

 

RESULTADOS 

Como resultados, diferenças estatisticamente significativas foram verificadas na 

comparação entre antes e após as atividades avaliativas do TR simples [F(1,2447) = 8,958; 

p=0,003, η2 = 0,004] e entre os diferentes tipos de atividades avaliativas do TR simples [F(1,2447) 

= 18,378; p=0,0001, η2 = 0,15]. Na comparação entre antes e após a realização das atividades 

avaliativas do paradigma oddball [F(1,1957) = 0,050; p=0,823, η2 = 0,0001] também foi 

encontrado diferenças, assim como na comparação entre os diferentes tipos de atividades 

avaliativas do paradigma oddball [F(4239,000) = 9,571; p=0,002, η2 = 0,002], havendo interações 

para condição do paradigma oddball e não havendo para o grupo do paradigma oddball. 
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Gráfico 1. Comparação estatística da média, antes da aplicação dos diferentes tipos de atividades 

avaliativas do tempo de reação simples. 

O gráfico 1 apresenta a comparação estatística da média, do tempo de TR simples antes 

das atividades avaliativas, que correspondem à média obtida dos 50 estímulos apresentados. A 

média geral do TR simples para prova prática (453,87ms) foi maior quando comparado com a 

média de apresentação de seminário (393,84ms) e prova teórica (369,41ms), sem diferenças 

significativas.  

 

Gráfico 2. Comparação estatística da média, após da aplicação dos diferentes tipos de atividades 

avaliativas do tempo de reação simples. 

O gráfico 2 apresenta a comparação estatística da média do TR simples após as atividades 

avaliativas, que correspondem à média obtida dos 50 estímulos apresentados. A média geral do 

TR simples para prova prática (465,92ms) foi maior quando comparado com a média da prova 

teórica (428,27ms) e apresentação de seminário (406,64ms), sem diferenças significativas.  

 

Gráfico 3. Comparação estatística da média antes da aplicação dos diferentes tipos de atividades 

avaliativas do paradigma oddball. 
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O gráfico 3 apresenta a comparação estatística da média do paradigma oddball antes das 

atividades avaliativas, que correspondem à média obtida dos 40 estímulos apresentados. A média 

geral do paradigma oddball para apresentação de seminário (533,35ms) foi maior quando 

comparado com a média da prova prática (516,95ms) e prova teórica (491,99ms), sem diferenças 

significativas.  

 

Gráfico 4. Comparação estatística da média após da aplicação dos diferentes tipos de atividades 

avaliativas do paradigma oddball. 

O gráfico 4 apresenta a comparação estatística da média, erro padrão da média e valor de 

N do paradigma oddball após as atividades avaliativas, que correspondem à média obtida dos 40 

estímulos apresentados. A média geral do paradigma oddball para prova teórica (557,85ms) foi 

maior quando comparado com a média da prova prática (512,14ms) e apresentação de seminário 

(480,13ms), sem diferenças significativas. 

 

Gráfico 5. Tempo de reação simples antes e após prova teórica. 

O gráfico 5 apresenta o TR simples antes e após a atividade avaliativa do tipo teórica, que 

correspondem aos valores do erro padrão. O TR simples antes da prova teórica foi menor (15,718) 

quando comparado após a realização da mesma (16,453), com diferenças significativas. 
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Gráfico 6. Tempo de reação simples antes e após prova prática. 

O gráfico 6 apresenta o TR simples antes e após a atividade avaliativa do tipo prática, que 

correspondem aos valores de erro padrão. O TR simples antes da prova prática foi menor (9,075) 

quando comparado após a realização da mesma (9,499), com diferenças significativas. 

 

 

Gráfico 7. Tempo de reação simples antes e após apresentação de seminário. 

O gráfico 7 apresenta o TR simples antes e após a atividade avaliativa do tipo seminário, 

que correspondem aos valores de erro padrão. O TR simples antes da apresentação de seminário 

foi menor (10,782) quando comparado após a realização da mesma (11,287), com diferenças 

significativas.  

 

8,8

9

9,2

9,4

9,6

pré S Pós S

Prática

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

Pré S Pós S

Seminário



 

397 
 

 

Gráfico 8. Paradigma oddball antes e após prova teórica. 

O gráfico 8 apresenta a comparação estatística do paradigma oddball antes e após a 

atividade avaliativa do tipo teórica, que correspondem aos valores de erro padrão. O TR segundo 

o paradigma oddball antes da prova teórica foi maior (19,378) quando comparado após a 

realização da mesma (17,133), com diferenças significativas.  

 

Gráfico 9.  Paradigma oddball antes e após prova prática. 

O gráfico 9 apresenta a comparação do paradigma oddball antes e após a atividade 

avaliativa do tipo prática, que correspondem aos valores de erro padrão. O TR segundo o 

paradigma oddball antes da prova prática foi maior (12,122) quando comparado após a realização 

da mesma (10,718), com diferenças significativas.  

 

16

17

18

19

20

Pré O Pós O

Teórica

10

10,5

11

11,5

12

12,5

Pré O Pós O

Prática



 

398 
 

 

Gráfico 10.  Paradigma oddball antes e após apresentação de seminário. 

O gráfico 10 apresenta a comparação estatística do paradigma oddball antes e após a 

atividade avaliativa do tipo seminário, que correspondem aos valores de erro padrão. O TR 

segundo o paradigma oddball antes da apresentação de seminário foi maior (14,1) quando 

comparado após a realização da mesma (12,466), com diferenças significativas.   

DISCUSSÃO 

O TR pode ser definido como o intervalo de tempo decorrido desde um estímulo - que 

pode ser auditivo ou visual - até o início de uma resposta, sendo utilizado por pesquisadores como 

uma medida do desempenho sensório-motor11-12-13. Atrasos na reação ao estímulo podem ser de 

significância crítica na determinação do sucesso em habilidades que requerem respostas rápidas, 

sendo crucial para acadêmicos, que são constantemente submetidos a meios avaliativos, onde 

precisam associar as questões os quais são interrogados com suas referidas respostas em um curto 

e determinado tempo14.   

O TR varia de acordo com alguns fatores, dentre os principais, a modalidade sensorial do 

estímulo e a complexidade da resposta a ser executada. Responder a estímulos acústicos, óticos, e 

táteis implica em TRs diferentes15. A amplitude em milissegundos para o TR é de 130 a 170 

(acústico – sinal sonoro), 200 a 250 (visual – luz), 150 a 160 (tátil simples – toque) e 510 a 530 

(tátil complexo – rotação do corpo)16, sendo que esses valores do TR é um dos principais 

indicadores da limitação neuromotora para processar um estímulo do ambiente externo15. 

Em situações nas quais dois estímulos são apresentados inesperadamente muito próximos, 

o encéfalo capta o primeiro estímulo e começa selecionar e gerar uma resposta para ele. O segundo 

estímulo é então apresentado, e ocorre uma interferência com o segundo par de estímulo e 

resposta. Esse atraso do TR é mais longo quando o estímulo e resposta é muito curto 

(aproximadamente 50 a 60 ms), mas se o estímulo for menos de 40 ms, o encéfalo responde aos 

dois estímulos simultaneamente, como se eles fossem um. Isso é denominado período psicológico 
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refratário12. O TR de escolha é mais demorado porque a latência do processamento mental é mais 

longa, ocorrendo a Lei de Hick17. A Lei de Hick o TR aumenta logaritmicamente à medida que 

aumenta a quantidade de estímulo e resposta. Portanto, dois ou três estímulos de ataque quase ao 

mesmo tempo retardam o TR do defensor por causa do número de opções de escolha para esse 

atleta efetuar a resposta. Durante a comparação entre os dois meios em que foi avaliado o TR neste 

estudo, encontraram-se valores diferentes para o TR simples – em que se utilizou apenas um 

estímulo e para o paradigma oddball – em que foi utilizado dois estímulos diferentes, tanto antes 

como após as atividades avaliativas.  

Uma resposta rápida está dependente do modo como a informação possa estar armazenada 

e organizada no sistema de memória, uma vez que facilita o processo de recuperação18. Esta 

situação pressupõe que a memória poderá ser relevante apenas em tarefas que impliquem escolhas 

- como é o caso das provas de TR de escolha utilizadas no presente estudo - em que é necessário 

evocar/recuperar a informação armazenada na memória a um curto e longo prazo19. Assim como 

mostrou os resultados deste estudo, onde o TR foi maior antes das atividades avaliativas quando 

comparado após, apenas quando foi necessário distinguir dois estímulos - paradigma oddball. Este 

fato pode constituir a explicação para as diferenças encontradas em termos médios, à medida que 

a complexidade da tarefa aumenta. No entanto, é necessário, em estudos futuros, aumentar a 

complexidade da tarefa para que se possa clarificar esta questão16.   

A resposta antecipatória significa uma disponibilidade do sistema nervoso em termos de 

processamento, portanto ela é adquirida com a prática, enquanto que a resposta adiantada é 

característica do iniciante, ou seja, resposta errada. Em um estudo foi analisado que o efeito do 

TR curto (TRC) ou o TR longo (TRL) no resultado de "performance" numa tarefa de "timing" 

antecipatório foi diluído durante o processo de aprendizagem, ou seja, após um período de prática, 

o grupo TRL, que tinha um desempenho inferior, se equiparou ao desempenho do grupo TRC20. 

Atrasos na reação podem ser de relevância crítica na determinação do sucesso em 

habilidades rápidas, tais como no caso de jogadores de futebol em situações como antecipar-se ao 

adversário em uma roubada de bola ou interceptar um chute a gol, assim como no caso de 

estudantes, onde esses precisam dar uma resposta rápida a situações onde são constantemente 

submetidos, como avaliações orais12. No presente estudo, foram encontrados valores maiores no 

TR em atividades que exigiam exposições orais (prova prática e apresentação de seminário) 

quando comparado a exposições não orais (prova teórica) quando comparado a relação entre os 

grupos.  Em um estudo foi comparado o TR visual de estudantes universitários com estudantes de 

segundo grau, os quais não foram encontrados diferenças, pois indivíduos com níveis de 

habilidade similares tendem a possuir valores para TR dentro de intervalos de tempo específicos21. 

No presente estudo, ao ser avaliado o TR simples, observou-se valores maiores do TR após as 
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atividades avaliativas quando comparado antes destas. Isso pode ser pelo fato que os acadêmicos 

teriam pressa para o término da pesquisa, pelo medo de perderem o horário de suas avaliações.  

Apesar dessa diferença entre os valores encontrados do TR simples com o paradigma 

oddball, esse resultado não deixa de ser relevante, uma vez que, em condições normais, quando a 

quantidade de informação aumenta e o sujeito tenta manter uma resposta rápida, o número de erros 

também aumenta22. Esta situação está associada ao compromisso velocidade-exatidão assumida 

pelo sujeito em tarefas desta natureza, existindo duas razões principais para que tal aconteça: a 

primeira relaciona-se com a antecipação da resposta e a segunda com uma resposta sem 

preparação23.  

O ambiente acadêmico tem um impacto diferente em cada estudante, variando de acordo 

com as vivências de cada um deles24. No entanto, e independentemente da constituição de cada 

aluno, algumas variáveis do contexto acadêmico são suficientemente importantes por si próprias, 

já que, além das mudanças próprias de ensino, os alunos se deparam com as incertezas naturais da 

escolha profissional25.  Alguns alunos sentem ansiedade e passam por situações de estresse apenas 

em disciplinas que consideram relativamente difíceis, como as voltadas para a clínica, não dando 

relevância as disciplinas básicas. Este fato também pode explicar o porquê dos resultados 

encontrados neste estudo. 

Estudos com equipes adultas apontam uma tendência de um maior desenvolvimento da 

velocidade de resposta em atletas que executam múltiplas funções dentro da equipe, indicando 

assim que o TR pode ser considerado um dos principais parâmetros que indique a velocidade de 

processamento de informações de um indivíduo26. No esporte, o TR representa o tempo que o 

atleta necessita para tomar decisões e iniciar as ações pertinentes a situação apresentada. O TR 

comumente é utilizado como um dos referenciais para análise do desempenho dos atletas que 

praticam o desporto26-27.  Assim como no esporte, o TR também pode ser utilizado para analisar 

o desempenho dos acadêmicos que são submetidos constantemente a situações que necessitam de 

uma resposta rápida, como nos casos da realização das atividades avaliativas, principalmente 

aquelas que precisam de exposição oral. 

O tempo que um indivíduo leva para responder a um estímulo visual é de 250 ms11. No 

presente estudo, os valores do TR foram consideravelmente maiores do que aqueles sugeridos 

pelo autor, tanto antes como após às atividades avaliativas. Em outros estudos conduzidos com 

atletas de diferentes modalidades, os valores do TR são menores do que aqueles propostos por 

esse autor, diferentes dos valores encontrados neste estudo, o que pode ser explicado pelo fato dos 

sujeitos serem diferentes. Em outro estudo, foram encontrados médias de 192 ms para atletas de 

atletismo, 201 ms para jogadores de basquetebol, 200 ms para atletas de ginástica artística, 221 

ms para nadadores e 225 ms para pugilistas, todos do sexo masculino28.  Neste estudo, foram 
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encontrados valores diferentes. Deste modo, ainda persiste o debate questionando se o TR visual 

é influenciado ou não nos meios avaliativos em ambiente acadêmico. 

Os valores encontrados para o TR simples foram mais altos do que para o TR segundo o 

paradigma oddball, o que parece coerente com as solicitações impostas pelos dois testes. O teste 

para o TR simples tem um maior número de estímulos-alvo a serem processados pelo acadêmico, 

tendendo ultrapassar o limiar de capacidade de memória de trabalho, elevando o TR Visual29. 

Além disso, observou-se que a média geral do TR simples para prova prática (465,92ms)  foi 

maior comparado às demais, já no paradigma oddball verificou-se que a média geral para 

apresentação de seminário (533,35ms) foi maior comparado às demais. O que mostra que o TR se 

torna maior em atividades que exigem uma apresentação oral por parte do aluno.  

Em um estudo feito com 53 jovens jogadores de futebol com idade entre 8 a 13 anos, foi 

analisado o TR utilizando uma televisão, que iniciava com tela escura e depois ficava escuro um 

círculo e imediatamente o atleta chutava a bola. Um sensor detectava o momento da 

movimentação da bola que era transferido os dados para um computador. Os jogadores de 12 e 13 

anos tiveram melhor TR (0,387±0,034 ms) do que os atletas de 10 e 11 anos (0,406±0,046 ms) e 

foram superiores do que os futebolistas com 8 e 9 anos (0,412±0,062 ms)30. Neste estudo, não foi 

questionado a idade dos acadêmicos e o período em que estavam cursando, porém alunos dos 

primeiros períodos foram os que mais participaram deste estudo. Tal dado exemplifica a 

necessidade de um controle mais acurado sobre a variável idade, procurando maiores evidências 

em estudos futuros.  

Sendo pesquisada a relação entre idade e atenção foi realizada uma pesquisa com a 

participação de três grupos com 14 sujeitos cada, cujas idades variaram de 12 a 15 anos, de 24 a 

38 anos e de 60 a 75 anos, respectivamente, onde a tarefa consistiu em localizar um alvo 

previamente definido após uma dica visual e nos seus resultados foram verificados que os idosos 

apresentaram, sistematicamente, um desempenho pior do que os adultos jovens e os adolescentes, 

porém não houve diferenças entre esses dois últimos grupos sugerindo assim que o pior 

desempenho verificado nos idosos poderia ser resultado de deficiências orgânicas decorrentes do 

envelhecimento31. O estudo anterior assemelha-se com este quanto a diferença de idade, 

demonstrando que indivíduos com menor idade possuem TR maior que os com maior idade. No 

presente estudo, participaram mais acadêmicos dos primeiros períodos, o que pode haver relação 

com os resultados encontrados, visto que estes alunos ainda estão em processo inicial de formação 

acadêmica, e a transição na vida acadêmica dos estudantes no início de seus estudos universitários 

pode gerar um aumento de responsabilidade, ansiedade e competitividade25. 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
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O estudo realizado apresentou limitações relevantes, como a pouca disponibilidade dos 

alunos para a coleta de dados, que negaram a participar do estudo por medo de perderem o horário 

da atividade avaliativa.  

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, pode-se concluir que houve 

uma diferença significativa no TR simples e paradigma oddball entre acadêmicos de diversos 

cursos antes e após atividades avaliativas. Porém houve uma controvérsia com relação aos dois 

meios utilizados para avaliar o TR, onde no TR simples foram encontrados valores menores antes 

das atividades quando comparados com após e o contrário foi encontrado no paradigma oddball.  

Já com relação à comparação entre os grupos, destacou-se valores maiores no TR em atividades 

que exigiam exposições orais (prova prática e apresentação de seminário) quando comparado a 

exposições não orais (prova teórica).   
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RESUMO 

A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e 

cinesiológicos, advindos da imersão do corpo em piscina aquecida, como recurso auxiliar da 

reabilitação, ou na prevenção de alterações funcionais. O objetivo do estudo é demonstrar os 

aspectos biofísicos que estão atrelados a esse recurso, e como estes influenciam no tratamento, 

propiciando melhor desempenho das atividades cinesiofuncionais de um indivíduo. A pesquisa 

resultou em 144 artigos disponíveis. Desses, baseado nos critérios de inclusão, foram 

selecionados 25 artigos de 1983 a 2017. Logo após os mesmos serem analisados, 12 artigos, de 

2001 a 2017, apresentaram informações condizentes aos objetivos do presente estudo. As 

conclusões com base na literatura analisadas se referiam principalmente as diferentes respostas 

do organismo ao exercício realizado no meio aquático e as que são produzidas durante o 

exercício em meio terrestre, relacionando a aspectos como pressão hidrostática, resistência da 

água, densidade, flutuabilidade, profundidade de imersão, dentre outros.   

 

Palavras chaves: hidroterapia e efeitos fisiológicos 

 

ABSTRACT 

Hydrotherapy is a physiotherapeutic resource that uses the physical, physiological and 

kinesiological effects derived from immersion of the body in a heated pool, as an auxiliary 

resource of rehabilitation, or in the prevention of functional alterations. The objective of the study 

is to demonstrate the biophysical aspects that are linked to this resource, and how these influence 

the treatment, providing better performance of the kinesiofunctional activities of an individual. 

Search resulted in 144 articles available; of these, based on the inclusion criteria, 25 articles were 

selected from 1983 to 2016. Soon after they were analyzed, 12 articles from 2001 to 2017 

presented information consistent with the objectives of the present study. The conclusions based 

on the analyzed literature referred mainly to the different responses of the organism to the exercise 

performed in the aquatic environment and those that are produced during exercise in terrestrial 

environment, relating to aspects such as hydrostatic pressure, water resistance, density, buoyancy, 

depth of immersion among others. 

Key words: hydrotherapy, physiological effects.  
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INTRODUÇÃO 

 

A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e 

cinesiológicos, advindos da imersão do corpo em piscina aquecida, como recurso auxiliar da 

reabilitação, ou na prevenção de alterações funcionais (CANDELORO; CAROMANO, 2006).  

O conjunto de técnicas e métodos que compõe a Hidroterapia passou a ser chamada de 

Fisioterapia Aquática (CARREGARO; TOLEDO, 2008). A Resolução COFFITO nº 443, de 03 

de setembro de 2014, regulamentou esse recurso terapêutico como uma especialização da 

Fisioterapia, que a partir de então, passou a ser mais recomendada por médicos e fisioterapeutas 

em programas de reabilitação multidisciplinares nas mais diversas áreas, justamente, porque os 

efeitos terapêuticos da hidroterapia já possuem embasamento científico significativo, destacando-

se os benefícios como aumento da amplitude de movimento, diminuição da tensão muscular, 

relaxamento, analgesia, melhora na circulação, bem como incremento na força e resistência 

muscular, além de equilíbrio e propriocepção (BIASOLI; MACHADO, 2006). 

Por ser realizada em um ambiente que possibilita uso de muitos equipamentos lúdicos e 

também a realização de exercícios tridimensionais, possui uma enorme variedade de opções de 

exercícios para o mesmo objetivo terapêutico (CANDELORO; CAROMANO, 2006). Isso é 

facilitado devido aos princípios físicos da água, que fundamentam a fisioterapia aquática, como a 

flutuação e a viscosidade, por exemplo. (RUTI; MORRIS; COLE, 2000.)  

A Hidroterapia possui diversas aplicações importantes nas mais variadas disfunções 

clínicas, dentre elas pode-se citar: as musculoesqueléticas (ortopédicas); as reumatológicas, nas 

quais grande parte das complicações ocorre nas articulações; as cardiovasculares; e as 

neurológicas, nas quais a hidroterapia também tem aplicabilidade comprovada. Há também 

disfunções que acometem idosos e gestantes e podem ser tratadas diminuindo ou controlando 

sintomas de doenças geriátricas e melhorando a qualidade da saúde da mulher no período 

gestacional (BIASOLI; MACHADO, 2006). 

Com o exposto, é possível notar que o profissional fisioterapeuta que faz uso desse recurso 

tem, portanto, inúmeras possibilidades de contribuir com a melhora do quadro clínico do paciente, 

baseado nas evidências científicas e no conhecimento dos parâmetros biofísicos que fundamentam 

a hidroterapia. Nesse sentido, o objetivo do estudo é demonstrar os aspectos biofísicos que estão 

atrelados à fisioterapia aquática, e como estes influenciam no tratamento, propiciando melhor 

desempenho das atividades cinesiofuncionais de um indivíduo. 

 

METODOLOGIA 

 Foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em periódicos 

nacionais e internacionais, disponíveis nas bases de dados PubMed e no banco de dados BIREME. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves para a busca de artigos de interesse: hidroterapia e 

efeitos fisiológicos, correspondentes aos termos em inglês: hydrotherapy, physiological effects. 

Os artigos analisados deveriam atender aos seguintes critérios de inclusão: no idioma 

português, inglês e espanhol (somente na base de dados PubMed o idioma espanhol estava 

disponível) e estar no tipo de documento de artigo. Apenas na PubMed foi utilizado o critério de 

textos completos e disponíveis. O critério de data, para inclusão de artigos recentes (últimos 10 

anos), não foi utilizado, pois alguns artigos relevantes sobre o tema foram publicados 

anteriormente a esse período.     

A pesquisa resultou em 144 artigos disponíveis. Desses, baseado nos critérios de inclusão, 

foram selecionados 25 artigos de 1983 a 2017. Logo após os mesmos serem analisados apenas 12 

artigos de 2001 a 2017 apresentaram informações condizentes aos objetivos do presente estudo.  
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RESULTADOS 

A pesquisa bibliográfica, inicialmente, resultou na obtenção de 25 artigos completos que 

estavam de acordo com as palavras-chave citadas anteriormente. Nesses artigos foram consultados 

os resumos para avaliar quais relacionavam a hidroterapia aos aspectos biofísicos da água, sendo, 

então, selecionados doze (12) artigos.   

Desses doze artigos, nove falavam sobre efeito fisiológico da água, e como esses efeitos 

atuam na dor e relaxamento.  Dentre esses selecionados, quatro  artigos abordavam também 

propriedades biofísicas da água, em três deles são  abordadas as aplicações para reabilitação, ou 

seja, o seu efeito terapêutico. E, em todos, há alguma menção as diversas diferença do exercício 

realizado em meio aquático e terrestre. 

 

DISCUSSÃO 

A utilização da água como meio de cura data de 500 a.C nas principais civilizações antigas 

como: Grécia e Roma. Em 1700 o uso terapêutico da água foi feito pelo médico alemão Sigmund 

Hanh no tratamento de úlceras de pernas e outros problemas médicos (BIASSOLINI & 

MACHADO,2006). 

No século XIX o professor austríaco Winterwitz (1894-1912) fundou uma escola de 

Hidroterapia e um centro de pesquisa que serviram para a instalação de banhos de turbilhão e 

exercícios subaquáticos que entraram em seu uso regular só no começo do século XX. A partir 

dessa época a água deixa de ser utilizada de uma forma passiva, e começa a ser utilizada de uma 

forma ativa (BIASSOLINI & MACHADO, 2006). 

Os dados apresentados mostraram que as propriedades físicas da água estabelecem uma 

direta relação com os seus efeitos fisiológicos sobre o indivíduo imerso.  Esses efeitos fisiológicos 

que, modificam a dinâmica dos sistemas do corpo, são consequência de uma série de fatores 

biofísicos que se manifestam com a hidroterapia.   

Os sistemas do corpo são diretamente modificados quando o ambiente muda de terrestre 

para aquático. Ao entrar na água, o corpo humano encontra um meio para o qual não é projetado, 

em que a locomoção é de eficiência limitada. No entanto, os efeitos biológicos da imersão na água, 

que estão relacionados aos princípios fundamentais da hidrodinâmica, podem ser benéficos em 

certos contextos quando se fala, por exemplo, nesse recurso aplicados a melhora da qualidade de 

vida para pacientes idosos, pacientes com osteoartrite, gestantes, bem como aspectos relacionados 

à reabilitação de atleta lesionado como discutido nos artigos analisados.   

Dessa forma, compreender esses efeitos e as propriedades físicas da água, como a 

densidade, a pressão hidrostática, flutuabilidade, viscosidade e empuxo é importante, pois são 

recursos altamente úteis para a reabilitação/recuperação, quando utilizados como contrapeso para 

a gravidade, resistência, compressor e um condutor térmico (Torres-Ronda, 2014). 

Um dos principais efeitos positivos da fisioterapia aquática se dá no sistema 

cardiovascular, Coromano, 2001 explica que as respostas cardiovasculares à imersão estão 

relacionadas a um aumento do retorno veno-linfático pelo aumento da pressão hidrostática. Há, 

portanto, aumento da pressão intratorácica no átrio direito do coração, assim como a pressão 

venosa e arterial. Segundo Oliveira & Tobinaga, 2016, isso ocorre devido a circulação sanguínea 

melhorar o efeito da pressão hidrostática, que aumenta principalmente o fluxo sanguíneo nos 

alvéolos.  Assim, o Débito Cardíaco aumenta de 30% para 32%, mas há uma diminuição de 

aproximadamente 10 bbm (batimentos por minuto) com relação ao solo (COROMANO, 2001). 

Dessa maneira, ocorre uma melhora na irrigação sanguínea resultando na estabilidade da pressão 

arterial e no retardo do aparecimento de varizes (BIASSOLINI & MACHADO, 2006).  



 

408 
 

Quanto às respostas respiratórias, as alterações que se desencadeiam com o corpo em 

imersão aumentam o trabalho respiratório em 65%. Essas alterações decorrem principalmente 

através da ação da pressão hidrostática, que age aumentando o volume total e comprimindo a caixa 

torácica e o abdome. Quando o diafragma se desloca cranialmente a pressão intratorácica e 

transmural, nos grandes vasos aumenta.  A capacidade vital sofre uma redução de 6 %, e o volume 

de reserva expiratória fica reduzido de 66%(COROMANO, 2001).  Esses mesmos resultados 

foram observados nos artigos de Oliveira & Tobinaga,2016, e Baldi et al, 2015, nos quais relata-

se uma redução significativa nos parâmetros respiratórios. 

No sistema renal também se encontram respostas específicas quando o corpo está imerso, 

pois a imersão promove o aumento do débito urinário (diurese) e perda de volume plasmático, 

como também perda de sódio e potássio. Ocorre também a supressão de vasopressina, renina e 

aldosterona plasmática. O papel da diurese quando o corpo está imerso em água é agir como um 

mecanismo compensador homeostático, que contrabalança a distensão sofrida pelos receptores 

pressóricos cardíacos. A atividade simpática renal diminui, devido a uma resposta atrial que 

aumenta o transporte tubular de sódio, e diminui a resistência vascular renal. Outro fator 

importante é a regulação do peptídeo atrial natriurético (ANP) que é suprimido em 50% de sua 

função no solo. Logo após a imersão também são ativados alguns neurotransmissores do sistema 

nervoso autônomo como epinefrina, norepinefrina e dopamina que regulam a resistência vascular, 

a frequência cardíaca e a força de contração cardíaca. (COROMANO, 2001). 

A Hidroterapia também atua como analgésico. Consoante aos artigos de Biassolini & 

Machado, 2006 e Oliveira & Tobinanga,2016, os efeitos fisiológicos da água, por conta do sistema 

termorregulador, atuam na manutenção do calor da água durante a terapia e diminuem a 

sensibilidade da fibra nervosa com rapidez (tato) e a exposição prolongada diminui a dor, através 

da sensibilidade da fibra nervosa lenta. Assim, a água alivia a dor atuando ao nível do chifre dorsal 

da medula espinhal estimulando os principais receptores aferentes e transmitindo mensagens 

menos dolorosas. Resultados semelhantes foram encontrados nos trabalhos de Schitter et al, 2014; 

Alcalde et al, 2017; Vignochi & Nader, 2010.  

Notou-se também uma grande eficiência da fisioterapia aquática no processo de 

reabilitação do tônus muscular. A ação terapêutica da água aquecida acarreta aumento do 

metabolismo e diminuição da tensão muscular, proporcionando um ambiente agradável, 

confortável e relaxante.  Além disso, um dos efeitos provocados pela imersão em meio hídrico 

seria o aumento dos níveis de dopamina no sistema nervoso central, que se mantêm por algumas 

horas após a imersão (SILVA et al, 2013). 

  Nos estudos de Biassolini & Machado, 2006 afirma-se que os exercícios físicos podem 

começar nas primeiras fases do tratamento, de modo que os músculos possam ser relaxados e o 

metabolismo estimulado, ocorrendo redução do espasmo muscular, das dores, diminuição da 

fadiga muscular, melhora da performance geral (trabalho de agonistas e antagonistas igualmente), 

recuperação de lesões, melhora do condicionamento físico,  Auxílio no alongamento muscular,  

melhora da resistência e da força muscular (trabalho equilibrado). 

 

Na contemporaneidade as doenças mais relacionadas à parte física do corpo, musculares e 

reumáticas, não são as únicas a necessitar de tratamento hidroterapêutico, seja para cura ou 

melhoramento. É o caso da privação sensorial que se refere à remoção ou privação sensorial do 

sentidos: auditivo, visual tátil, e cenestésico. Neste caso ocorre alteração do estímulo externo e 

aumento da capacidade cognitiva cerebral. Esses efeitos são alcançados por técnicas que reduzem 

estímulos ou atividades motoras provocando relaxamento. No ambiente aquático também é 

possível manipular estas varáveis, pois o indivíduo, quando imerso, reduz três estímulos: auditivo, 

tátil e cenestésico devido a ausência da gravidade pela atuação da força do empuxo reduzindo a 

sensibilidade das terminações nervosas (CUNHA & CAROMANO,2003). 
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Dentre os artigos pesquisados foram encontradas as seguintes técnicas que, combinadas 

com as propriedades físicas da água, são utilizadas na reabilitação. São elas: método Halliwick 

que com o passar dos anos, foi aperfeiçoando seu método original e adotou técnicas adicionais 

que foram estabelecidas a partir dos seguintes princípios:  Adaptação ambiental, Restauração do 

equilíbrio, Inibição e Facilitação. Bad Ragaz constituído de técnicas de movimentos com padrões 

em planos anatômicos e diagonais, com resistência e estabilização fornecidos pelo terapeuta. 

Método Watsu aplica os alongamentos e movimentos do shiatsu zen na água, incluindo 

alongamentos passivos, mobilização de articulações e "haratrabalho", bem como pressão sobre 

"tsubos" (acupontos) para equilibrar fluxos de energia através dos meridianos (caminhos de 

energia). (BIASSOLINI & MACHADO, 2006).  

 

CONCLUSÃO 

A hidroterapia é um importante recurso para o tratamento e prevenção das mais diversas 

doenças e, por isso, é uma indicação para todas áreas da fisioterapia que envolvam problemas de 

ordem traumato-ortopédicos, esportivos, neurológicos, reumáticos, cardiovasculares. Os seus 

resultados têm sido cada vez mais evidenciados, e se devem principalmente ao conjunto de 

aspectos biofísicos que fundamentam essa especialidade da fisioterapia.  

A análise dos artigos possibilitou um estudo detalhado desses aspectos biofísicos e a 

constatação de que os princípios físicos gerais como hidrodinâmica, hidrostática e termodinâmica 

embasam a efetividade da hidroterapia e fazem dela um recurso ímpar no processo de reabilitação. 

As conclusões com base na literatura analisada se referiam principalmente as diferentes respostas 

do organismo ao exercício realizado no meio aquático e as que são produzidas durante o exercício 

em meio terrestre, relacionando a aspectos como pressão hidrostática, resistência da água, 

densidade, flutuabilidade, profundidade de imersão entre outros.   

O exercício na água produz um aumento no débito cardíaco, no fluxo sanguíneo para os 

músculos e na difusão de resíduos metabólicos de músculo para sangue, bem como uma redução 

no tempo necessário para transportar oxigênio, nutrientes e hormônio, também ocorre a redução 

da frequência cardíaca máxima (FC max) na água devido ao aumento da pressão hidrostática. Isso 

aumenta o estresse no coração, levando ao aumento do volume sistólico e a uma redução 

subsequente na frequência cardíaca. 

 A função pulmonar é reduzida, uma vez que a pressão hidrostática exercida pela água 

neutraliza a ação dos músculos inspiratórios, a compressão do abdômen e a elevação do diafragma 

para uma posição próxima à expiração total.  

Ao considerar esta propriedade nos processos de recuperação, os efeitos dos aspectos 

biofísicos podem limitar a formação de edema, reduzindo assim o efeito do dano muscular e 

também pode ajudar a manter o fornecimento de oxigênio aos músculos e a função contrátil. Além 

disso, a imersão em água mostrou-se eficaz para melhorar a eliminação de subprodutos 

metabólicos intramusculares e aumentar a recuperação de creatinina plasmática.  
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RESUMO 

Introdução. A esclerose multipla (EM) e uma doenca cronica desmielinizante que resulta de 

reações inflamatórias desencadeadas por mecanismos complexos de anormalidade 

imunorregulatoria. A EM acomete principalmente o adulto jovem, na faixa etária entre 20 e 40 

anos. Dentre os principais sintomas da Esclerose Múltipla está o déficit de equilíbrio e os pacientes 

referem, conseqüentemente, medo de quedas. O Objetivo do estudo foi Analisar a efetividade de 

diferentes estratégias de reabilitação, sobre o equilíbrio do portador de Esclerose Múltipla. 

Métodos. Trata-se de uma revisão bibliográfica. A busca para os artigos foi limitada entre os anos 

de 2006 a 2017, nos idiomas português, inglês. Resultados. Observou-se que o equilíbrio e a 

capacidade funcional de participantes com diagnóstico de EM melhoraram após 18 sessões de 

fisioterapia em grupo. Nos estudos encontrados foram observados Resultados positivos de 

intervenções através de Várias modalidades que podem ser usadas para tratar as deficiências do 

equilíbrio. Conclusão: A manutenção da independência, autonomia e qualidade de vida são as 

principais metas da equipe interdisciplinar necessária para uma 

Abordagem completa na EM. 

 
Palavras-Chaves: Esclerose Múltipla, Equilíbrio, Reabilitação.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic demyelinating disease that results from 

inflammatory reactions triggered by complex mechanisms of immunoregulatory abnormality. MS 

affects mainly the young adult, in the age group between 20 and 40 years. Among the main 

symptoms of multiple sclerosis is the deficit of balance and the patients refer, consequently, fear 

mailto:Marisapereirasilva@hotmail.com
mailto:joseliarodrigues53@gmail.com
mailto:laianearaujo@hotmail.com
mailto:fisioxavier@hotmail.com
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of falls. The objective of the study was to analyze the effectiveness of different rehabilitation 

strategies on the balance of the Multiple Sclerosis patient. Methods: This is a bibliographical 

review. The search for articles was limited between the years 2006 to 2017, in Portuguese, English. 

Results: It was observed that the balance and functional capacity of participants with a diagnosis 

of MS improved after 18 group physiotherapy sessions. In the studies found positive results of 

interventions were observed through several modalities that can be used to treat balance 

deficiencies. Conclusion: The maintenance of independence, autonomy and quality of life are the 

main goals of the interdisciplinary team required for Complete approach in MS. 

 

Key Words: Multiple Sclerosis, Equilibrium, Rehabilitation 

Introdução 

A esclerose multipla (EM) e uma doenca cronica desmielinizante que resulta de reações 

inflamatórias desencadeadas por mecanismos complexos de anormalidade imunorregulatoria. A 

EM acomete principalmente o adulto jovem, na faixa etária entre 20 e 40 anos. Dentre os principais 

sintomas da Esclerose Múltipla está o déficit de equilíbrio e os pacientes referem, 

conseqüentemente, medo de quedas. Nas atividades diárias estão presentes muitas condições que 

envolvem a habilidade de selecionar diversas informações sensoriais, que são fundamentais para 

a prevenção de quedas. 

Os principais fatores que levam ao desequilíbrio postural em pessoas com EM são resultantes, 

principalmente, de acometimento no cerebelo e tronco cerebral, alteração da 

Sensibilidade na região plantar dos pés, hipotonia e/ou espasticidade dos membros inferiores, e 

comprometimento da visão. 

 

Métodos  

Revisão bibliográfica. Os artigos foram consultados por pesquisa em base de dados eletrônicos: 

LILACS, SciELO, PEDro e PubMed, por meio das palavras-chaves: Esclerose Múltipla, 

Equilíbrio, Reabilitação. Incluídos no estudo artigos originais nos idiomas inglês, e português 

publicados de 2006 a 2017, O critério de inclusão foi ter como sujeito de pesquisa adultos 

portadores de Esclerose Múltipla, e ter a reabilitação voltada para o equilíbrio.  

 

Resultados 

Foram 22 estudos encontrados e selecionados para o presente estudo 9 e após análise foi 

observados Resultados positivos de intervenções através de Várias modalidades que podem ser 

usadas para tratar as deficiências do equilíbrio. Como melhora do equilíbrio, conseqüentemente 

diminuição no risco para quedas, e melhora da funcionalidade. 

 

Discussão 

Segundo Brody e Hall a educação do paciente deve ser enfocada no processo de tratamento e a 

segurança é a área mais importante dessa educação. Em outro estudo O equilíbrio e a capacidade 

funcional dos participantes avaliados melhoraram após 18 sessões de fisioterapia em grupo, 

segundo as avaliações pela Escala de Equilíbrio de Berg  e Teste de Caminhada de Seis Minutos 

respectivamente. Corna et al., Whitney et al. e Black et al. Em seus estudos recomendam a 
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abordagem personalizada para pacientes com EM, já que apresentam quadros clínicos distintos, 

com relação a alterações físicas, emocionais e funcionais. 

 

Conclusão 

Portadores de EM apresentam déficit de equilíbrio, risco de quedas, o que leva a redução da 

capacidade funcional. É preciso ter em vista metas terapêuticas específicas, tais como a promoção 

da estabilidade postural, da coordenação estática e dinâmica, do equilíbrio e da marcha. Na 

tentativa de minimizar os efeitos negativos da doença são utilizadas diferentes estratégias de 

reabilitação. 
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RESUMO 

OBJETIVOS: Analisar e comparar por meio de uma revisão na literatura, as informações existentes 

relacionadas a atuação da fisioterapia na cefaleia cervicogênica. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Procedeu-se à revisão, usando as bases de dados: PUBMED, Science Direct e PLOS ONE. Foram 

utilizados os seguintes descritores: “Physical Therapy” e “Cervicogenic Headache”. Para análise, os 

critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa, estudos de caso, dissertações e teses, escritos em 

língua inglesa, publicados de 2012 a 2017. Os critérios de exclusão foram: inadequação a questão 

norteadora e artigos incompletos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 14 artigos, 

sendo que 8 possuíam abordagem relevante a construção desta revisão. De acordo com a literatura 

avaliada existem várias terapias manuais propostas para o manejo do tipo de tensão e dor de cabeça 

cervicogênica: manipulação espinhal, massagem, alongamento, tecido conjuntivo, indução 

miofascial, agulhas secas, mobilização espinhal ou abordagens neuromusculares. Portanto, embora 

muitas técnicas de tratamento tenham sido apresentadas, a forma mais eficaz de tratamento não 

invasivo para a cefaleia cervicogênica ainda não foi estabelecido. CONCLUSÃO: Dessa forma, foi 

observado que a realização de fisioterapia para a cefaleia cervicogênica tem efeitos significativos.  

Com base nos tamanhos de efeito, foi confirmado que tanto a manipulação cervical quanto a 

mobilização, foram as intervenções conservadoras mais eficazes para diminuir a intensidade, a 

frequência e a dor no pescoço. 

mailto:Jacyenne.fisio@gmail.com
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: To analyze and compare, through a review in the literature, the existing information 

regarding the performance of physical therapy in cervicogenic headache. MATERIALS AND 

METHODS: The databases were PUBMED, Science Direct and PLOS ONE. The following 

descriptors were used: "Physical Therapy" and "Cervicogenic Headache". For the analysis, inclusion 

criteria were: research articles, case studies, dissertations and theses, written in English, published 

from 2012 to 2017. The exclusion criteria were: inadequacy of the guiding question and incomplete 

articles. RESULTS AND DISCUSSION: We selected 14 articles, 8 of which had a relevant approach 

to the construction of this review. According to the literature, there are several manual therapies 

proposed for the management of the type of tension and cervicogenic headache: spinal manipulation, 

massage, stretching, connective tissue, myofascial induction, dry needles, spinal mobilization or 

neuromuscular approaches. Therefore, although many treatment techniques have been presented, the 

most effective form of noninvasive treatment for cervicogenic headache has yet to be established. 

CONCLUSION: Thus, it was observed that physical therapy for cervicogenic headache has 

significant effects. Based on effect sizes, it was confirmed that both cervical manipulation and 

mobilization were the most effective conservative interventions to decrease neck intensity, frequency 

and pain. 

DESCRITORES: Fisioterapia; Reabilitação; Manipulações Musculoesqueléticas. KEYWORDS: 

Physiotherapy; Rehabilitation; Musculoskeletal Manipulations. 

INTRODUÇÃO 

 A dor de cabeça é um sintoma comum para a maioria das pessoas.5 A cefaléia cervicogênica se 

caracteriza como uma dor de cabeça secundária que possui uma fonte na coluna cervical superior. A 

cefaléia cervicogênica também é conhecido como dor de cabeça occipital, é o sintoma persistente 

mais comum após o trauma cervical e a coluna vertebral, como uma lesão cervical. A dor origina-se 

no pescoço e se desenvolve nas regiões cefálica e / ou facial. Várias abordagens terapêuticas foram 

propostas para o manejo de dores de cabeça com medicamentos farmacológicos, fisioterapia e 

terapias de relaxamento.1,5 As diretrizes clínicas sobre o tratamento da dor de cabeça tipo tensão pela 

Federação Europeia de Sociedades Neurológicas concluíram que o gerenciamento conservador de 

não medicamentos, ou seja, fisioterapia e acupuntura, deve ser sempre considerado, embora sua base 

científica ainda seja limitada.3 Como a cefaléia cervicogênica é um tipo secundário de dor de cabeça, 

é de fundamental importância que os fisioterapeutas realizem um exame manual dos segmentos 

vertebrais para determinar a causa principal da dor de cabeça do segmento disfuncional da coluna 

cervical.  
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MÉTODOS 

 

 A seleção dos artigos ocorreu do dia 10 de setembro a 15 de setembro de 2017. Procedeu-se à revisão, 

usando as bases de dados: PUBMED, Science Direct e PLOS ONE. Foram utilizados os seguintes 

descritores: “Physical Therapy” e “Cervicogenic Headache”. Para análise, os critérios de inclusão 

foram: artigos de pesquisa, estudos de caso, dissertações e teses, escritos em língua inglesa, 

publicados de 2012 a 2017. Os critérios de exclusão foram: inadequação a questão norteadora e 

artigos incompletos.  

 

RESULTADOS  

 

Totalizando três ensaios clínicos, quatro revisões bibliográficas, uma revisão sistemática, totalizando 

oito artigos, sendo todos artigos originais. 

 

DISCUSSÃO  

 

De acordo com a literatura avaliada existem várias terapias manuais propostas para o manejo do tipo 

de tensão e dor de cabeça cervicogênica: manipulação espinhal, massagem, alongamento, tecido 

conjuntivo, indução miofascial, agulhas secas, mobilização espinhal ou abordagens neuromusculares. 

Foi observado também que a mobilização e a manipulação da articulação espinhal são as terapias 

manuais mais utilizadas pelos fisioterapeutas. A mobilização da coluna consiste em técnicas lentas, 

rítmicas e oscilantes, enquanto que a manipulação consiste em técnicas de impulso de baixa 

amplitude de alta velocidade.  De acordo com os resultados de Dunning et al., demonstrou-se que os 

pacientes com cefaleia cervicogênica que receberam manipulação cervical e torácica experimentaram 

reduções significativamente maiores na intensidade da dor de cabeça, deficiência, frequência de dor 

de cabeça, duração da dor de cabeça e ingestão de medicação em relação ao grupo que recebeu 

mobilização e exercício físico. Foi observado nos estudos que a frequência e a duração da 

mobilização da coluna vertebral e da terapia manipuladora variaram entre uma única sessão para 

várias sessões. Portanto, embora muitas técnicas de tratamento tenham sido apresentadas, a forma 

mais eficaz de tratamento não invasivo para a cefaleia cervicogênica ainda não foi estabelecido. Foi 

observado que as técnicas conservadoras de tratamento de fisioterapia são intervenções eficazes para 

diminuir a intensidade e frequência da cefaleia cervicogênica, bem como a dor no pescoço, com base 

nos tamanhos de efeitos calculados. Além disso, uma combinação de manipulação de impulso e não 

empuxo não parece fornecer redução significativa de sintomas em comparação com o exercício 

sozinho. Portanto, a utilização de uma combinação de mobilização, manipulação e exercícios de 



 

417 
 

fortalecimento cervico-escapular para tratar um paciente com CGH pode ser a intervenção mais 

efetiva com base nos resultados dessa revisão sistemática. 

 

CONCLUSÃO  

 

 Dessa forma, foi observado que a realização de fisioterapia para a cefaleia cervicogênica tem efeitos 

significativos. Com base nos tamanhos de efeito, foi confirmado que tanto a manipulação cervical 

quanto a mobilização, foram as intervenções conservadoras mais eficazes para diminuir a 

intensidade, a frequência e a dor no pescoço. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A hérnia discal lombar consiste no deslocamento do núcleo pulposo da região lombar. 

Tal patologia é de etiologia multifatorial, afetando especialmente pacientes com idade média de 37 anos e 

prevalência de 4,8% em homens. OBJETIVOS: Observar a avaliação cinesiológica de pacientes 

diagnosticados com hérnia de disco. MATERIAIS E MÉTODOS: Relato de experiência construído a 

partir da avaliação da paciente com hérnia de disco lombar, na qual foi avaliada cinesiologicamente no 

período de 8 de junho de 2017, em busca de conhecer um pouco mais sobre a vivência fisioterapêutico na 

identificação do prognóstico de hérnia de disco. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a experiência 

foi analisada a importância da aplicação da escala de dor a fim de promover a escolha de exercícios 

fisioterapêuticos ideais para cada nível, como também o uso da palpação e inspeção de quadril, pelve e 

joelhos, a fim de identificar locais propicios a alterações decorrentes de hérnia de disco. Foram vistos na 

vivência a importância dos testes de força muscular e a amplitude de movimento de quadril, região que 

precisa ser trabalhada na melhora de pacientes com limitações decorrentes de hérnia. CONCLUSÃO: A 

avaliação da paciente com hérnia de disco lombar deve ser bem pormenorizada para observar todos os 

pontos e limitações funcionais decorrentes da patologia. Nosso objetivo principal foi atingido e 

conseguimos observar a importância da fisioterapeuta revertendo às limitações funcionais e melhora da 

consciência corporal. 

 

Palavras-chave: “Hérnia de Disco”; “Coluna Vertebral”; “Fisioterapia” 

 

ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: The lumbar disc herniation consists of the displacement of the nucleus pulposus of 

the lumbar region. This pathology is multifactorial, affecting especially patients with a mean age of 37 

years and a prevalence of 4.8% in men. OBJECTIVES: To observe the kinesiological evaluation of 

patients diagnosed with disc herniation. MATERIALS AND METHODS: An experience report based on 

the evaluation of the patient with lumbar disc hernia, who was evaluated kinesiologically in the period of 

June 8, 2017, in order to know a little more about the physiotherapeutic experience in the identification of 

the prognosis of herniated disc. RESULTS AND DISCUSSION: During the experiment, the importance 

of the pain scale was analyzed in order to promote the choice of physiotherapeutic exercises for each level, 

as well as the use of palpation and inspection of the hip, pelvis and knees in order to identify sites conducive 

to changes resulting from disc herniation. The importance of the tests of muscle strength and the range of 
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motion of the hip, a region that needs to be worked out in the improvement of patients with hernia 

limitations, were seen in the experience. CONCLUSION: The evaluation of the patient with lumbar disc 

herniation should be well detailed to observe all functional points and limitations resulting from the 

pathology. Our main goal was achieved and we were able to observe the importance of the physiotherapist 

reverting to functional limitations and improved body awareness. 

 

Keyworks: “Herniated Disc "; "Spine"; "Physiotherapy" 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hérnia de disco é uma freqüente desordem músculo esquelética responsável pela lombocialtagia. 

A expressão hérnia de disco é usada com objetivo de descrever o processo que envolve a ruptura 

do anel fibroso, com subseqüente deslocamento da massa central do disco nos espaços 

intervertebrais. A hérnia discal lombar é uma dos tipos comum estando localizadas entre L1 e L5 

da coluna vertebral na qual consiste no deslocamento do núcleo pulposo da região lombar 

(NEGRELLI, 2001; VIALLE et al., 2010). 

Segundo Villae et al., (2010), atualmente, a hérnia de disco lombar é o diagnóstico mais comum 

dentre as alterações degenerativas da coluna lombar e a principal causa de cirurgia de coluna (ele 

também ressalta que fatores como maior acesso a cuidados médicos, precocidade na solicitação 

de exames de imagem e seguranças dos procedimentos cirúrgicos levam a altas taxas de cirurgias). 

As hérnias podem ser sintomáticas e assintomáticas, as primeiras apresentam dor, dormência e 

fraqueza de membros, já as segundas não apresentam nenhum sintoma. 

Ainda sobre Villae et al., (2010), a hérnia de disco ocorre principalmente entre a quarta e quinta 

décadas de vida em uma idade média de 37 anos, apesar de ser descritas em todas as faixas etárias. 

Além disso, sua etiologia de dor é multifatorial. Pode ser causada pela compressão do disco 

intervertebral e pela liberação de mediadores inflamatórios e nocioceptivos provenientes do 

nódulo pulposo. Estima-se que 2% a 3% da população tenham hérnia de disco lombar com 

prevalência de 4,8% em homens e 2,5% em mulheres (REZENDE et al., 2015). 

Além de implicações importantes na capacidade funcional e na qualidade de vida do paciente, o 

contexto e o modo como se apresentam influem de forma importante na relação médico-doente e 

na avaliação que este faz do seu processo terapêutico. (SILVA et al., 2011) 

Dessa forma, a Hernia de Disco trata-se de uma alteração comum ligada a coluna vertebral, 

estando relacionada à má distribuição do peso corporal durante a realização das atividades de vida 

diária, onde o copo fica mais propenso a processos lesivos se comparada com a coluna alinhada 

de forma adequada. Contudo, o objetivo principal desta vivência prática foi observar a importância 

da avaliação cinesiológica de pacientes diagnosticados com hérnia de disco.  

 

METODOLOGIA 

Relato de experiência construído a partir da vivência prática da disciplina de 

Cinesioterapia no período de 8 de junho de 2017, no qual buscou-se formas ideais para 

identificação do diagnóstico e avaliação cinesiológica de um paciente com hernia de disco lombar. 

Durante esta experiência foi visto a relevância de um estudo suscinto afim de analisar as limitações 

possíveis que possam existir oriundo do quadro patológico, afim de evitar sobrecarga na coluna 

vertebral e alterações no centro de gravidade. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 O relato de experiência em questão foi realizado por meio de uma ficha de avaliação 

elaborado pela professora ministrante da disciplina de Cinesioterapia baseado em Porto (2004) e 

Palmer (2000), que são livros utilizados na avaliação e cinesiologia de pacientes. Na qual 

delimitou em tópicos todas as sequências e as formas para ser pormenorizado o estudo. 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

 A vivência em questão foi direcionada da melhor forma possível onde o paciente do relato 

esteve ciente de todos os procedimentos, além de ser orientado na utilização de roupas leves e 

confortáveis. Como também, na resposta da ficha de avaliação que foi dividido em anamnese, 

exame físico e diagnostico cinesiológico com objetivos e tratamento. 

 A anamnese foi realizada de forma claro por meio da busca pela queixa principal, os sinais 

e sintomas, histórico familiar, de progresso patológico e social. Além disso, o exame físico 

apresentava as principais técnicas de inspeção, palpação, identificação de sinais vitais, testes de 

Romberg, sensibilidade, coordenação, força e goniometria. Já o diagnóstico cinesiológico 

pretendia identificar a patologia associando os objetivos a serem utilizados para que o tratamento 

seja eficaz. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o relato foi necessário a busca das técnicas viaveis para investigação de dor e 

comprometimento com uma escala de variância de 0 a 10, além do uso do teste de Laségue para 

analisar a presença de compressão do nervo ciático por meio do núcleo pulposo. A região lombar 

é responsável por amortecer todo peso da coluna vertebral e a sua inspeção deve-se ser 

cuidadosamente realizada para identificar alguma inclinação de quadril, retroversão pélvica 

bilateral, hiperextensão nos joelhos, escoliose lombar ou anteriorização de cabeça que classificam-

se como as principais alterações decorrentes da hérna .  

Na avaliação dos sinais vitais foram observadas como frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e Pressão Arterial (PA) afim de correlaciona-los com algum fator presente no 

Histórico Familiar e Histórico de Progresso Patológico (HPP) que possa influenciar no 

agravamento patológico. Foram realizados também testes de força muscular e goniométricos com 

o objetivo de identificar alterações na amplitude de movimento (ADM) e força na musculatura 

que envolve a região pélvica.  
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Quanto à avaliação da sensibilidade a dor e tátil, coordenação motora e equilíbrio (Teste de 

Romerg), deve ser analisados cuidadosamente com objetivo de proprocionar ganhos 

principalmente na marcha e equilíbrio. 

Negrelli, (2001) afirma que a hérnia de disco é causada pelo processo de protrusão do disco 

intervertebral, por ruptura de suas fibras. Com isso, há o risco de pressionar as raízes nervosas no 

canal vertebral ou infeccioná-las ou inflamá-las. Conforme a localização em que se estabelece, 

causam os sintomas com dores. Seus sintomas dependem da localização, tamanho, tipo e grau de 

envolvimento radicular. Além disso, como observado na avaliação da paciente do estudo em 

questão houve também alteração na angulação da articulação do quadril, no posicionamento da 

cabeça e ombro, além de enfraquecimento da musculatura pélvica e excesso de sensibilidade 

dolorosa, caracterizando como sinais secundários oriundos da hérnia de disco 

Segundo Villae et al., (2010), as hérnias podem ser assintomáticas, quando a herniação se 

direciona para o centro dos corpos vertebrais que delimitam os discos, ou sintomáticas quando vai 

para dentro do canal vertebral, comprimindo terminações e raízes nervosas. Quando sintomáticas, 

a dor lombar, um dos principais sintomas da hérnia de disco lombar, é caracterizada pela uma dor 

inicialmente na região lombar, que pode irradiar-se para as nádegas, coxas e joelho, podendo ser 

uma dor aguda, que piora com esforço físico, fato este comprovado pelo relato de experiência em 

questão onde a paciente declarou sentir dor na região lombar com presença de formigamentos em 

direção aos membros inferiores. 

Conforme Rezende et al., (2015), o quadro clínico desta patologia consiste em tumor na região 

lombar, de consistência amolecida, com sonoridade à percussão, de caráter redutível, entretanto, 

suscetível a torna irredutível. Os sintomas acentuam-se com o esforço e caracterizam-se por gerar 

desconforto e dor na região abdominal anterior e baixa, sugerindo intestino, rins, mesentério ou 

aumento como conteúdo herniário.  Porém foi visto durante a avaliação que a paciente não 

apresentava tais sinais do quadro clínico, apenas alterações na conjuntura corporal. 

    

CONCLUSÃO 

Baseados na avaliação, nos artigos vistos e na vivência percebida e orientada por nossa Professora 

da disciplina, podem destacar que a avaliação da paciente com hérnia de disco lombar é de grande 

relevância e deve ser bem pormenorizada para observar todos os pontos e limitações funcionais 

decorrentes da patologia, como dor, formigamentos e problemas nos segmentos de manutenção 

postural. 

Nosso objetivo principal foi atingido e conseguimos observar quanto é importante o papel do 

fisioterapeuta não apenas revertendo as limitações funcionais e o quadro sintomatológico, mas 

também trabalhando o esquema corporal, marcha, equilíbrio e coordenação por meio das 

técnicas de avaliação deste paciente para está devolvendo o mesmo ao convívio social e de 

trabalho. 
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RESUMO 

 

Este estudo objetivou revisar a literatura quanto a eficiência da ação da laserterapia na 

osteogênese. O estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica sistemática, de caráter descritivo. 

Realizou-se uma busca que incluiu artigos originais publicados em periódicos indexados entre os 

anos de 2012 e 2017 disponíveis nas bases de dados: SciELO, PubMed e Bireme. Os descritores 

utilizados nas buscas foram: “LASER”, “Fratura” e “Osteogênese”, bem como seus 

correspondentes na língua inglesa. Foram selecionados 9 artigos de acordo com os critérios de 

seleção. A LLLT recruta células inflamatórias e produz maior quantidade de tecido de granulação, 

e aumenta significativamente a expressão de genes que promovem proliferação e diferenciação 

osteoblastica. A LLLT estimulou células osteoprogenitoras e osteoblastos, aumentando a taxa de 

crescimento e formação óssea. Também foram encontrados efeitos bioestimuladores como 

aceleração da proliferação celular e metabolismo do tecido, causando diminuição da dor. Outros 

estudos mostraram melhora na consolidação óssea no processo de corte após a irradiação a laser 

com uma dose mais baixa, o que aumentou a matriz óssea e a neovascularização. Estudos 

experimentais mostraram ainda que a laserterapia melhora aspectos como, força máxima 

suportada, aumento da área tibial cortical, conteúdo mineral ósseo, densidade mineral óssea e 

propriedades biomecânicas e quando associado ao exercício físico favoreceram a rigidez.  A 

laserterapia foi capaz de estimular o tecido ósseo promovendo o incremento da matriz óssea e 

neovascularização deste tecido, apresentando-se assim como recurso eficiente na osteogênese, 

porém ainda se faz necessário mais estudos sobre a melhor dosagem a ser utilizada. 

Palavras-chave: LASER; Fratura; Osteogênese. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to review the literature on the efficiency of laser therapy in osteogenesis. The 

study consisted of a systematic bibliographic review, of a descriptive character. A search was 

carried out that included original articles published in periodicals indexed between the years of 

2012 and 2017 available in the databases: SciELO, PubMed and Bireme. The descriptors used in 

the searches were: "LASER", "Fracture" and "Osteogenesis", as well as their correspondents in 

the English language. Were selected 9 articles according to the selection criteria. LLLT recruits 

inflammatory cells and produces a greater amount of granulation tissue, and significantly increases 

the expression of genes that promote osteoblastic proliferation and differentiation. LLLT 

stimulated osteoprogenitor cells and osteoblasts, increasing the rate of growth and bone formation. 

Biostimulatory effects were also found, such as acceleration of cell proliferation and tissue 

metabolism, causing pain reduction. Other studies showed improvement in bone healing in the 

cutting process after laser irradiation with a lower dose, which increased the bone matrix and 

neovascularization. Experimental studies have also shown that laser therapy improves aspects 

such as maximum supported strength, increased cortical tibial area, bone mineral content, bone 

mineral density and biomechanical properties and when associated with physical exercise favored 

rigidity. Laser therapy was able to stimulate the bone tissue promoting the increase of the bone 

matrix and neovascularization of this tissue, thus presenting as an efficient resource in 

osteogenesis, but still it is necessary to further studies on the best dosage to be used. 

Keywords: LASER; Fracture; Osteogenesis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As fraturas apresentam alta incidência no Brasil no mundo e são causadas por fatores como 

doenças, traumas ou procedimentos cirúrgicos, por mecanismos diretos ou indiretos. Os diretos 

são aqueles em que o osso sofre uma fratura devido ser atingido ou atingir um objeto ou superfície 

dura, resultando em fratura no local do trauma, já os indiretos são decorrentes de uma força de 

torção ou angulação ocasionando uma fratura no lugar onde as tensões são acumuladas ou onde o 

osso for mais frágil. As fraturas são comuns em situações onde ocorre acidentes automobilísticos, 

quedas e traumas esportivos (LÉO, et al.,2012). Cerca de 5 a 10% das fraturas resultam em atraso 

ou não consolidação da fratura dependendo da extensão da lesão e associação a outras doenças 

resultando assim em altos gastos com a saúde (TIM, et al., 2015).  

Neste contexto, é necessário buscar estratégias terapêuticas para promover o reparo ósseo. 

Um dos mais promissores tratamentos é a terapia laser de baixa potência (low level laser therapy 



 

426 
 

– LLLT), pois apresenta propriedades anti-inflamatórias e analgésicas além de promover a 

angiogênese, síntese de ATP, reestabelecer a homeostase celular e regenerar tecidos como 

músculos, tendões, cartilagens e osso (CHANG, et al.,2014), sendo a eficácia destes efeitos 

bioestimulantes comprovada através de estudos in vivo e in vitro. A hipótese mais aceita quanto 

ao mecanismo da ação do laser é que a energia do laser ativa os citocromos na célula, resultando 

na aceleração da atividade celular, aumento das concentrações de ATP e ALP e liberação de cálcio 

(ATASOY, et al., 2017). 

No tecido ósseo, estudos mostram que a LLLT é capaz de regular a expressão de uma série 

de fatores de crescimento, proteínas e genes relacionados à diferenciação de células ósseas, 

culminando na estimulação da proliferação e atividade de osteoblastos, desta forma apresentando 

ação osteogênica, podendo ser um recurso alternativo e/ou complementar no tratamento de 

fraturas (TIM, et al., 2015,17). Desta forma, o presente estudo teve como objetivo revisar a 

literatura quanto a eficiência da ação da laserterapia na osteogênese.  

 

MÉTODOS 

O estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica sistemática, de caráter descritivo. Para 

o desenvolvimento do trabalho, realizou-se uma busca que incluiu artigos originais publicados em 

periódicos indexados entre os anos de 2012 e 2017 disponíveis nas bases de dados: SciELO, 

PubMed e Bireme. Os descritores utilizados nas buscas foram: “LASER”, “Fratura” e 

“Osteogênese”, bem como seus correspondentes na língua inglesa. Foram selecionados 9 artigos 

de acordo com os critérios de seleção. Como critérios de inclusão para seleção dos artigos, foram 

pesquisados trabalhos que estudassem a eficácia da terapia de fotobiomodulação no tratamento de 

fraturas, destacando o potencial osteogênico da terapia com laser.  

RESULTADOS 

A busca resultou no total de 21 artigos. Desse quantitativo, foram utilizados 9 porque se 

enquadraram na proposta do estudo de revisão, atendendo aos critérios de inclusão. Doze artigos 

foram excluídos por apresentarem temas diferentes dos relacionados a esse estudo, como a 

laserterapia associada ao tratamento da osteoporose.  Em descrição, para a pesquisa foram 

incluídos oito artigos internacionais; e 1 artigos nacionais. Os artigos foram classificados de 

acordo com o tipo: ensaios clínicos e estudos experimentais.          

            Dos artigos analisados, um era ensaio clínico, e os outros oito artigos eram estudos 

experimentais. Os artigos analisados encontram-se alistados no Quadro I. 

 



 

427 
 

Autores/ano Objetivo Amostra Método Conclusão 

TIM, et al./2015 Avaliar as 

mudanças 

morfológicas 

produzidas pela 

LLLT nos 

estágios iniciais 

da cicatrização 

óssea e estudar 

como ocorre a 

expressão de 

genes 

relacionados à 

proliferação e 

diferenciação 

de células 

ósseas. 

100 ratos Wistar 

foram divididos 

em grupo 

controle e grupo 

experimental.  

O grupo 

tratamento 

recebeu 

irradiação de 

Laser Ga-Al-As, 

830nm, 30mW, 

94s, 2,8J para 1ª, 

2ª, 3ª, 5ª e 7ª 

sessões. 

A LLLT melhora 

cicatrização óssea, 

produzindo um 

aumento 

significativo na 

expressão de 

genes 

osteogênicos. 

ATEŞ & CAN/ 

2017 

Investigar e 

comparar a 

resposta in vitro 

de osteoblasto 

humano à 

LLLT com dois 

diferentes 

comprimentos 

de onda em três 

doses de 

energia 

diferentes. 

Cultura de 

Osteoblastos 

humanos. 

Os osteoblastos 

foram irradiados 

com lasers de 

diodo de 635 e 

809 nm com 

densidades de 

energia de 0,5, 1 e 

2J/cm2. 

As doses de 

energia estudadas 

têm efeito 

transitório (48 h 

após irradiação a 

laser) na 

viabilidade e 

proliferação dos 

osteoblastos e a 

irradiação a laser 

não parece ter 

nenhum efeito 

sobre a atividade 

da fosfatase 

alcalina. Por este 

motivo os autores 

sugerem que os 

parâmetros de 
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irradiação devem 

ser claramente 

estabelecidos no 

laboratório de 

serem aplicados 

na prática clínica. 

OLIVEIRA, et 

al./2016 

Comparar a 

influência de 

dois espectros 

de LLLT e 

fototerapia 

LED, com as 

mesmas 

densidades de 

energia (10 e 50 

J/cm2), na 

proliferação e 

diferenciação 

de osteoblastos 

humanos. 

Cultura de 

Osteoblastos 

humanos. 

As céluas 

receberam 

irradiações de 

dois espectros de 

LLLT e 

fototerapia LED, 

com as mesmas 

densidades de 

energia (10 e 

50J /cm2) 

O LLLT e o LED 

modularam de 

forma diferente o 

metabolismo de 

osteoblastos 

humanos, 

aumentando a 

proliferação por 

mecanismo 

dependente ou não 

de ativação de 

sinalização ERK e 

marcadores de 

diferenciação 

osteogênica. 

BRITEÑO-

VÁZQUEZ, et 

al./2015 

Analisar a 

eficácia da 

LLLT na 

consolidação 

óssea de 

fraturas tibiais 

em ratos. 

20 ratos Wistar 

igualmente 

divididos em  

grupo controle e 

grupo 

experimental. 

O grupo 

experimental 

recebeu 10 dias 

de irradiação a 

laser de arseneto-

galio de baixa 

potência de 850 

nm, 100 mW, 

8J/cm2, 64s. 

A LLLT pode 

acelerar o reparo 

ósseo após 

fraturas da tíbia 

em ratos, de 

acordo com 

análises 

radiológicas e 

histopatológicas. 

CHANG, et 

al./2014 

Investigar os 

resultados 

terapêuticos da 

LLLT em 

50 pacientes com 

fraturas no pulso 

e na mão, que 

não receberam 

tratamento 

O grupo laser 

recebeu 

irradiação de 

laser 830 nm, 60 

mW, 600 seg e 

LLLT pode aliviar 

a dor e melhorar o 

processo de 

cicatrização 
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fraturas no 

pulso e na mão. 

cirúrgico, foram 

distribuídos 

aleatoriamente 

em dois grupos, 

o grupo laser e o 

grupo placebo.  

9.7J/cm2 sendo 

administrado 5 

vezes por semana 

durante 2 

semanas. O grupo 

placebo recebeu  

tratamento com 

laser simulada. 

fraturas no pulso e 

na mão. 

ATASOY, et 

al./ 2017 

Avaliar a 

eficácia do laser 

de 940nm com 

intensidades de 

energia de 5, 10 

e 20J/cm2 na 

cicatrização 

óssea em um 

modelo animal. 

48 ratas Wistar 

foram 

igualmente 

divididas em três 

grupos 

experimentais.  

Os grupos 

experimentais 

receberam 

irradiação com 

Laser de 

alumínio-

arseneto (Ga-Al-

As) nas 

intensidades de 

energia de 

5J/cm2, 10J/cm2 e 

20J/cm2 nos dias 

2, 4, 6, 8, 10 e 12 

após a cirurgia 

enquanto um 

grupo de controle 

sofreu apenas a 

cirurgia de 

defeito da tíbia. 

O laser de 940 nm 

com diferentes 

intensidades de 

energia pode não 

ter efeitos 

marcantes no 

processo de 

cicatrização óssea 

em ambas as fases 

de formação óssea 

SELLA, et 

al./2015 

Investigar o 

efeito do no 

reparo ósseo em 

fraturas 

femorais. 

60 ratos Wistar 

adultos foram 

distribuídos 

aleatoriamente 

em dois grupos: 

grupo A 

(ostectomia + 

LLLT) ou grupo 

Os animais 

receberan  a 

irradiação uma 

vez por dia (do 

dia 1 ao dia 8 

após a cirurgia 

com laser de 

arseneto de gálio 

O laser 

desempenhou um 

papel importante 

no aumento da 

formação de 

tecido ósseo, 

sendo relevante 

para a 
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B (ostectomia + 

laser simulado) 

e alumínio no 

modo contínuo, λ 

= 808 nm, 2J e 

tempo de 5s. 

consolidação da 

fratura, portanto, 

pode ser indicado 

como terapia 

complementar na 

prática clínica. 

PATROCÍNIO-

SILVA, et 

al./2016 

Avaliar a 

resposta in vivo 

de um 

treinamento de 

resistência e 

LLLT em tíbias 

e fêmures de 

ratos com 

diabetes 

mellitus. 

40 ratos Wistar 

machos foram 

distribuídos 

aleatoriamente 

em quatro 

grupos 

experimentais: 

grupo controle, 

grupo diabético, 

grupo treinado 

diabético e grupo 

diabético 

treinado e laser 

irradiado . 

Os grupos foram 

tratados 

exercícios 

resistidos e 

irradiação com 

Laser Ga-Al-As 

de baixa energia, 

808nm, 100mW, 

comprimento de 

onda contínuo, 

0,028 cm2, 

3,57W/ cm2, 33s, 

120 J/cm2, 3,3 J; 

Os exercícios 

estimularam  o 

metabolismo 

ósseo, destacando 

assim o potencial 

do exercício físico 

no manejo da 

perda óssea 

devido à DM e o 

possível estímulo 

osteogênico 

adicional 

oferecido pela 

laserterapia. 

LÉO, et 

al./2012 

Analisar os 

efeitos do laser 

de baixa 

potência, AsGa 

– 904 ηm, no 

reparo ósseo de 

fraturas de 

tíbias em ratos. 

40 ratos 

divididos em 

quatro grupos de 

10 animais: 

grupo 

controle, sem 

fratura; grupo 

com fratura, sem 

tratamento; 

grupo com 

fratura tratado 

com laser a 

10J/cm² e grupo 

com fratura 

Os animais 

receberam 

tratamento com 

laser AsGa 

(arseneto de gálio 

– 904ηm) 

com dose de 

10J/cm² e 

15J/cm² durante 

45 dias, em dias 

alternados 

O submetido à 

terapia laser com 

dosagem de 

15J/cm² obteve o 

maior valor para 

força máxima 

entre os grupos 

experimentais, 

indicando a 

influência 

da maior dosagem 

do laser no reparo 

ósseo. 
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tratado com laser 

a 15J/cm². 

 

 

DISCUSSÃO 

Os estudos mostram que a LLLT é capaz de produzir um recrutamento de células 

inflamatórias e maior quantidade de tecido de granulação, além de causar um aumento 

significativo da expressão de genes responsáveis por estimular a proliferação e diferenciação dos 

osteoblastos. A LLLT estimulou células osteoprogenitoras e osteoblastos produtores de matrizes, 

aumentando assim a taxa de formação óssea e crescimento ósseo na área de defeito. (TIM, et al., 

2015, OLIVEIRA, et al.,2016). Assim, o laser desempenha um papel importante no aumento da 

formação de tecido ósseo, sendo relevante para a consolidação da fratura, portanto, pode ser 

indicado como terapia complementar na prática clínica (SELLA, et al.,2015). Tammbém foi 

comprovado que a LLLT pode aliviar a dor, pois apresenta propriedades antiinflamatórias 

(CHANG, et al., 2014). 

Outros estudos também mostraram uma melhora na consolidação óssea no processo de 

corte após a irradiação a laser com uma dose relativamente baixa, o que aumentou a matriz óssea 

e a neovasculariazação – componentes celulares que podem levar a cura de lesões nos ossos 

(BRITEÑO-VÁZQUEZ, et al., 2015). Estudos experimentais mostraram ainda que a laserterapia 

apresenta resultado positivo no processo de reparo ósseo melhorando aspectos como, força 

máxima suportada, aumento da área tibial cortical, conteúdo mineral ósseo, densidade mineral 

óssea e propriedades biomecânicas e quando associado ao exercício físico favoreceram um 

aumento da rigidez (PATROCÍNIO-SILVA, et al., 2016, LÉO, et al.,2012).   

No entanto, alguns estudos mostraram também que as doses de energia estudadas podem 

apresentar efeito transitório na viabilidade e proliferação dos osteoblastos e a irradiação a laser 

não parece ter nenhum efeito sobre a atividade da fosfatase alcalina, que é um marcador sérico 

para a formação de osteoblastos. Por este motivo, é sugerido que os parâmetros de irradiação 

devem ser claramente estabelecidos no laboratório antes de serem aplicados na prática clínica, 

pois as informações são conflitates (ATEŞ & CAN, 2017). Alguns estudos mostraram que 

diferentes intensidade de um laser de 940 nm pode não ter efeitos marcantes no processo de 

cicatrização óssea em ambas as fases de formação óssea (ATASOY, et al., 2017). Já outros estudos 

mostrma que a terapia laser com maior dosagem obteve o maior valor para força máxima entre os 

grupos experimentais, indicando a influência da maior dosagem do laser no reparo ósseo (LÉO, 

et al., 2012).  

Quadro I: Artigos Analisados 
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CONCLUSÃO 

Desta forma, diante dos estudos encontrados é possível afirmar que o Laser é uma  terapia 

complementar eficaz no tratamento da consolidação de fraturas, sendo este capaz de estimular o 

tecido ósseo promovendo assim o incremento da matriz óssea e neovascularização deste tecido, 

melhora a cicatrização óssea, estimulação da expressão de genes osteogênicos, aumento da 

proliferação de osteoblastos, aceleração do reparo ósseo, alivio da dor e melhora do processo de 

cicatrização e viabilização de maior valores de força máxima. No entanto, alguns estudos 

mostraram que ainda se faz necessário mais estudos a respeito dos parâmetros de irradiação, pois 

estes devem ser claramente estabelecidos antes de serem aplicados na prática clínica. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A microcefalia é uma malformação congênita que ocorre quando o cérebro não 

se desenvolve de maneira adequada. Criança com esta patologia, pode apresentar um atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). A fisioterapia vai ser capaz de reconhecer os 

processos deste desenvolvimento, afim de usar de estratégias que minimizem essa problemática e 

promova uma melhor qualidade de vida. OBJETIVO: Revisar na literatura os benefícios da 

estimulação precoce em crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor diagnosticadas 

com microcefalia. MATERIAIS E METODOS: Estudo bibliográfico em caráter descritivo, 

analítico, com abordagem qualitativa, com conteúdo extraído de artigos científicos, inseridos nos 

bancos de dados MEDLINE, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SCIELO. A seleção dos artigos 

deu-se a partir dos descritores: “microcefalia”; “estimulação”; “fisioterapia”; encontrando um 

total de 97 artigos. Aplicou-se então filtros como ano de publicação de 2015 a 2017, artigos 

completos, língua portuguesa; selecionando assim, 10 artigos os quais foram utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Com base nos artigos 

analisados, crianças com microcefalia possuem prejuízos do desenvolvimento neuropsicomotor e 

necessitam de estimulação precoce, que promove harmonia entre as várias áreas sensoriais, bem 

como contribui no binômio mãe-bebê e acolhimento familiar dessas crianças. CONCLUSÃO: O 

estudo possibilitou compreender que crianças com atraso no desenvolvimento se beneficiam de 

um programa de estimulação precoce, pois diminuem os impactos tanto na parte cognitiva, visual, 
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auditiva e motora. Neste sentido, a mesma deve ser empregada pela fisioterapia sobre os marcos 

do DNPM, a fim de promover um melhor ganho de habilidades para essas crianças.  

PALAVRAS-CHAVES: “Microcefalia”; “Estimulação”; “Fisioterapia” 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Microcephaly is a congenital malformation that occurs when the brain does 

not develop properly. A child with this pathology may present a delay in neuropsychomotor 

development (DNPM). Physiotherapy will be able to recognize the processes of this development, 

in order to use strategies that minimize this problem and promote a better quality of life. 

OBJECTIVE: To review in the literature the benefits of early stimulation in children with delayed 

neuropsychomotor development diagnosed with microcephaly. MATERIALS AND 

METHODS: A descriptive, analytical bibliographic study with a qualitative approach, with 

content extracted from scientific articles, inserted in MEDLINE, Virtual Health Library (VHL) 

and SCIELO databases. The selection of the articles was based on the descriptors: "microcephaly"; 

"stimulation"; "physiotherapy"; finding a total of 97 articles. Filters were then applied as year of 

publication from 2015 to 2017, complete articles, Portuguese language; selecting 10 articles which 

were used for the development of the work. RESULTS AND DISCUSSIONS: Based on the 

analyzed articles, children with microcephaly have neuropsychomotor development impairments 

and require early stimulation, which promotes harmony between the various sensory areas, as well 

as contributes to the mother-baby binomial and the family host of these children. 

CONCLUSION: The study made it possible to understand that children with developmental 

delay benefit from an early stimulation program, since they reduce the impacts on the cognitive, 

visual, auditory and motor aspects. In this sense, it should be used by physiotherapy on DNPM's 

milestones, in order to promote a better skills gain for these children. 

KEYWORDS: "Microcephaly"; "Stimulation"; "Physiotherapy" 

 

 

INTRODUÇÃO: A microcefalia é uma malformação congênita que ocorre quando o cérebro não 

se desenvolve de maneira adequada. A criança com esta patologia, pode apresentar um atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) (COFFITO, 2016).  Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), a microcefalia é caracterizada pela medida do crânio, em que o Perímetro 

Cefálico apresenta medida inferior a 32 cm. O Brasil, em 2015, apresentou um surto de infecção 

pelo Zika Vírus, sendo o primeiro a ter uma associação entre o vírus e a complicação grave de 

recém-nascidos com microcefalia (SÁ et al, 2016). Portadores de microcefalia podem apresentar 

além da deformidade craniofacial, característica do transtorno, déficit intelectual, atraso nas 
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funções motoras e na fala, distorções faciais, nanismo ou baixa estatura, hiperatividade, epilepsia, 

dificuldades de coordenação e equilíbrio, dentre outras alterações neurológicas (BRUNA, 2015). 

Pensar sobre a intervenção precoce é assumir a sua complexidade enquanto metodologia de 

intervenção que se preocupa não apenas com as crianças mais vulneráveis, mas também com as 

suas famílias (SOF, 2016). É através da intervenção das equipes transdisciplinares que se procura 

dar uma resposta à medida de cada caso, de cada situação (LISBOA, 2013). Neste período é 

essencial para uma recuperação funcional mais próxima do normal, uma intervenção o mais 

precoce possível para um melhor prognóstico (YANG et al., 2013, BASU, 2014). Além disso, os 

fisioterapeutas, devem ser capazes de reconhecer os processos deste desenvolvimento, afim de 

usar de estratégias como programa de estimulação precoce que minimizem essa problemática e 

promovam uma melhor qualidade de vida para essas crianças (ABRAFIN, 2016).  

 

OBJETIVO 

 

 Revisar na literatura os benefícios da estimulação precoce em crianças com atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor diagnosticadas com microcefalia. 

 

 MATERIAIS E METODOS 

 

 Estudo bibliográfico em caráter descritivo, analítico, com abordagem qualitativa, com conteúdo 

extraído de artigos científicos, inseridos nos bancos de dados MEDLINE, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e SCIELO. A seleção dos artigos deu-se a partir dos descritores: “microcefalia”, 

“estimulação”, “fisioterapia”, encontrando um total de 97 artigos. Aplicou-se então filtros como 

ano de publicação de 2015 a 2017, artigos completos, língua portuguesa; selecionando assim, 10 

artigos os quais foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com base nos artigos analisados, crianças com microcefalia possuem prejuízos do 

desenvolvimento neuropsicomotor e necessitam de estimulação precoce, que promove harmonia 

entre as várias áreas sensoriais (motora, sensorial, proprioceptiva, linguística, cognitiva, auditiva, 

visual), bem como contribui no binômio mãe-bebê, na compreensão e acolhimento familiar dessas 

crianças (BRASIL, 2016). A estimulação motora com abordagem proprioceptiva assegura o 

reconhecimento do próprio corpo e a localização de suas partes (BARATA; BRANCO, 2010). 

Além disto, a integração sensorial e a estimulação vestibular parecem benéficas para potencializar 

o desenvolvimento motor. Com a estimulação da área linguística a criança desenvolve mais 

amplamente a fala e tem melhora na comunicação. No que diz respeito a estimulação cognitiva os 
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benefícios podem ser encontrados tanto na melhora quanto na preservação do desenvolvimento 

da memória e da atenção. Enquanto que a estimulação auditiva proporciona a criança a capacidade 

de reconhecer os sons produzidos tanto por objetos quanto por pessoas através da fala (BARATA; 

BRANCO, 2010). Além destes a estimulação visual destaca-se, pois integra as informações 

recebidas pelos outros sentidos e influencia em aspectos do desenvolvimento (BRASIL,2016). O 

grande desafio da fisioterapia neurofuncional em pediatria é justamente integrar todos estes 

fatores, principalmente nos bebês e nas crianças com deficiência intelectual, como é frequente em 

crianças com microcefalia (NORBERT et al, 2016). É neste contexto que a intervenção precoce, 

o ambiente enriquecido e o uso de estratégias para a realização ativa e específica de atividades 

funcionais tem importante papel, visto que a repetição nem sempre é possível (ABRAFIN,2016).  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo possibilitou compreender que crianças com atraso no desenvolvimento se beneficiam de 

um programa de estimulação precoce, pois diminuem os impactos tanto na parte cognitiva, visual, 

auditiva e motora. Neste sentido, a mesma deve ser empregada pela fisioterapia sobre os marcos 

do DNPM, a fim de promover um melhor ganho de habilidades para essas crianças  
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RESUMO 

Este estudo objetivou descrever o efeito do laser de baixa potência no edema em um modelo 

experimental de artrite reumatoide (AR). Foram utilizados camundongos Swiss machos pesando 

entre 25 e 30g. Os 24 animais foram divididos em 4 grupos iguais (grupo salina, grupo controle 

negativo (Zymosan), grupo controle positivo (Dexametasona) e grupo tratamento (Laser). A 

indução experimental da AR foi realizada através da administração da injeção de 200μg de 

Zymosan, dissolvido em 10μg de solução salina estéril, na região da articulação talocrural e 

subtalar dos membros posteriores. Os animais foram tratados com laser AsGa (904ηm, 80 Hz, 

50mW 12s, 1J/cm²) na articulação talocrural durante 4 horas. O edema foi mensurado com um 

paquímetro metálico. Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Piauí – UFPI (038/2015). O estudo mostrou que houve diferença estatisticamente significativa ao 

comparar o grupo Laser com Zymosan, pois o grupo tratado com laser diminui o edema sendo 

apenas menos eficaz do que o grupo dexamentasona.  O laser reduziu a inflamação aguda e 

periférica, atuando assim na modulação do processo inflamatório e dor, que por sua vez levou a 

uma redução do edema. Desta forma, o laser de baixa intensidade de 904ηm, potência de 50w e 

dose de 1J/cm2, foi efetivo na redução do edema, porém são necessários mais estudos para elucidar 

os mecanismos pelos quais o laser atua na condição patológica descrita nesse trabalho. 

Palavras-chave: LASER; Artrite Reumatóide; Edema. 
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ABSTRACT 

This study aimed to describe the effect of low power laser on edema in an experimental model of 

rheumatoid arthritis (RA). Male Swiss mice weighing between 25 and 30g were used. The 

experimental animals were divided in 4 equal groups (saline group, negative control group 

(Zymosan), positive control group (Dexamethasone) and treatment group (Laser). The 

experimental induction of RA was performed by administration of the 200 μg injection of 

Zymosan, The animals were treated with AsGa laser (904ηm, 80 Hz, 50mW 12s, 1J / cm²) in the 

talocrural joint for 4 hours, and the edema was measured The study showed that there was a 

statistically significant difference when comparing the Laser group with Zymosan, because the 

group treated with laser reduced the edema being only less effective than the dexamethasone 

group. The laser reduced the acute and peripheral inflammation, thus acting in the modulation of 

the inflammatory process and pain, q which in turn led to a reduction of edema. In this way, the 

low intensity laser of 904ηm, power of 50w and dose of 1J / cm2, was effective in the reduction 

of edema, but more studies are necessary to elucidate the mechanisms by which the laser acts in 

the pathological condition described in this work. 

Keywords: LASER; Rheumatoid arthritis; Edema. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Artrite reumatoide (AR) compreende uma doença autoimune caracterizada por poliartrite 

simétrica que afeta as articulações diartrodiais e estruturas periarticulares, além de apresentar 

diversas manifestações sistêmicas, comprometendo a membrana sinovial que representa o sitio 

inflamatório primário da artrite, que mostra hiperplasia celular e processo inflamatório que 

configura sinovite, quando essa condição não é tratada apresenta destruição articular progressiva, 

com perda cartilaginosa e óssea (GREGERSEN, 2006). 

Embora ainda não possua uma etiologia bem estabelecida, existe a hipótese que a 

desregulação da ativação linfocitária desempenha um papel importante na decomposição da 

imunidade, levando à auto reatividade, um exemplo é a morte celular programada 1 (PD-1) que é 

mostrada como uma importante proteína envolvida na profunda perda de auto regulação que leva 

à rápida letalidade associada à infiltração de linfócitos em muitos órgãos (FIRESTEIN, 2003). A 

artrite reumatoide (AR) é uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais são identificadas 

por médicos e profissionais da saúde, com 5,7% da população. Acomete uma faixa média de idade 

de 40 - 49 anos, representando 6,5% da população e uma predominância no sexo feminino 

(BARTOK, 2010). 

Acredita-se que a ação do laser de baixa intensidade sobre o tecido está relacionada à 

possibilidade dele inibir o aparecimento de fatores quimiotáxicos nos estágios iniciais da 
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inflamação, de interferir com os efeitos dos mediadores químicos induzidos pela inflamação, inibir 

a síntese das prostaglandinas além de inibir o esfíncter pré-capilar, através de mediadores 

químicos, porém estudos adicionais sobre o efeito anti-inflamatório do laser de baixa intensidade 

ainda se fazem necessários (LOPES, 2008). O efeito analgésico justifica-se, pelo caráter anti-

inflamatório, por interferência na mensagem elétrica, pelo estímulo à liberação de ß-endorfina, 

por evitar a redução do limiar de excitabilidade dos receptores dolorosos, pela eliminação de 

substâncias algógenas e pelo equilíbrio energético local (ENWEMEKA, 2004).  

 

MÉTODOS  

Foram utilizados camundongos Swiss machos pesando entre 25 e 30g fornecidos pelo Biotério 

Setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da UFPI. 

Foram alocados em ambiente sob temperatura controlada de 25±2°C com ciclo claro/escuro 

12/12h com comida e água ad libitum. Todos os experimentos foram realizados de acordo com o 

Guia para Cuidados e Uso de Animais de Laboratório (National Institute of Health, Bethesda, 

MD, USA) e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí sob 

protocolo n°. 038/15. 

Os animais foram divididos em 4 grupos, um grupo salina com 6 animais, um grupo 

controle negativo (Zymosan) com 6 animais, um grupo controle positivo (Dexametasona) com 6 

animais e um grupo tratamento (Laser) com 6 animais, perfazendo o total de 24 animais. Os grupos 

Zymosan, Dexametasona e Laser receberam uma injeção de 200μg de Zymosan, dissolvido em 

10μg de solução salina estéril, na região da articulação talocrural e subtalar dos membros 

posteriores. O grupo Salina recebeu a mesma quantidade de salina estéril na articulação. Todos os 

grupos foram tratados com o laser de baixa intensidade de 904 ηm,após 4 horas os animais foram 

levados para o Von Frey e posteriormente sacrificados. O grupo Dexametasona recebeu via 

intraperitoneal 4mg/Kg do fármaco meia hora antes da primeira aplicação. O sacrifício se deu por 

meio do deslocamento cervical, animais sendo sedados por éter.  

Um equipamento Laser AsGa de baixa intensidade (Gallium Arsenium, KLD Biosistemas 

Equipamentos Eletrônicos Ltda., Brasil; Modelo LLT 0107), operando em comprimento de onda 

em 904ηm foi usado por todo o experimento para irradiação nas articulações dos animais. Os 

parâmetros do laser são os seguintes: frequência de 80 Hz, potência de 50mW e tempo de 

irradiação de 12s, correspondendo a dose de 1J/cm². A potência óptica do laser foi calibrada 

usando um Medidor Óptico Multifuncional Newport (modelo 1835-C). A aplicação do laser foi 

realizada na articulação talocrural direita com aplicação pontual do laser na dose de 1J/cm2 e 

repetido o tratamento a cada hora até completar a quarta hora de experimento. Em seguida, os 

animais foram levados para o Von Frey e posterior sacrifício. 
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Para mensuração da variação do edema na região foi realizado avaliação na articulação 

talocrural antes da indução e após o último tratamento, para a avaliação foi utilizado um 

paquímetro metálico; a análise foi feita com os valores iniciais e valores finais, sendo os mesmos 

comparados em relação à variação do diâmetro do edema.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Figura 1.  Avaliação do edema pela variação do diâmetro da região talocrural, com uso de 

paquímetro metálico; no momento de pós-tratamento nos grupos: grupo salina (Sal), grupo 

controle (Zymosan), grupo tratado com 1J/cm2 (Laser), grupo tratado com dexametasona (Dexa). 

***Diferença estatisticamente significativa ao comparar o grupo Laser com Zymosan. 

Uma das principais características da artrite é o quadro álgico que é descrito com uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada com uma lesão tecidual presente ou 

potencial. À medida que o estímulo doloroso continua, esse aumento da sensibilidade dos 

nociceptores é chamado de hiperalgesia (LANA, 2006). Em nosso estudo utilizamos a 

fotobiomodulação como tratamento alternativo pois proporciona um aumento no metabolismo 

celular, estimulando a atividade mitocondrial, atuando como analgésicos, anti-inflamatórios e 

reparadores da lesão mucosa. Eles provocam diversos eventos biológicos, a exemplo da 

proliferação epitelial e de fibroblastos, bem como a maturação, locomoção e transformação dos 

mesmos em miofibroblastos. Há, também, alterações celulares e vasculares que dependem, dentre 
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outros fatores, do comprimento de onda do laser. Ainda ocorre produção de colágeno, elastina e 

proteoglicanos, revascularização, contração da ferida, aumento da fagocitose pelos macrófagos, 

aumento da proliferação e ativação dos linfócitos e da força de tensão, acelerando o processo 

cicatricial (LINO, 2011; SILVEIRA, 2007).  

A aplicação da radiação é capaz de reduzir a inflamação aguda e periférica, pois, segundo 

Prianti et al. (2014), o uso do laser de baixa intensidade é capaz de diminuir a expressão de ciclo-

oxigenase-2 (COX-2), tanto localmente quanto centralmente, diminuindo a liberação de 

prostaglandina E2 (PGE2), o que confirma os resultados do presente estudo, sugerindo que o laser 

de baixa intensidade atua na modulação do processo inflamatório e dor, que por sua vez levou a 

uma redução do edema. 

Merigo et al, (2015), usando laser de baixa intensidade (650ηm, 31J/cm2) para o tratamento 

de pós-operatório, observou que houve uma redução do processo inflamatório e dor, de modo que 

acelerou o tempo de cura. Por outro lado, Borato et al. (2008) em seu estudo, utilizando um laser 

de comprimento de onda de 808ηm, com potência de 100mW e doses de 20J/cm2, 50J/cm2 e 

100J/cm2 sobre a região de gastrocnêmios, avaliou os efeitos de três doses de laser na dor e edema 

imediatos; demonstraram que os efeitos do laser de baixa intensidade não foram significativos 

para a redução da dor e houve aumento do edema. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir que o laser de 

baixa intensidade de 904ηm, nos parâmetros de potência de 50w e dose de 1j/cm2, se mostrou 

efetivo na redução do edema, porém esse é um estudo inicial sendo necessário outros estudos para 

elucidar os mecanismos pelos quais o laser atua na condição patológica descrita no trabalho. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A unidade de terapia intensiva (UTI), atende pacientes com prognóstico grave 

e com alto risco de morte. Por conta disso diversos órgãos e sistemas do organismo são 

acometidos, ocasionando limitações funcionais e prolongamento da internação. A fisioterapia se 

faz importante nesse momento, através da mobilização precoce que auxilia na redução dos efeitos 

adversos da imobilidade. OBJETIVO: Identificar a importância da mobilização precoce para 

pacientes da unidade de terapia intensiva. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo bibliográfico em 

caráter descritivo, analítico, com abordagem qualitativa, com conteúdo extraído de artigos 

científicos, inseridos nos bancos de dados MEDLINE, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

SCIELO. A seleção dos artigos deu-se a partir dos descritores: “mobilização precoce”; “unidade 

de terapia intensiva”; “fisioterapia”; encontrando um total de 38 artigos. Aplicou-se então filtros 

como ano de publicação de 2010 a 2017, artigos completos, língua portuguesa; selecionando 

assim, 10 artigos os quais foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho. RESULTADOS 

E DISCUSSÕES: Com base nos artigos analisados é comum nesse tipo de paciente a imobilidade 

que acomete vários órgãos e sistemas. Percebe-se então a importância da mobilização precoce, 

que traz benefícios físicos e psicológicos, evita uma hospitalização prolongada, acelera a 

recuperação desses indivíduos e mantem a movimentação das articulações. CONCLUSÃO: O 
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estudo possibilitou compreender que a realização da mobilização precoce traz resultados 

favoráveis, sobretudo para redução do tempo de internação. Além disso, a figura do fisioterapeuta 

é de extrema importância, pois o mesmo torna-se o principal responsável pela conduta realizada.  

PALAVRAS-CHAVES: “Mobilização precoce”; “Unidade de terapia intensiva”; “Fisioterapia” 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The intensive care unit (ICU), serves patients with severe prognosis and high 

risk of death. Because of this, several organs and systems of the organism are affected, causing 

functional limitations and prolongation of hospitalization. Physical therapy becomes important at 

this time, through early mobilization that helps to reduce the adverse effects of immobility. 

OBJECTIVE: To identify the importance of early mobilization for intensive care unit patients. 

MATERIALS AND METHODS: A descriptive, analytical bibliographic study with a qualitative 

approach, with content extracted from scientific articles, inserted in MEDLINE, Virtual Health 

Library (VHL) and SCIELO databases. The selection of the articles was based on the descriptors: 

"early mobilization"; "intensive care unit"; "physiotherapy"; finding a total of 38 articles. Filters 

were then applied as year of publication from 2010 to 2017, complete articles, Portuguese 

language; selecting 10 articles which were used for the development of the work. RESULTS 

AND DISCUSSIONS: Based on the analyzed articles it is common in this type of patient the 

immobility that affects several organs and systems. The importance of early mobilization, which 

brings physical and psychological benefits, avoids prolonged hospitalization, accelerates the 

recovery of these individuals and maintains the movement of joints. CONCLUSION: The study 

made it possible to understand that the early mobilization brings favorable results, mainly to 

reduce hospitalization time. In addition, the figure of the physiotherapist is of extreme importance, 

because he becomes the main responsible for the conduct performed. 

 

KEYWORDS:  "Early Mobilization"; "Intensive care unit"; "Physiotherapy" 

 

INTRODUÇÃO: A unidade de terapia intensiva (UTI), atende pacientes com prognóstico grave 

e com alto risco de morte. Por conta disso diversos órgãos e sistemas do organismo são 

acometidos, ocasionando limitações funcionais e prolongamento da internação (FELICIANO et 

al, 2012). Consequentemente, a capacidade física e a qualidade de vida dos pacientes 

ficam comprometidas, sendo que essas alterações podem durar alguns anos após a alta 

hospitalar (KIMURA et al, 2013). O repouso absoluto foi, por muito tempo, eleito pelos 

médicos como a melhor forma de tratar o paciente que se encontra em estado crítico, pois 

se pensava que este não resistiria a qualquer tipo de atividade física naquele estado, e 
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este repouso ocasionaria benefícios clínicos para o mesmo. Acreditava-se que era 

benéfico para a estabilização clínica do paciente. Com isso, a falta de condicionamento 

físico, a fraqueza muscular, a dispneia, a depressão, a ansiedade e a redução da percepção 

da qualidade de vida, são complicações adquiridas, precocemente, por essa p rática, 

acarretando piora do paciente e, ao mesmo tempo, contribuindo para um tempo mais 

longo de desmame, internação, risco de infecções e morbimortalidade (FLORENCIO, 

2014). A fisioterapia se faz importante nesse momento, através da mobilização precoce que 

auxilia na redução dos efeitos adversos da imobilidade (MOTA et al, 2012). O exercício 

terapêutico é fundamental na atuação da fisioterapia, com a finalidade de melhorar a 

funcionalidade física e reduzir incapacidades. Inclui atividades que previnem 

complicações como encurtamentos, fraquezas musculares e deformidades osteoarti -

culares e reduzem a utilização dos recursos de saúde durante a hospi talização ou após 

uma cirurgia. Estes exercícios aprimoram ou mantem o estado de saúde dos indivíduos e 

previnem ou minimizam as suas futuras deficiências, a perda de função ou a incapacidade 

(SILVA; MAYNARD; CRUZ, 2010).  

OBJETIVO 

 Identificar a importância da mobilização precoce para pacientes da unidade de terapia intensiva.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Estudo bibliográfico em caráter descritivo, analítico, com abordagem qualitativa, com conteúdo 

extraído de artigos científicos, inseridos nos bancos de dados MEDLINE, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e SCIELO. A seleção dos artigos deu-se a partir dos descritores: “mobilização 

precoce”; “unidade de terapia intensiva”; “fisioterapia”; encontrando um total de 38 artigos. 

Aplicou-se então filtros como ano de publicação de 2010 a 2017, artigos completos, língua 

portuguesa; selecionando assim, 10 artigos os quais foram utilizados para o desenvolvimento do 

trabalho. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base nos artigos analisados é comum nesse tipo de paciente a imobilidade que acomete 

vários órgãos e sistemas, como sistemas osteomioarticular, cardiorrespiratório, metabólico, 

gastrointestinais, geniturinários e cutâneo (DANTAS et al, 2012). A reabilitação tem o potencial 

de restaurar a perda funcional, mas algumas vezes, esta é apenas iniciada após a alta da unidade, 

ou seja, tardiamente (SANDERS et al, 2012). Percebe-se então a importância da mobilização 

precoce, que traz benefícios físicos e psicológicos, evita uma hospitalização prolongada, acelera 

a recuperação desses indivíduos, diminui a incidência de complicações pulmonares, reduz o tempo 
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na ventilação mecânica e os efeitos da imobilidade e do repouso e mantem a movimentação da 

articulação. Várias técnicas são utilizadas dentre as quais, os exercícios de mobilidade no leito 

como mudança de decúbito, deambulação, exercícios passivos, ativo-assistidos, resistidos que 

visam manter a movimentação articular, a força muscular e diminuir o risco de tromboembolismo 

(SARMENTO et al, 2013). Apesar dos efeitos benéficos relacionados à mobilização precoce em 

pacientes internados em UTI, é importante avaliar alguns fatores de segurança antes da realização 

dessas atividades nesse ambiente. Os principais fatores de segurança que devem ser abordados 

são: fatores intrínsecos ao paciente, como antecedentes médicos, reservas cardiovascular e 

respiratória, e fatores extrínsecos como acesso vascular, ambiente e equipe (SILVA e SANTOS, 

2014).  É valido ressaltar que o trabalho em equipe tem sido associado a uma melhor evolução, 

pois essa abordagem multidisciplinar objetiva o cuidado integral, por meio da adoção de medidas 

profiláticas na prevenção de complicações, contribuindo deste modo para o progresso do paciente 

(PINHEIRO & CHRISTOFOLETT, 2012).  

CONCLUSÃO 

 O estudo possibilitou compreender que a realização da mobilização precoce traz resultados 

favoráveis, sobretudo para redução do tempo de internação e melhora no quadro do paciente. Além 

disso, a figura do fisioterapeuta é de extrema importância, pois o mesmo torna-se o principal 

responsável pela conduta realizada. 
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RESUMO 

 

Introdução: Caracterizada como uma doença neurodegenerativa com degeneração de neurônios 

da dopamina, particularmente na substância negra do mesencéfalo, a doença de Parkinson (DP) é 

a segunda doença neurodegenerativa predominante em todo o mundo, 1,2 No Brasil, a prevalência 

de DP é de 3,3% os idosos. A dança fornece uma oportunidade para investigar como o cérebro 

integra o movimento e o som, bem como o desenvolvimento da experiência motora e cognitiva. 

Objetivos: Apresentar a percepção da dança em idosos portadores da DP em função da qualidade 

de vida e reabilitação dos mesmos. Metodologia: Esse estudo se trata de um estudo bibliográfico 

na qual foram utilizados dados eletrônicos dos seguintes sites: Pubmed com os descritores: Dance 

Moviment Therapy, Dancetherapy e Parkinson, Scielo com descritores: Diretrizes do idoso e 

Fisioterapia Geriátrica, com o total de achados com para esse estudo 17 artigos, somente utilizado 

para esse estudo 15 artigos, referindo-se aos últimos 5 anos. Resultados e Discussão: De acordo 

com estudos pesquisados, notou-se os benefícios multifacetados da terapia da dança uma grande 

magnitude com portadores da DP, proporcionando-lhes equilíbrio, ganho de força muscular, 

postura, melhorando na marcha diminuindo assim quedas, incluindo a mobilidade aumentada, 

melhorias gerais no bem-estar social e emocional, segurança, aumento de níveis de atividades, 

encorajamento, espirito renovado, capacidade de se mover como os principais resultados. 

Conclusão: Levando em consideração esses aspectos entende-se que a dança como terapia para 

DP é eficaz no tratamento, auxiliado com os demais tratamentos convencionais, sendo assim 

necessário envolver a dança no tratamento fisioterapêutico para indivíduos portadores de DP.  

Descritores: Dance Moviment Therapy; Dancetherapy; Parkinson; Fisioterapia Geriátrica  

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Characterized as a neurodegenerative disease with degeneration of dopamine 

neurons, particularly in the black matter of the midbrain, Parkinson's disease (PD) is the second 
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most prevalent neurodegenerative disease worldwide. 1,2 In Brazil, the prevalence of PD is Of 

3.3% for the elderly. Dance provides an opportunity to investigate how the brain integrates 

movement and sound as well as the development of motor and cognitive experience. Objectives: 

To present the perception of dance in elderly people with PD as a function of quality of life and 

rehabilitation of the same. Methodology: This study is a bibliographic study using electronic data 

from the following sites: Pubmed with the descriptors: Dance Moviment Therapy, Dancetherapy 

and Parkinson, Scielo with descriptors: Elderly Guidelines and Geriatric Physiotherapy, with total 

findings For this study 17 articles, only used for that study 15 articles, referring to the last 5 years. 

RESULTS AND DISCUSSION: According to the researched studies, the multifaceted benefits of 

dance therapy were found to be of great magnitude with PD patients, providing them with balance, 

gain of muscular strength, posture, improving gait thus decreasing falls, including mobility 

Increased, general improvements in social and emotional well-being, safety, increased levels of 

activities, encouragement, renewed spirit, ability to move as the main results. Conclusion: Taking 

these aspects into consideration, it is understood that dance as a therapy for PD is  

effective in the treatment, aided by other conventional treatments, so it is necessary to involve 

dance in the physiotherapeutic treatment for individuals with PD.  

 

Descriptors: Dance Moviment Therapy; Dancetherapy; Parkinson; Geriatric Physiotherapy  
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RESUMO 

 

 O câncer é considerado um problema de saúde pública no Brasil constituindo a segunda causa de 

morte, estima-se 57.120 novos casos em um ano. O carcinoma mamário é o segundo tipo de 

neoplasia mais freqüente no mundo e o mais comum entre as mulheres, correspondendo por 22% 

dos casos novos a cada ano. Avanços cirúrgicos foram observados, que passaram a ser conhecidas 

como mastectomia, porem esses procedimentos, pós-operatória, pode causar morbidade severa no 

membro superior homolateral à cirurgia, problemas como o linfedema. Dessa forma, o presente 

estudo se propõe a realizar uma revisão sistemática com o intuito de demonstrar a importância da 

fisioterapia no controle do linfedema pós mastectomia. Com o objetivo de analisar o efeito da 

fisioterapia na redução do linfedema e observar as técnicas utilizadas como tratamento no controle 

do linfedema pós mastectomia. Para fins metodológicos, a seguinte pesquisa se caracteriza como 

uma revisão sistemática da literatura, onde realizou um levantamento da base de dados, Medline 

via Lilacs , Pubmed e Scielo, nos meses de junho a julho de 2017, que abordam sobre a temática 

a partir dos descritores: Fisioterapia, Linfedema, Mastectomia, tendo como critérios de inclusão: 

estudos publicados em português e inglês; artigos de estudos de casos; artigos publicado em 

revista cientificas e artigos científicos completos, dissertação e artigos compreendidos entre os 

anos de 2012 à 2015, pois apresentavam informações recentes sobre o tema abordado. Já os 

critérios de exclusão constaram: pesquisas realizadas em animais; artigos publicados antes de 

2012; fuga do tema em pesquisa, artigos duplicados; revisões bibliográficas. A análise dos achados 

foi feita através de leituras criteriosas e apresentados em tabela, para posterior discussão. Através 

da coleta dos achados desta revisão sistemática, foram selecionados e analisados artigos que 

incluíam técnicas fisioterapêuticas para controle do linfedema pós mastectomia, em seguida 

apresentados em Tabela 01 contendo o autor, ano de publicação, tipo de pesquisa, metodologia e 

resultados. Foram encontrados 357 artigos sobre a temática em questão. Após triagem de títulos e 
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resumos foram excluídos 137 artigos publicados antes de 2012; 120 revisões bibliográficas; 5 

pesquisas em animais e 90 fuga do tema em pesquisa para outras áreas profissionais. Por fim, 

somente 5 artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados para avaliação crítica, 

análise e extração de dados, para posterior discussão. Onde os autores citados apostaram em 

técnicas fisioterapeuticas combinadas como EEAV; Drenagem linfática manual; cinesioterapia; 

Kinesio taping, alem das orientações à paciente em que puderam notar grandes resultados 

positivos no controle das co-morbidades da mastectomia que é o linfedema. Conclui-se assim que 

a atuação fisioterapêutica é uma necessidade básica para a paciente submetida à cirurgia por câncer 

de mama, seja qual for à técnica empregada. Visto que apresenta eficácia no tratamento das 

complicações pós-cirúrgicas a fisioterapia proporciona melhor qualidade de vida e atua como fator 

preventivo às possíveis complicações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Linfedema; Mastectomia  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Cancer is considered a public health problem in Brazil, being the second cause of death, an 

estimated 57,120 new cases in a year. Breast carcinoma is the second most frequent type of 

neoplasm in the world and the most common among women, accounting for 22% of new cases 

each year. Surgical advances were observed, which became known as mastectomy, but these 

procedures, postoperative, can cause severe morbidity in the upper limb homolateral to surgery, 

problems such as lymphedema. Thus, the present study proposes to perform a systematic review 

in order to demonstrate the importance of physical therapy in the control of lymphedema after 

mastectomy. With the objective of analyzing the effect of physical therapy on the reduction of 

lymphedema and observing the techniques used as treatment in the control of lymphedema after 

mastectomy. For the methodological purposes, the following research is characterized as a 

systematic review of the literature, where it carried out a survey of the database, Medline via 

Lilacs, Pubmed and Scielo, from June to July 2017, which discuss the subject from the descriptors: 

Physiotherapy, Lymphedema, Mastectomy, with as inclusion criteria: studies published in 

Portuguese and English; case study articles; articles published in scientific journals and complete 

scientific articles, dissertation and articles between the years of 2012 to 2015, as they presented 

recent information on the topic addressed. The exclusion criteria included: research on animals; 

articles published before 2012; escape from the topic in research, duplicate articles; bibliographic 

reviews. The analysis of the findings was done through careful readings and presented in a table, 

for further discussion. Through the collection of the findings of this systematic review, articles 

that included physiotherapeutic techniques for lymphedema control after mastectomy were 

selected and analyzed, then presented in Table 01 containing the author, year of publication, type 

of research, methodology and results. There were 357 articles on the subject in question. After 

screening of titles and abstracts, 137 articles published before 2012 were excluded; 120 

bibliographic reviews; 5 research on animals and 90 flight from research topic to other 

professional areas. Finally, only 5 articles met the inclusion criteria and were selected for critical 

evaluation, analysis and data extraction, for further discussion. Where the cited authors bet on 

combined physiotherapy techniques such as EEAV; Manual lymphatic drainage; kinesiotherapy; 

Kinesio taping, in addition to the patient guidelines in which they could notice great positive 

results in controlling the comorbidities of mastectomy, which is lymphedema. We conclude that 

physical therapy is a basic necessity for the patient submitted to breast cancer surgery, regardless 

of the technique employed. Since it presents efficacy in the treatment of postoperative 

complications, physiotherapy provides a better quality of life and acts as a preventive factor to the 

possible complications.  

 

KEY WORDS: Physiotherapy; Lymphedema; Mastectomy 
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RESUMO 

 

A Gordura localizada ou adiposidade localizada é caracterizada pelo acúmulo exagerado de 

gordura em diferentes regiões do corpo humano. Esta condição se exibe de modo distinto em cada 

indivíduo e depende de fatores hormonais e genéticos. Atualmente, os tratamentos de perca de 

gordura localizada estão em constante procura, dada a natureza invasiva da lipoaspiração e seus 

riscos decorrentes no pré e pós-operatório, existe a criolipólise, que pode ser considerada uma 

inovação tecnológica de grande ajuda no combate a gordura localizada e vem ganhando bastante 

espaço e credibilidade. A técnica de criolipólise promove o “resfriamento" localizado do tecido 

adiposo subcutâneo de forma não invasiva, com temperaturas em torno de -5 a -15 ºC, ocasionando 

morte adipocitária por apoptose. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão sistemática 

comprovando a eficácia clínica da criolipólise na adiposidade localizada. Essa pesquisa trata-se 

de uma revisão sistemática da literatura pesquisados e analisados nas fontes de dados da Medline 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde) via PubMed e SciELO (Scientifc Eletronic 

Library Online). Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português e inglês; artigos 

publicados entre 2012-2017; artigos publicados em revistas científicas e artigos de criolipólise 

sem associação. Já os critérios de exclusão constaram: pesquisas realizadas em animais; artigos 

publicados antes de 2012; artigos duplicados; revisões bibliográficas e estudos de casos. A partir 

da análise nas bases de dados, foram encontrados 88 artigos no total sobre o tema em questão, 

após a triagem 6 artigos foram incluídos para a análise, os quais foram selecionados para avaliação 

crítica, análise e extração de dados. De acordo com os aspectos observados nessa revisão de 
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literatura, podemos verificar que a criolipólise é um método seguro e que está cada vez mais 

ganhando espaço na área da estética, representando uma ótima alternativa a procedimentos 

cirúrgicos, pois, vem obtendo excelentes resultados na perda de gordura localizada.  

 

Descritores: Criolipólise; Adiposidade; Gordura localizada  

 

 

ABSTRACT 

 

 Localized fat or localized adiposity is characterized by the exaggerated accumulation of fat in 

different regions of the human body. This condition displays differently in each individual and 

depends on hormonal and genetic factors. Currently, localized fat perch treatments are constantly 

in demand, given the invasive nature of liposuction and its risks in the pre- and postoperative 

period, there is cryolipolysis, which can be considered a technological innovation of great help in 

combating localized fat and has been gaining considerable space and credibility. The cryolipolysis 

technique promotes localized "cooling" of the subcutaneous adipose tissue in a non-invasive way, 

with temperatures around -5 to -15 ºC, causing adipocitary death by apoptosis. The objective of 

this research is to perform a systematic review proving the clinical efficacy This research is a 

systematic review of the literature, which was searched and analyzed in Medline (International 

Health Sciences Literature) data sources via PubMed and SciELO (Scientifc Electronic Library 

Online). : articles published in Portuguese and English, articles published between 2012-2017, 

articles published in scientific journals and articles of cryolipolysis without association, the 

exclusion criteria included: animal research, articles published before 2012, duplicate articles, 

bibliographic reviews and case studies. From the analysis in the databases, f we found 88 articles 

in total on the subject in question, after the screening 6 articles were included for the analysis, 

which were selected for critical evaluation, analysis and data extraction. According to the aspects 

observed in this literature review, we can verify that cryolipolysis is a safe method and that is 

increasingly gaining space in the area of esthetics, representing a great alternative to surgical 

procedures, as it has been obtaining excellent results in the loss of localized fat.  

 

Keywords: Cryolipolysis; Adiposity; Localized fat 
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RESUMO 

 Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a Incontinência Urinária (IU): é definida 

como situação onde ocorre a perda involuntária de urina, constituindo um problema social ou 

higiênico na mulher. A IU de esforço é caracterizada pela perda de urina involuntária durante a 

realização de esforços. Objetivo: O estudo de revisão literária a seguir tem por objetivo, mostrar 

como a fisioterapia atua no tratamento da Incontinência Urinária de esforço na mulher e os seus 

resultados. Método: O estudo foi realizado através da leitura e interpretação dos artigos 

selecionados, encontrados nas bases de dados: Lilacs, Scielo e Google Acadêmico, entre os anos 

de 2007 á 2017. Resultados: Os resultados da atuação da fisioterapia foram positivos e 

encorajadores além da diminuição da perda urinária e melhora da função da musculatura do 

assoalho pélvico, aumentou a qualidade de vida das mulheres acometidas. Além dos benefícios 

promovidos pelo tratamento fisioterapêutico, o tratamento foi bem aceito e é uma das primeiras 

opções como tratamento conservador, diminuindo a procura pelo tratamento cirúrgico. 

DESCRITORES: Incontinência Urinária de Esforço, Fisioterapia, Saúde da Mulher. 

 

ABSTRACT 

According to the International Continence Society, Urinary Incontinence (UI): is defined as a 

situation where involuntary loss of urine occurs, constituting a social or hygienic problem in 

women. Stress UI is characterized by involuntary loss of urine during exertion. Objective: The 

following literary review study aims to show how physiotherapy works in the treatment of stress 

urinary incontinence in women and their results. Method: The study was carried out through the 

reading and interpretation of the selected articles, found in the databases: Lilacs, Scielo and 

Google Scholar, between 2007 and 2017. Results: The results of the physiotherapy were positive 

and encouraging besides the decrease of the urinary loss and improvement of the pelvic floor 

musculature function increased the quality of life of the affected women. In addition to the benefits 

promoted by physiotherapeutic treatment, the treatment was well accepted and is one of the first 

options as a conservative treatment, reducing the demand for surgical treatment. 

KEYWORDS: Urinary Incontinence of Effort, Physical Therapy, Women's health. 

mailto:annye_bella17@hotmail.com


 

461 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO:  

     Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a Incontinência Urinária (IU) é definida 

como situação onde ocorre a perda involuntária de urina, constituindo um problema social ou 

higiênico na mulher. As disfunções que ocorrem no Assoalho Pélvico não apresentam risco à vida, 

porém é um fator importante de morbidade, sendo considerado um problema de saúde pública, 

que afeta diversos aspectos na vida da mulher, e reduz a qualidade de vida.  É classificada como 

IU de urgência, IU de esforço, ou mista. A incontinência urinária por esforço ocorre quando há 

perca involuntária de urina, desencadeada por esforços como: (tossir, espirrar, subir escadas, pular 

e etc...). Causada pela atrofia ou fraqueza dos músculos do assoalho pélvico (MAP). A fisioterapia 

está indicada como tratamento conservador, sendo procurada pela maioria das mulheres.  

OBJETIVOS:  

    Mostrar como a fisioterapia atua no tratamento da IU de esforço na mulher. Apresentar os 

objetivos e benefícios da fisioterapia no tratamento da IU de esforço na mulher.  

MATERIAIS E MÉTODOS:  

     A análise de literatura foi realizada nas bases de dados: LILACS, SCIELO, e GOOGLE 

ACADÊMICO. Os descritores utilizados foram: Fisioterapia, Incontinência Urinária de Esforço e 

Saúde da Mulher. Foram encontrados 28 artigos da língua portuguesa, sendo selecionados 15 

artigos para análise de resultados e discussão entre o período de 2007 á 2017. Foram excluídos os 

artigos que falavam da IU no sexo masculino, artigos que relatavam a atuação da fisioterapia da 

IU de urgência ou mista, e artigos anteriores ao ano de 2007.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

       Segundo Camillato, (2012) Todos os tratamentos de Treinamento dos Músculos do Assoalho 

Pélvico (TMAP), incluindo os que foram estudados: Biofeedback, Cones vaginais, 

Eletroestimulação Elétrica (EE), tem resultados positivos independente de serem aplicados 

individualmente ou associados à outra técnica. Sendo importante ressaltar que o sucesso do 

tratamento conservador depende não apenas da técnica mais da adesão e motivação da paciente. 

Além de ser indicado como tratamento de primeira escolha o TMAP, tem vantagens notáveis em 

comparação ao tratamento cirúrgico por ser de fácil acesso, não alérgico, eficaz, seguro, não exige 

tempo de recuperação, de menor custo, além de promover funcionalidade.  
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      Para Virtuoso et al.,(2012) O tratamento fisioterapêutico constitui uma alternativa não 

cirúrgica para solucionar as perdas involuntárias de urina em pacientes da rede pública de saúde. 

Desta forma o TMAP é estabelecido como tratamento de primeira linha. A cinesioterapia e a EE 

também apresentou grande efetividade no tratamento da IUE (Incontinência Urinária de Esforço 

na Mulher), onde se verificou: redução do número de absorventes usados no Pad Test, diminuição 

de volumes de perda urinária, melhora da propriocepção dos músculos trabalhados, e reforço 

muscular, além de melhorar os índices de qualidade de vida.  

      Corroborando com Fozzatti et al., (2008) O tratamento da IUE na mulher através do método 

de RPG, consiste no realinhamento dos eixos ósseos, eliminar tensões execessivas e por outro lado 

flacidez dos músculos, reorganizando as tensões presentes nas cadeias musculares e realinhamento 

do centro de gravidade, para que o centro de gravidade se posicione na bacia. Desta forma poderá 

se desenvolver uma estrutura pélvica presente no esquema corporal, com melhor consciência de 

AP (assoalho Pélvico), além de maior atividade dessa musculatura. Ao final do estudo das 26 

mulheres participantes, 16% das mulheres obtiveram a cura, 18% apresentaram melhora 

significativa, e apenas 12% não apresentaram melhora. Além dos resultados e benefícios como a 

melhora da estrutura corporal e conscientização corporal, aumento da qualidade de vida, notou-se 

que a melhora da consciência favorece o uso dos músculos do AP, no dia a dia. 

    O TMAP é considerado padrão ouro no tratamento da IUE, porém uma boa porcentagem das 

mulheres não consegue contrair esses músculos isoladamente. A contração correta e a boa 

consciência corporal dessa musculatura são essenciais para o sucesso do tratamento e acreditasse 

que BF (Biofeedback) associado ao TMAP tenha grande utilidade, na correta contração e melhor 

resposta fisiológica. A adição do BF ao TMAP para o tratamento da IUE, aplicado de acordo com 

o protocolo descrito, contribuiu para melhora da função dos MAP, redução dos sintomas urinários 

e aumento da qualidade de vida. (FITZ, 2012) 

     Os exercícios fisioterápicos de fortalecimento do assoalho pélvico, os cones vaginais e a 

eletroestimulação intravaginal têm apresentado resultados expressivos para a melhora dos 

sintomas de IU em até 85% dos casos. O tratamento fisioterapêutico objetiva a melhora da função 

dos músculos do AP, do seu trabalho, da sua propriocepção para que possam executar sua função 

de forma eficiente. Infelizmente esses músculos são esquecidos geralmente causando assim uma 

deficiência na sua contração, o que ocasiona a IUE na maioria das mulheres por não saberem como 

contrair e controlar essa musculatura. Neste estudo foi realizado uso do Biofeedback 

eletromiográfico Myotrac 3G, associados aos exercícios de fortalecimento do AP, com uso de um 

sensor intravaginal conectado a este equipamento. Houve uma diminuição dos sintomas urinários, 

particularmente da frequência urinária, noctúria, urgência miccional e perdas urinárias aos 

esforços. Algumas mulheres não apresentaram mais nenhum dos sintomas, ao final do tratamento, 

e outras obtiveram melhora significativa e uma pequena porcentagem se queixava de algum 

sintoma relacionado à noctúria ou urgência miccional. (RETT et al. 2007) 

      De acordo com Knorst et al.,( 2013) A muito tempo sabe-se que  o tratamento fisioterapêutico 

conservador é realizado e tem grande eficácia no tratamento das disfunções do AP. O tratamento 

realizado através do TMAP, o uso de cones vaginais, eletroestimulação vaginal, apresentam uma 

melhora em mais da metade dos casos. Por isso é necessário o aprofundamento dos estudos dessas 

técnicas e da quantificação de seus resultados. Nesse estudo composto por uma amostra de 55 

mulheres, entre 51 a 60 anos. Em média foram necessárias 13 sessões de tratamento para que 91% 

das mulheres se declarassem continentes ou satisfeitas com a melhora dos sintomas. Sendo que 

10 realizaram de 5 a 10 sessões e relataram cura. Outras 10 relataram melhora em 11 sessões. 11 
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fizeram 14 sessões e 24 restantes completaram as 15 sessões previstas. Apenas uma minoria de 3 

mulheres não relataram melhora após as intervenções. O tratamento realizado teve baixo custo, 

sem efeitos colaterais, e houve uma diminuição ou cessação das perdas urinárias na maioria das 

mulheres. No caso das 3 mulheres que não obtiveram melhora pode ser que necessitem de um 

tratamento mais intenso ou um número maior de sessões, não podendo descartar outras 

possibilidades que não foram estudadas.  

         O fisioterapeuta não está apenas habilitado a tratar a IUE na mulher como também a educar 

e prevenir à disfunção através de orientações e informações repassadas a população. As 

ferramentas e técnicas utilizadas promovem uma melhora da função, da força, da capacidade de 

contração e resposta fisiológica do organismo, e reduzem significativamente os sintomas. Dos 

estudos realizados a EE, foi aplicada em 22 mulheres, e 18 dessas mulheres se afirmaram 

satisfeitas com o tratamento, tendo redução da perda urinária durante o esforço. O biofeedback 

com o desenvolvimento da percepção de diferentes grupos musculares, ou associados a exercícios 

na reabilitação do AP, apresentou uma melhora em média de 82% dos episódios de Incontinência. 

O períneômetro descrito por Kegel  como um dispositivo pneumático usado para medir a pressão 

dentro da vagina, também é utilizado para motivar e ajudar nos exercícios. Por fim o uso dos cones 

vaginais também tem demostrado grande eficácia em vários estudos, além de servir como medida 

auxiliar ajudando na consciência e propriocepção é uma alternativa que auxilia no fortalecimento 

dos MAP, onde através dos exercícios verifica-se o aumento de força e da capacidade de segurar 

os cones. (OLIVEIRA; RODRIGUEZ; PAULA, 2007). 

     O estudo de caso objetivou a avaliação do impacto do tratamento fisioterapêutico em uma 

voluntária com IUE causada por uma endometriose, através da aplicação dos protocolos de 

tratamentos e avaliação anterior e posterior. Os resultados apresentaram uma melhora no controle 

urinário com diminuição da perda de urina aos esforços, com consequente aumento da força da 

musculatura perineal após tratamento fisioterapêutico. Resultados positivos também foram 

encontrados na percepção de qualidade de vida e funcional com a melhora da doença. Dessa 

forma, sugere-se que protocolos de reabilitação para fortalecimento da MAP são efetivos no 

tratamento das perdas urinárias. (CARDOSO; DELFINO, 2014) 

         As idosas submetidas aos protocolos de fisioterapia para Tratamento da IUE de esforço 

apresentaram melhora significativa nos sintomas, além de apresentarem aumento da qualidade de 

vida, após o tratamento. As técnicas utilizadas foram o uso dos cones vaginais, cinesioterapia do 

AP, Exercícios de fortalecimento dos MAP, TMAP e o biofeedback. Todas as técnicas utilizadas 

apresentaram bom resultados e contribuem de alguma forma para recuperação da função do AP, 

e da sua musculatura, promovendo melhoras não apenas a nível fisiológico mais também a nível 

psicossocial, incluindo melhora da função sexual e melhora da autoestima das mulheres 

independente da idade ou fase da vida. (KRINSKI, et al.,2013) 

      A Análise de literatura mostra grande adesão ao tratamento de fisioterapia pela população 

feminina acometida pela IU de esforço. Os estudos mostram que as condutas de tratamento 

utilizadas pela fisioterapia tem resultados positivos e de impacto social, psicológico e físico 

significativos uma vez que a função perdida é restaurada. As técnicas mais comuns no tratamento 

são: Cinesioterapia do Assoalho pélvico, Exercícios de Kegel, Eletroestimulação, Contração 

perineal correta, biofeedback, e uso de cones vaginais. A fisioterapia trabalha no fortalecimento 

da musculatura fraca ou atrofiada, reduzindo assim a perda de urina. Os resultados mostram que 

além do aumento das fibras musculares recrutadas, melhora da contração muscular dos MAP, 

ganho força muscular, e diminuição da perda urinária após os esforços, aumenta a segurança e 
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qualidade de vida nas mulheres após intervenção fisioterapêutica. Todos os estudos apresentaram 

resultados significativos tanto sobre a atuação fisioterapêutica, quanto a sua eficiência e seus 

benefícios. 

CONCLUSÃO:  

      Observa-se desta forma que a atuação da fisioterapia proporciona diversos benefícios, e é 

eficiente no tratamento da IU de esforço na mulher, e reabilita o controle miccional. Atua com 

muita eficiência não apenas no tratamento, mas também na prevenção da IU de esforço na mulher. 

A importância da fisioterapia no tratamento da IU na mulher tem grande projeção por ter baixos 

custos, menor risco, em relação ao cirúrgico, pouco ou nenhum efeito colateral, além de não 

necessitar de tempo de recuperação nem dos gastos com medicações.  

 

 

REFERÊNCIAS 

1. CAMILATO, Elaine Spinassé; BARRA, Alexandre Almeida de; SILVA, Agnaldo Silva Jr. 

Incontinência Urinária de Esforço: Fisioterapia versus Tratamento Cirúrgico. Revista Femina. 

Vol. 40, n.4,2012. 

2. VIRTUOSO, Janeisa Franck et al. Resultados e Adesão do Tratamento Fisioterapêutico em 

mulheres incontinentes atendidas na rede pública de saúde. Arquivos Catarinenses de Medicina. 

Vol.39, n.2,2010. 

3. FOZZATTI, Maria Celina Martins et al. Impacto da Reeducação Postural Global no Tratamento 

da Incontinência Urinária de Esforço Feminina. Revista da Associação Médica Brasileira. Vol. 

54, n.1, p. 17-22, 2008. 

4. CAETANO, Aletha Silva; TAVARES, Maria da Consolação Gomes Cunha Fernandes; 

LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Incontinência Urinária e a prática de Atividade Física. 

Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Vol.13.n.4,2007. 

5. FITZ, Fátima Fani et al. Efeito da Adição do Biofeedback ao Treinamento dos Músculos do 

Assoalho Pélvico para Tratamento de Incontinência Urinária de Esforço. Revista Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia. Vol.34, n.11,2012. 

6. RETT, Mariana Tirolli et al. Qualidade de Vida em Mulheres Após Tratamento de 

Incontinência Urinária de Esforço na Mulher com Fisioterapia. Revista Brasileira de 

Ginecologia e Obstetrícia. Vol.29, n.3,2007. 

7. KNORST, Mara Regina et al. Avaliação da Qualidade de Vida Antes e Depois do Tratamento 

de Incontinência Urinária. Revista Fisioterapia e Pesquisa. Vol.20, n.3, p.204-209, 2013. 

8. OLIVEIRA, Kátia Adriana Cardoso; RODRIGUEZ, Ana Beatriz Cezar; PAULA, Alfredo 

Batista. Técnicas Fisioterapêuticas no Tratamento e Prevenção da Incontinência Urinária de 

Esforço na Mulher. Revista Eletrônica F@pciência. Vol.1, n.1, p.31-40, 2007. 

9. SANTOS, Patrícia Fernanda Diniz et al. Eletroestimulação funcional do assoalho pélvico versus 

terapia com os cones vaginais para o tratamento de incontinência urinária de esforço. Revista 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Vol.31, n.9, p.447-452,2009.  

10. GUERRA, Thaís Eduarda Carvalho et al. Atuação da fisioterapia no tratamento de 

incontinência urinaria de esforço. Revista Femina. Vol.42,n.6,2014. 



 

465 
 

11. VALÉRIO, Talita Monteiro de Oliveira e Silva; CARVALHO, Jair Antônio de; SILVA, 

Elirez Bezerra. Cinesioterapia na Incontinência Urinária de Esforço na Mulher. Revista 

Científica do ITAPAC. Vol.6, n.4,2013. 

12. KRINSKI, Gabriela Garcia et al. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Os 

Benefícios do Tratamento Fisioterapêutico na Incontinência Urinária de Esforço em Idosas. 

Vol.4, n.3, p.37-40, 2013. 

13. SOUZA, Bruno Graciela et al. Cinesioterapia Aplicada na Incontinência Urinária Feminina de 

Esforço. Revista Eletrônica FACIMEDIT. Vol.5, n.1,2016. 

14. MARTINEZ, Mônica Arruda; KRAIEVSKI, Elaine da Silva. O Advento da Fisioterapia no 

Tratamento da Incontinência Urinária de Esforço. Revista Conexão Eletrônica. Vol.14, 

n.1,2017. 

15. CARDOSO, Karen Kreismann de Brito; DELFINO, Marta Maria. Intervenção 

Fisioterapêutica na Incontinência Urinária de Esforço Causada pela Endometriose: Estudo de 

Caso. Revista Eletrônica Acervo Saúde. Vol.6,n.2,p.704-710,2014. 


