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a
 Dr. Bruno 

Aldenucci 
Sala 3 de Fármaco 
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induzida em neuropediatria 
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às 16h 
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DISCURSO DE ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO: 

 
 

PALAVRAS DA PRESIDENTE 

 

 
Apresentação dos Anais da XIII Jornada Acadêmica de Fisioterapia e V Mostra de trabalhos 

Científicos 

 

 
A Universidade Federal do Paraná os recebe de braços abertos para mais este evento 

científico de suma importância para o meio acadêmico, para a profissão e principalmente para 

a comunidade que irá se beneficiar de todos os conhecimentos que aqui serão apresentados. 

Com a XIII Jornada Acadêmica de Fisioterapia e V Mostra de Trabalhos, em 2018, 

também estamos comemorando um momento historio para o Setor de Ciências Biológicas, 

que neste ano completa 80 anos. 

O tema central proposto: As vertentes da profissão no contexto multidisciplinar, 

representa o momento da Fisioterapia na UFPR, com a certeza de que as parcerias 

institucionais e as interações com diversos atores da área da saúde é o que torna a promoção, 

prevenção e reabilitação em Fisioterapia uma construção coletiva. 

A V Mostra de Trabalhos Científicos é uma oportunidade para divulgação e exposição 

de trabalhos internos e externos à UFPR, nas modalidades pesquisa clínica, relato de 

experiência, trabalho de conclusão de curso (projetos de aprendizagem). Neste ano, tivemos 

67 resumos aprovados para o evento. 

Agradecemos ao CAFIS (Centro Acadêmico de Fisioterapia) pela participação e 

dedicação para a concretização do evento. 

Sentimo-nos honrados em poder recebê-los e esperamos que aproveitem o evento e a 

acolhida na UFPR. 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
Profa. Dra. Arlete Ana Motter 

 

Presidente da XIII Jornada Acadêmica de Fisioterapia da UFPR e V Mostra de Trabalhos 

Científicos 
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(Giana Mara Seniski Silva – CRB/9 1406) 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
      

 Jornada Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UFPR (13. : 2018 : 
Curitiba) 

J82         Anais da XIII Jornada Acadêmica do Curso de Fisioterapia da 
UFPR [e] V Mostra de Trabalhos Científicos [recurso eletrônico] / 
[Organização geral: Anna Raquel Silveira Gomes... et al.. – 
Curitiba:  UFPR, 2018. 

 1 recurso eletrônico ; (79 p.)  

  
 Modo de acesso: World Wide Web. URL:  
< http://www.bio.ufpr.br/portal/fisioterapia/semana-academica/> 
 Formato PDF 

  
      Tema: As vertentes da profissão no contexto multidisciplinar 

         

 1. Fisioterapia. 2. Fisioterapeutas . I. Mostra de Trabalhos 
Científicos (5. : 2018 : Curitiba). II. Gomes, Anna Raquel Silveira.  

 
 
       CDD (22. ed.)  615.82023 

http://www.bio.ufpr.br/portal/fisioterapia/semana-academica/
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EIXO NEUROFUNCIONAL: 

 
 

1. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NA 
MICROCEFALIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
AUTORES: Nicolly Suenny Pedro de Souza, Beatriz Aparecida de 
Carvalho Miguel, Lais Marion Rodrigues Ullirsch, Juliana Karla Lopes 
Polo, Gustavo Viotto Gonçalves, Cryslaine Vanessa Coutinho dos Reis, 
Talita Gianello Gnoato Zotz. 

 
INTRODUÇÃO: A microcefalia é uma anomalia congênita caracterizada 
por perímetro cefálico inferior a 33 centímetros. Possui etiologia 
multifatorial decorrente de baixa produção de neurônios durante o 
período de embriogênese, podendo estar associadas a alterações 
estruturais do cérebro e mal formações neurológicas e 
musculoesqueléticas. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Este relato 
ocorreu em 2017, durante a disciplina de Neurofuncional II, no Hospital 
de Clínicas UFPR. Foi avaliada a paciente L.R de 11 meses de idade 
cronológica, sendo o diagnóstico cinesiológicofuncional: déficit de 
motricidade global e fina e equilíbrio estático, fraqueza muscular de 
MMSS, MMII e tronco, assimetria e desalinhamento com espasticidade 
grau II pela escala de Ashworth. A partir deste, foram traçados objetivos 
específicos, terapêuticos e funcionais. As intervenções fisioterapêuticas 
foram realizadas 1x/semana, ao longo de 1 mês por meio de exercícios 
cinesioterapêuticos lúdicos e orientações à família sobre a importância 
da estimulação motora e cognitiva. No último encontro foi realizado a 
reavaliação. IMPACTOS: A experiência na atuação neurofuncional 
pediátrica foi de grande importância para a equipe, pois foi a primeira 
vez que tivemos esse contato com a prática na reabilitação de um 
paciente. Acreditamos que foi um grande desafio e responsabilidade 
elaborar o diagnóstico, objetivos e tratamento, mas que foi cumprido 
com muita dedicação e alegria. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao final do 
tratamento foi possível visualizar a melhora da paciente em relação a 
fraqueza dos MMII, MMSS e tronco, motricidade fina e equilíbrio 
estático. Portanto, é de suma importância a estimulação precoce do 
desenvolvimento neuropsicomotor em pacientes que possuem 
microcefalia. 

Palavras-Chave: microcefalia, neurofuncional, pediatria, fisioterapia 
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2. ANÁLISE MORFOLÓGICA E FISIOPATOLÓGICA DE ALTERAÇÕES 
ANATÔMICAS IDENTIFICADAS EM EXAMES POR NEUROIMAGENS 
DE PACIENTES QUE SOFRERAM ACIDENTES VASCULARES 
CEREBRAIS HEMORRÁGICOS OU ISQUÊMICOS, NA FAIXA ETÁRIA 
ENTRE 5 A 12 ANOS 

 
AUTORES: Rhaissa R. Tamasiro, Bruna do Rocio Oliveira, Bruna 
Schneider, Guilhermo Casini, Acácio José Lustosa Mendes, Djanira 
Aparecida da Luz Veronez 

 
INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) ainda é uma das 
principais causas de sequelas que afetam o desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças, devido a sintomatologia obscura. 
OBJETIVOS: Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma análise 
morfológica e fisiopatológica das alterações anatômicas identificadas em 
exames por neuroimagens de pacientes que sofreram AVC, 
hemorrágicos ou isquêmicos, na faixa etária entre 5 a 12 anos. 
METODOLOGIA: A pesquisa retrospectiva irá se desenvolver de duas 
formas: uma pesquisa de revisão sistemática e outra a partir de um 
estudo de análise de prontuários médicos e diagnóstico por imagem. 
Serão tabulados as variáveis, tais como: idade, gênero, fatores de risco, 
independentes do tempo de instalação do AVC, do achado de imagem 
do crânio e discriminação dos tipos de AVC (isquêmico ou hemorrágico). 
RESULTADOS: No desenvolvimento da pesquisa constatou-se que a 
quantidade de relatos de caso é escassa, mesmo sendo este estudo de 
relevância social considerável; verificou-se ainda a dificuldade na 
determinação com exatidão do diagnóstico clínico dos pacientes. Neste 
contexto torna-se relevante refletir em três aspectos: 1. os casos de 
diagnósticos inconclusivos do passado; 2. o real diagnóstico do AVC no 
presente devido aos avanços tecnológicos; 3. a necessidade da 
elucidação da fisiopatologia dos acidentes vasculares cerebrais, 
isquêmicos e hemorrágicos, que acometem a psicomotricidade de 
crianças e adolescentes que possibilitam melhor tratamento clínico e 
fisioterapêutico. CONCLUSÃO: Espera-se que o projeto em andamento 
possa contribuir com a obtenção de dados que possam esclarecer as 
alterações morfofisiológicas e fisiopatológicas no quadro de AVC em 
crianças e adolescentes. 

Palavras-Chave: AVC infantil; neuroimagem; AVC isquêmico; AVC 
hemorrágico 
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3. AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL DE UM INDIVÍDUO COM 
DOENÇA DE PARKINSON: UM RELATO DE CASO 

 
AUTORES: Taina Christinelli, Juliana Siega, Dielise Debona Iucksch, 
Adriano Zanardi da Silva, Vera Lúcia Israel 

 
INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é neurológica e 
progressiva, degeneram-se neurônios dopaminérgicos, então como um 
dos sinais cardinais há a instabilidade postural. A fim de amenizar ou 
retardar esse e outros sintomas, no tratamento da DP a fisioterapia atua 
na manutenção da atividade física. Para tanto, a Fisioterapia Aquática 
(FA) utiliza recursos da água atuando sobre alterações físico-motoras 
funcionais. Por isso, o objetivo do estudo foi verificar o equilíbrio de um 
indivíduo com DP. METODOLOGIA: Para avaliar o equilíbrio a Escala 
de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB), com pontuação de 0 a 56, 
valores inferiores indicam maior risco de queda. Aplicada a um indivíduo 
de 62 anos, no estágio II da escala de estadiamento Hoehn Yahr (HY), 
antes de um programa de intervenção de FA. RESULTADOS: O 
indivíduo em estágio II de HY, indica incapacidade leve a moderada. 
Instrumento que avalia a severidade da doença, com medidas globais 
quanto a sinais e sintomas, classificando quanto ao nível de 
incapacidade de I a V. A pontuação desse na EEFB foi 46 pontos, a 
avaliação se baseia no tempo e distância para realização das tarefas, 
com subtração de pontos se não atingidos os objetivos. De modo que, 
de 54 a 46 pontos aponta que a alteração de um ponto associa a 
elevação de 6 a 8% do risco de quedas. CONCLUSÃO: O equilíbrio 
postural ou capacidade de a pessoa manter-se ereto, sem oscilações ou 
quedas estão afetados na DP, mesmo com o risco de queda nesse caso 
inferior a 100%. 

Palavras-Chave: Doença de Parkinson, Equilíbrio, Fisioterapia 
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4. AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL EM UM INDIVÍDUO COM 
DOENÇA DE PARKINSON: UM RELATO DE CASO 

 
AUTORES: Giovanna Cristina Leveck, Adriano Zanardi da Silva, Dielise 
Debona Iucksch, Juliana Siega, Vera Lúcia Israel 

 
INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 
neurodegenerativa caracterizada por quatro sinais cardinais que são 
bradicinesia, tremor de repouso, rigidez muscular e alteração postural. 
As alterações musculares decorrentes podem ocasionar diversos 
prejuízos funcionais aos indivíduos, acometendo a marcha e o equilíbrio, 
modificando assim, a percepção da Qualidade de Vida (QV). 
OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é avaliar a mobilidade 
funcional de um indivíduo com DP. METODOLOGIA: Como 
classificação foi utilizada a Escala de Hoehn e Yahr (H&Y) e como 
formas de avaliação da mobilidade funcional, foram utilizados os testes 
Sentado para de pé 5 vezes (STDP-5) o qual o indivíduo deve levantar e 
sentar 5 vezes o mais rápido que conseguir - sem o auxílio das mãos - e 
o Timed Get Up and Go (TUG) em que se deve levantar de uma cadeira 
e caminhar por uma distância de 3m, retornando para sentar-se 
novamente. RESULTADOS: O indivíduo avaliado é do sexo feminino, 
com idade de 62 anos e classificado como estágio 2 na escala de H&Y. 
O teste STDP-5 foi realizado em 12,91 segundos, e o teste TUG, em 
9,82 segundos. CONCLUSÃO: O resultado do teste STDP-5, mostra 
que o indivíduo não alcança os pontos de corte existentes na literatura 
que poderiam classifica-lo com algum risco de quedas (16s). Nem 
mesmo no TUG, pois o realizou em menos de 10 segundos. Dessa 
forma, o indivíduo pode ser considerado com uma boa mobilidade 
funcional, visto que seus resultados nos testes foram condizentes com 
boas condições de saúde. 

Palavras-Chave: Doença de Parkinson, Fisioterapia, Hidroterapia, 
Qualidade de Vida 
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5. AVALIAÇÃO DA MARCHA DE UM INDIVÍDUO COM DOENÇA DE 
PARKINSON: UM RELATO DE CASO 

 
AUTORES: Gabriella Ferreira, Juliana Siega, Dielise Debona Iucksch, 
Adriano Zanardi da Silva, Vera Lúcia Israel 

 
INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson é uma moléstia crônica e 
progressiva do sistema nervoso central (SNC), indicada por sinais de 
rigidez, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Esses sinais 
contribuem para que haja distúrbios na marcha, como redução do 
comprimento do passo, da velocidade, apoio bipodal por maior tempo, 
marcha festinante, congelamento da marcha, entre outros. OBJETIVO: 
O objetivo do estudo foi avaliar a marcha de um paciente com DP. 
METODOLOGIA: Foi utilizado o Dynamic Gait Index (DGI), teste que 
avalia o equilíbrio e marcha em resposta às mudanças de demandas: 
marcha em superfície plana, com mudança de velocidade, movimentos 
rotacionais (horizontais e verticais) da cabeça, girar sobre seu próprio 
eixo corporal, passar por cima e contornar obstáculos e por último subir 
e descer degraus. Sendo que cada demanda pode ser pontuada de 0 a 
3, de acordo com o desempenho do paciente. A pontuação máxima é de 
24 pontos, indicando melhor desempenho na marcha, e quanto menor, 
maior o risco de queda. RESULTADOS: Foi avaliado um paciente do 
sexo feminino, classificado no estágio 2 da escala de Hoehn e Yahr; a 
pontuação obtida pelo paciente foi de 18 pontos, situando-o como 
potencial caidor, uma vez que escores =18 indicam baixo risco de 
queda. CONCLUSÃO: Conclui-se que, os dados obtidos corroboram 
com a literatura no que diz respeito à média obtida no DGI em pacientes 
com Parkinson. Visto que a escala propõe situações de quedas em 
paciente com DP, como alcance, giro e marcha; tendo influência da 
bradicinesia e instabilidade postural. 

Palavras-Chave: Parkinson, marcha 
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6. ANÁLISE DOS EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PLANTAR 
NA DESCARGA DE PESO EM MEMBROS INFERIORES DE 
PACIENTES HEMIPARÉTICOS PÓS ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL 

 
AUTORES: Jheniffer Leal dos Santos, Letícia Furlan, Cryslaine Vanessa 
Coutinho dos Reis, Angela Maria Pereira da silva, Talita Gianello Gnoato 
Zotz, Dielise Debona Iucksch, Ana Marcia Delattre Zocolotti 

 
INTRODUÇÃO: No Acidente Vascular Encefálico (AVC) há perda 
repentina da função neurológica, e comprometimento de funções 
sensoriais. Além disso, esses indivíduos podem apresentar alterações 
na simetria corporal que alteram a marcha, a funcionalidade dos 
membros, geram estratégias motoras compensatórias e aumentam o 
risco de quedas. OBJETIVO: Analisar a influência da estimulação 
sensorial plantar na descarga de peso em membros inferiores de 
pacientes hemiparéticos pós-AVC. MÉTODOS: Os pacientes foram 
avaliados quanto à função cognitiva, nível de independência em 
atividades de vida diária, posição dos pés quando o paciente está em 
ortostatismo (através de testes de força e goniometria), equilíbrio e 
assimetria corporal. As intervenções, utilizando plataforma sensorial, 
foram realizadas duas vezes na semana (30 minutos cada), durante rês 
meses. RESULTADOS: Três pacientes completaram a intervenção. O 
indivíduo nº 1 obteve aumento de 6,1% de descarga de peso no lado 
hemiparético, além de uma melhora na sensibilidade plantar. O indivíduo 
nº 2 obteve aumento de 9,5% de descarga de peso no lado 
hemiparético, melhora na mobilidade funcional, equilíbrio e controle de 
tronco. O indivíduo nº 3 mostrou perda de 5,7% de descarga de peso do 
lado hemiparético, porém melhora de mobilidade funcional e equilíbrio. 
CONCLUSÃO: Os resultados preliminares indicam que a estimulação 
sensorial plantar pode alterar a descarga de peso dessa população; 
contudo, com o término do estudo e com um maior número amostral, 
poderemos apontar estatisticamente os resultados dos efeitos da 
estimulação sensorial plantar na descarga de peso de membros 
inferiores de pós AVC. 

Palavras-Chave: AVC, Descarga de peso, Sensibilidade, Estimulação 
sensorial plantar 
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7. ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PRÉ-TERMOS: RELATO DE CASOS 
 

AUTORES: Nicole Almeida, Daiane Aparecida Da Silva, Larissa Rebola 
Volpi Da Silva, Arlete Ana Motter, Talita Gianello Gnoato Zotz 

 
INTRODUÇÃO: O nascimento prematuro, o tempo de permanência na 
UTI neonatal e outros fatores psicossociais afetam o desenvolvimento 
neuromotor do bebê. A avaliação periódica a fim de detectar atrasos no 
desenvolvimento motor de bebês nascidos pré-termo é  fundamental 
para delinear a conduta fisioterapêutica, como a estimulação precoce e, 
orientar os pais quanto à realização da estimulação é importante para o 
desenvolvimento motor desses bebês. OBJETIVO: Relatar o 
desenvolvimento motor de bebês pré-termos, submetidos à estimulação 
precoce, realizada por seus pais sob orientação fisioterapêutica. 
METODOLOGIA: O acompanhamento foi realizado no Centro de 
Neuropediatria do Hospital de Clínicas, com dois bebês pré-termos que 
foram avaliados por meio do Teste de Triagem de Desenvolvimento 
Denver II. As orientações passada aos pais eram referentes a 
estimulação para rolar e sentar. RESULTADOS: Foram avaliadas duas 
crianças (MR e JMO), MR (6 meses e 8 dias de idade corrigida) pré- 
estimulação obteve uma reprovação obrigatória na motricidade grossa, 
enquanto JMO (3 meses e 4 dias de idade corrigida) obteve 3 
reprovações questionáveis na motricidade grossa. Após a estimulação 
motora MR superou a reprovação anterior, já JMO superou dois itens 
dos três anteriormente reprovados. CONCLUSÃO: A estimulação 
precoce orientada aos pais por um fisioterapeuta foi eficaz para corrigir 
atrasos no desenvolvimento neuromotor de pré-termos. Porém, é 
necessário que este acompanhamento seja contínuo durante o primeiro 
ano de vida, já que neste período a neuroplasticidade favorece a 
resposta a estimulação. 

Palavras-Chave: Estimulação precoce; Neuroplasticidade 
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8. COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO MOTOR ENTRE RATOS 
WISTAR MANTIDOS EM GAIOLA COM ENRIQUECIMENTO 
AMBIENTAL E RATOS WISTAR MANTIDOS EM GAIOLAS 
CONVENCIONAIS DE BIOTÉRIO – INDUÇÃO DE EVENTOS 
NEUROPLÁSTICOS 

 
 

AUTORES: Beatriz Costa Straub Duarte, Elizandra Stonoga, Sibele 
Yoko Mattozo Takeda, Vera Lúcia Israel, Carlos Haemmerle, Djanira 
Aparecida da Luz Veronez 

 
INTRODUÇÃO: A neuroplasticidade é a capacidade de o Sistema 
Nervoso Central se adaptar a estímulos provenientes do ambiente. Essa 
modificação pode ser tanto bioquímica quanto estrutural. Sabe-se que a 
neuroplasticidade ocorre a todo momento da vida e pode ser observada 
funcionalmente durante a aprendizagem motora e na reabilitação de um 
paciente neurológico, contudo a nível estrutural e morfológico este 
processo ainda não está bem esclarecido. OBJETIVO: Comparar o 
comportamento durante o desenvolvimento motor entre ratos Wistar 
machos mantidos em gaiolas com enriquecimento ambiental e ratos 
Wistar machos mantidos em gaiola convencional de biotério. 
METODOLOGIA: Os animais foram separados em grupo controle 
(n=10), mantido em gaiola convencional de biotério e grupo experimental 
(n=10), mantido em gaiola de enriquecimento ambiental. O período 
experimental durará três semanas e então os animais serão submetidos 
à eutanásia por meio da aplicação de anestesia e perfusão 
transcardíaca de solução fixadora para retirada do encéfalo para análise 
histoquímica e estereológica de áreas envolvidas com motricidade. 
RESULTADOS: Os animais mantidos em gaiolas com enriquecimento 
ambiental estão apresentando intensa atividade motora devido ao uso 
do sistema de tubos externos, escadas fixas, degraus, deslocamento 
nos andares e uso da roda giratória quando comparado com o grupo 
mantido em gaiola convencional que mantém o padrão de 
desenvolvimento motor sem estimulação motora. CONCLUSÃO: O 
comportamento motor diferenciado do grupo com enriquecimento 
ambiental permite supor a ocorrência de estimulação do córtex motor, 
cerebelo, hipocampo, complexo olivar inferior e núcleo estriado, locais 
que possivelmente esteja apresentando eventos neuroplásticos 
diferenciados, quando comparado ao grupo controle. 

Palavras-Chave: Plasticidade Neuronal; Desenvolvimento Motor; Ratos 
Wistar; Motricidade; Morfoquantificação 
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9. PROGRAMA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA: FISIOTERAPIA 
NEUROFUNCIONAL I RELATO 

 
AUTORES: Angela Maria Pereira da silva, Karize Novakoski, Vera Lúcia 
Israel, Luize Bueno Araujo 

 
INTRODUÇÃO: O processo de formação em Fisioterapia deve estimular 
o senso critico reflexivo dos estudantes e estimular a educação 
continuada. Uma oportunidade dada aos graduandos é a sua 
participação em programas como a iniciação à docência, denominada 
monitoria¹. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Após seleção da monitora 
foi desenvolvido um plano de trabalho com um modelo teórico-prático. 
Foram realizadas buscas de literatura de suporte vislumbrando entender 
o “ser professor”², construção de plano de ensino para ministrar uma 
aula para turma, além de temas sobre Fisioterapia Neurofuncional da 
criança e do adolescente. Em um segundo momento a discente monitora 
pôde participar no planejamento e execução de atividades formativas da 
referida disciplina. Semanalmente eram realizadas reuniões a fim de 
discutir sobre as leituras, demandas dos estudantes; quinzenalmente 
ocorriam encontros com os estudantes da turma atendida abordando 
temáticas específicas da disciplina e orientando a turma participante 
quanto à interação entre docente-estudante e estudante-estudante. 
IMPACTOS: A realização da monitoria contribuiu para o processo 
ensino-aprendizagem da turma e da discente monitora, que desenvolveu 
os pilares da educação de aprender a ser, conhecer, fazer e conviver³, e 
teve a chance de refletir acerca do papel da docência na construção do 
futuro profissional fisioterapeuta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar 
das dificuldades em participação dos estudantes nas atividades 
propostas – principal barreira enfrentada foi um período de grande 
aprendizado. Esta função de docente fisioterapeuta exige dedicação e 
persistência para estimular a adesão do público alvo, que muitas vezes 
não reconhecem o valor das atividades ofertadas em sua formação 
acadêmica. 

Palavras-Chave: Monitoria 
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EIXO MUSCULOESQUELÉTICO: 

 
1. DIFERENÇAS ENTRE O SEXO FEMININO E MASCULINO NO 

LIMIAR DE DOR DE PRESSÃO POR MEIO DO ALGÔMETRO DE 
PRESSÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
AUTORES: Marina Aleixo Cordeiro, Letícia Bobato, Gabrielle Cristina 
Bressan, Luis Henrique Paladini, Lucas Vinicius Dias, Matheus 
Bieberbach Rodrigues dos Santos, Nicole Almeida, Ramon Schmidt de 
Sales, Talita Gianello Gnoato Zotz, Ana Carolina Brandt de Macedo 

 
INTRODUÇÃO: Embora a identificação do limiar de dor de pressão 
(PPT) seja amplamente utilizada para a avaliação da percepção da dor e 
da eficácia de intervenções, as diferenças entre homens e mulheres 
quando a prevalência de dor, condições de dor, bem como o 
comportamento da dor, não são claras. OBJETIVO: Verificar a 
existência de diferenças entre o limiar de pressão da dor, entre homens 
e mulheres, utilizando o algômetro de pressão. MÉTODO: A estratégia 
de busca eletrônica foi realizada por meio das bases de dados PubMed, 
BIREME, LILACS, MEDLINE, PEDro, Cochrane Library, SCIENCE 
DIRECT e Scielo no período de agosto a dezembro de 2017. Foram 
incluídos estudos observacionais que avaliaram as diferenças no limiar 
de dor a pressão através da algometria. RESULTADOS: Foram 
incluídos 18 artigos, 9 (50%) encontraram diferenças entre sexos e 9 
(50%) não. A justificativa por não apresentarem essa diferença, se deve 
a fatores como: intensidade da dor independente do local de aplicação e 
fatores psicológicos. CONCLUSÃO: Ainda há divergência na literatura 
sobre a existência ou não de diferença no limiar doloroso entre homens 
e mulheres, sendo necessários mais estudos para determinar valores 
padronizados de limiares dolorosos e respectivos locais de aplicação, 
tanto na população saudável quanto com patologia pré-existente. 

Palavras-Chave: pressure pain threshold, pressure algometry, pressure 
pain modulation, dolorimetry 
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2. TÉCNICA DE TERAPIA MANUAL EM MULHERES COM 
LOMBALGIA CRÔNICA INESPECÍFICA 

 
AUTORES: Ana Carolina wysocki Boulos, Natalia Boneti Moreira, 
Marciane Maria Kulczycki 

 
INTRODUÇÃO: A lombalgia crônica inespecífica é uma patologia que 
acomete aproximadamente 85% da população. Tendo em vista sua alta 
incidência, a terapia manual pode ser uma opção de tratamento. 
OBJETIVO: Assim o presente estudo teve como finalidade verificar o 
efeito da técnica Sustained Apophyseal Glides (SNAG) na lombalgia 
crônica inespecífica em mulheres. METODOLOGIA: A amostra foi 
composta por 19 alunas de uma Instituição de Ensino Superior de 
Curitiba – Paraná. Inicialmente foi realizada a avaliação composta pelo 
exame físico, flexibilidade, funcionalidade e mobilidade da coluna lombar 
As participantes foram divididas aleatoriamente em dois grupos, 
intervenção (n = 11) e controle (n = 8). Em seguida, foi realizado o 
protocolo de intervenção por meio do Conceito Mulligan no período de 
seis semanas, duas vezes por semana. Após esta etapa, foram 
reavaliadas seguindo os mesmos critérios da avaliação inicial. 
RESULTADOS: Para comparar os grupos foram utilizados os testes t e 
Mann Whitney. A análise dos resultados evidenciou na mensuração pela 
goniometria nos movimentos de flexão, extensão, inclinação para 
esquerda e rotação para direita que o Grupo Intervenção obteve uma 
melhora (p < 0,05) quando comparado ao Grupo Controle após a 
intervenção. Em relação à dor avaliado pela Escala Analógica da Dor e 
pelo Questionário de Incapacidade Roland Morris, não houve resultados 
estatisticamente significativos (p > 0,05). CONCLUSÃO: A técnica 
apresentou resultados positivos diante da mobilidade da coluna lombar, 
contudo, necessita de mais estudos para analisar os demais aspectos 
envolvidos na lombalgia crônica de origem inespecífica. 

 
Palavras-Chave: Terapia Manual. Fisioterapia. Dor Lombar. Conceito 
Mulligan 
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3. A RELAÇÃO DA LOMBALGIA COM ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS E SOCIAIS DE TRABALHADORES DOS 
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFPR 

 
 

AUTORES: Fernanda Vargas Lima, Luiza Grassmann Dias, Phillipe 
Augusto Brun Bette, Ana Carolina Brandt de Macedo, Arlete Ana Motter, 
Henrique Santos Gama, Talita Gianello Gnoato Zotz 

INTRODUÇÃO: Atividades desenvolvidas em cozinhas industriais, na 
maioria, são caracterizadas por tarefas que exigem demanda excessiva 
do sistema musculoesquelético, podendo causar dores físicas e, 
consequentemente, impactos em fatores psicossociais dos 
trabalhadores. OBJETIVO: Classificar o prognóstico dos indivíduos com 
dor lombar de acordo com fatores físico e psicossociais dos 
trabalhadores dos Restaurantes Universitários da UFPR. 
METODOLOGIA: No total, foram incluídos 25 trabalhadores dos 
Restaurantes Universitários da UFPR, com idades entre 18 e 59 anos, 
de ambos os sexos. As entrevistas ocorreram entre maio e julho/2018. 
Como instrumento de avaliação foi aplicado o questionário Start Back 
Screening Tool-Brasil adaptado para a língua portuguesa. 
RESULTADOS: A média de idade da população foi de 40 ± 11,9 anos 
sendo 72% mulheres e 28% homens. No questionário, 76% dos 
participantes apresentaram baixo risco, ou seja, presença de mínimos 
fatores físicos e psicossociais;16% risco moderado e 8% risco 
alto.Quanto à avaliação de dor referida, 48% dos trabalhadores 
concordou com o item 2, indicando sentir dores em ombro e/ou nuca, 
pelo menos uma vez nas últimas duas semanas. CONCLUSÃO: A 
prevalência de fatores psicossociais envolvidos com a dor lombar é 
baixa para a população avaliada. 

Palavras-Chave: Dor lombar, Trabalhadores, Fisioterapia 
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4. FREQUÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE FRAGILIDADE FÍSICA EM 
IDOSAS PRÉ-FRÁGEIS DA COMUNIDADE 

 
AUTORES: Gabriela de Almeida Tormes, Andre Bomfim Ferreira, 
Heloisa Salamoni de Araújo, Jarbas Melo Filho, Simone Biesek, Audrin 
Said Vojciechowski, Anna Raquel Silveira Gomes 

 
INTRODUÇÃO: Fragilidade física é o aumento da vulnerabilidade do 
idoso quando exposto à fatores estressantes. OBJETIVO: Avaliar 
frequência dos critérios de fragilidade física em idosas pré-frágeis da 
comunidade. METODOLOGIA: Estudo transversal, onde realizou-se 
avaliação baseada no Fenótipo de Fragilidade de Fried, composto por 5 
critérios e respectivos pontos de corte: perda de peso não intencional 
(4,5kg ou 5% do peso corporal); fadiga/exaustão por 2 questões da 
escala de depressão do Center for Epidemiological Studies (CES-D) 
(maioria das vezes ou sempre, em 1 ou 2 perguntas); baixa atividade 
física/gasto energético pelo Questionário Minnesota (<270 
Kcal/semana); fraqueza pela força de preensão manual (FPM) (<80% de 
acordo com o IMC) e lentidão pelo teste de caminhada de 4 metros 
(=159 cm de altura, a velocidade =7s; =159 cm de altura, velocidade 
=6s). A participante que pontuou em 1 ou 2 critérios foi caracterizada 
como pré-frágil. Os dados foram descritos em média, desvio padrão, 
frequência relativa e absoluta. RESULTADOS: Participaram 70 idosas 
(71,2±4,5 anos; IMC: 29,4±4,1 kg/m²), classificadas como pré-frágeis, 
sendo que 66,8% (n=48) pontuaram em apenas 1 critério de fragilidade, 
e 31,4% (n=22) pontuaram em 2. Encontrou-se frequência de 45,7% 
(n=42) no critério FPM; 34,8% (n=32) fadiga/exaustão; 13% (n=12) 
perda de peso; 3,3% (n=3) no gasto energético; e 3,3% (n=3) na 
velocidade de marcha. CONCLUSÃO: Conclui-se que o critério mais 
frequente foi força de preensão manual, sendo indicada realização de 
treinamento de força muscular. 

Palavras-Chave: Saúde do idoso, idoso fragilizado 
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5. O LÚDICO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS 
MÚSCULO-ESQUELÉTICOS INFANTIL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
AUTORES: Luana Emer, Amanda Mendes Gonzalez, Anthony do  
Carmo Zeferino, Beatriz Hartman, BRUNA SCHNEIDER, Giovanna 
Cristina Leveck, Luiza Amaral Martins, Tayala Erculano de Lima, Ana 
Carolina Brandt de Macedo, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Arlete Ana 
Motter, Rubneide Barreto Silva Gallo, Talita Gianello Gnoato Zotz 

 
INTRODUÇÃO: A utilização do lúdico na realização da Fisioterapia 
exige a elaboração de uma atividade estruturada, intencional e 
planejada, devidamente conduzida por profissionais que conhecem sua 
técnica de aplicação e buscam promover o bem-estar físico e emocional 
da criança, buscando assim atingir seus objetivos previamente 
estabelecidos. OBJETIVO: Na disciplina intitulada “Habilidades 
Fisioterapêuticas na Promoção e Prevenção”, os estudantes do curso de 
Fisioterapia da UFPR dirigem-se à locais de atenção básica, visando a 
promoção, prevenção e educação em saúde. DESCRIÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA: Na Unidade de Saúde Atuba, os estudantes utilizaram a 
Psicomotricidade que possui oito elementos como: Coordenação motora 
grossa e fina; lateralidade; equilíbrio; estruturação espacial; orientação 
temporal; ritmo e esquema corporal, todos com almejo ao estímulo de 
crianças de oito a nove anos, participantes da intervenção. Assim, 
iniciaram as atividades voltadas à motricidade grossa - circuito motor - 
com a finalidade de fundir os sistemas músculo-esquelético e sensorial à 
avaliação fisioterapêutica. IMPACTOS: A experiência despertou um 
olhar crítico sobre a importância da atuação fisioterapêutica na faixa 
etária, em questão. Nessa perspectiva, com o circuito motor pode-se 
observar disfunções músculo-esqueléticas como, encurtamentos nos 
membros inferiores, déficit na flexibilidade e resistência à fadiga, além 
disso, dificuldades com a propriocepção e lateralidade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto a agregação dos 
conhecimentos teóricos à prática na Unidade de Saúde Atuba refletiu 
diretamente na necessidade de abordar sobre educação em saúde 
frente a uma intervenção e avaliação de maneira lúdica. 

Palavras-Chave: Promoção e Prevenção, Fisioterapia, 
Psicomotricidade, Disfunções Músculo-Esqueléticas, Crianças. 
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6. HABILIDADES FISIOTERAPÊUTICAS NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS COM ADULTOS E IDOSOS DA 
COMUNIDADE - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
AUTORES: Gabriela de Almeida Tormes, Gabriela Barbosa Carneiro e 
Silva, Gabrielle Cristina Bressan, Heloisa Salamoni De Araújo, Taina 
Christinelli, Rubia Alana Souza dos Anjos, Natalia de Paiva da Silva, 
Lucas Gilinski da Cunha, Ana Carolina Brandt de Macedo, Ariani 
Cavazzani Szkudlarek, Arlete Ana Motter, Rubneide Barreto Silva Gallo, 
Talita Gianello Gnoato Zotz 

 
INTRODUÇÃO: A promoção da saúde e prevenção de distúrbios 
musculoesqueléticos visa reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde 
decorrentes do envelhecimento, com isso, são indicadas atividades que 
proporcionem a prevenção desses possíveis acometimentos, bem como 
maior qualidade de vida e interação social. DESCRIÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA: Participação de aproximadamente 15 idosas, com 
média de idade de 66,5±9,19 ano. As atividades realizadas ocorrem na 
Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, e envolvem palestras de educação 
em saúde sobre temas relacionados às disfunções musculoesqueléticas, 
acarretadas pelo envelhecimento, assim como aquecimento, dinâmicas 
e atividades relacionadas à diversos temas. IMPACTOS: A experiência 
proporciona aos acadêmicos a visão da importância da promoção da 
saúde e prevenção de distúrbios musculoesqueléticos do idoso, além de 
vivências que acrescentam na formação profissional, bem com 
benefícios variados, principalmente no que diz respeito à educação em 
saúde para os idosos. A esses idosos proporciona a realização de 
atividades que tornam a vida mais ativa, reduzindo o sedentarismo, 
assim como a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o processo de 
envelhecimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir das atividades 
propostas para as participantes, evidenciou- se a aderência, prazer e 
satisfação pelas mesmas, proporcionando cada vez mais interação entre 
o grupo. O objetivo era informar e demonstrar que mudanças no dia a 
dia são simples, e previnem condições que possam vir a afetar a saúde 
dessa faixa etária, bem como a partir da promoção de ações de saúde a 
população se conscientize a buscar uma melhor qualidade de vida e 
bem estar. 

Palavras-Chave: Prevenção primária, saúde do idoso 
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7. AVALIAÇÃO SUBJETIVA DA DOR APÓS APLICAÇÃO DA 
CORRENTE AUSSIE NA DOR LOMBAR 

 
AUTORES: Gabrielle Cristina Bressan, Letícia Bobato, Matheus 
Bieberbach, Luis Henrique Paladini, Marina Aleixo Cordeiro, Lucas 
Vinicius Dias, Nicole Almeida, Ramon Schmidt de Sales, Raciele Ivandra 
Guarda Korelo, Ana Carolina Brandt de Macedo 

 
INTRODUÇÃO: A prevalência da dor lombar crônica varia entre 70-80%, 
atingindo níveis epidêmicos na população geral. A corrente Aussie (CA) 
é um recurso eletroterapêutico utilizado para analgesia. OBJETIVO: 
verificar os efeitos da CA na analgesia imediata em pacientes com dor 
lombar crônica (DLC). METODOLOGIA: Foram selecionados 30 
indivíduos com DLC com idade média de 30,96±14,42 anos. 
Randomizados em 5 grupos: G1 (n=8, Frequência=1Khz, AMF=100Hz e 
Burst=4ms); G2 (n=8, Frequência=1Khz, AMF=2Hz e Burst=4ms); G3 
(n=5, Frequência=4Khz, AMF=100Hz e Burst=4ms); G4 (n=5, 
Frequência= 4KHz, AMF=2Hz e Burst=4ms); G5 (placebo n=4). Os 
grupos foram submetidos a uma única aplicação da corrente, durante 30 
minutos, com 4 eletrodos cruzados na região lombar. Para a avaliação 
da dor foi utilizado a escala visual analógico numérica (EVAN) e a 
algometria de pressão 5 cm à direita/esquerda da 3ª e da 5ª vértebra 
lombar. RESULTADOS: Na média geral dos grupos, houve diminuição 
na intensidade de dor em EVAN (4,86±1,89 vs 1,83±1,59 p&lt;0,05). 
Quanto a algometria (p&lt;0,05), L3D (4,88±2,18 vs 5,14±1,91); L3E 
(4,66±1,78 vs 5,21±2,11); L5D (4,62±2,11 vs 5,07±1,70); L5E (4,88±2,99 
vs 4,79±2,16). Nenhum grupo, submetido à corrente, sobressaiu-se ao 
outro, melhorando apenas em relação ao placebo. CONCLUSÃO: A 
Aussie proporcionou efeito analgésico imediato na dor lombar crônica, 
de modo significativo, tanto EVAN quanto algometria. 

Palavras-Chave: Eletroterapia, dor lombar, medição da dor 
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8. EXERCÍCIO DE ALONGAMENTO MECÂNICO PASSIVO 
ESTÁTICO: COMPARAÇÃO DO COMPRIMENTO MUSCULAR EM 
RATAS IDOSAS SUBMETIDAS A PROTOCOLOS DE EXERCÍCIO 
COM 2 OU 4 SEMANAS DE DURAÇÃO 

 
AUTORES: Elizandra Stonoga, Talita Mirele de Campos, Nayara Helena 
Gomes Bertoncini, Katia Janine Veiga Massenz, Hilana Rickli Fiuza 
Martins, Fernando Augusto de Oliveira Ganzella, Anna Raquel Silveira 
Gomes, Talita Gianello Gnoato Zotz 

 
INTRODUÇÃO: O músculo esquelético apresenta plasticidade e, 
dependendo dos parâmetros de prescrição do exercício de  
alongamento, pode haver manutenção e/ou ganhos no comprimento 
muscular. OBJETIVO: Comparar o efeito do exercício de alongamento 
no comprimento do músculo sóleo de ratas idosas submetidas a 
protocolos de exercício com 2 ou 4 semanas de duração. 
METODOLOGIA: Quinze ratas Wistar albino idosas (28 meses) foram 
randomizadas em 2 grupos: alongamento duas semanas (GA2, 
324,14±53,82g, n=7) e 4 semanas (GA4, 319±34,48g, n=8). O protocolo 
de alongamento mecânico passivo estático consistiu em 1 série de 4 
repetições de 60s cada, com intervalos de 30s entre cada repetição, 
realizado no músculo sóleo esquerdo, 3x/semana, durante 2 e 4 
semanas, por meio de aparato com célula de carga que aferia a força 
aplicada durante o alongamento. Utilizou-se sóleo direito como controle. 
Após 24h da última sessão, as ratas foram submetidas à eutanásia para 
retirada e mensuração do comprimento, por meio de paquímetro 
(Vonder), dos sóleos direito e esquerdo. RESULTADOS: O comprimento 
muscular em GA2 não diferiu do controle (22,21±1,13mm vs 
21,5±2,23mm, p=0,434, teste T areado), assim como no GA4 
(20,5±0,96mm vs 20,2±0,71mm, p=0,591, teste T pareado). Entretanto,  
o comprimento muscular do GA4 foi menor que GA2 (20,5±0,96mm vs 
22,21±1,13mm, p=0,00, teste t independente). O estímulo do 
alongamento em 6 sessões (2 semanas) e 12 sessões (4 semanas) 
acarretou respostas diferentes no comprimento muscular em ratas 
idosas. CONCLUSÃO: Sugerem-se análises histomorfométricas, imuno- 
histoquímicas e moleculares para elucidação dos mecanismos 
intracelulares que regulam as adaptações musculares após exercício de 
alongamento na senescência. 

Palavras-Chave: Exercício de alongamento muscular, envelhecimento, 
músculo esquelético, ratos Wistar 
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EIXO ERGONOMIA: 

 
 

1. ANÁLISE ERGONÔMICA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: 
EXIGÊNCIAS PSÍQUICAS E COGNITIVAS 

 

AUTORES: Flávia Cristina Miranda, Arlete Ana Motter 
 

INTRODUÇÃO: O Centro Cirúrgico (CC) é um setor considerado um dos 
mais complexos do ambiente hospitalar. Os profissionais da 
enfermagem que trabalham no CC demandam de atenção, organização 
e responsabilidade, diante disso, esses trabalhadores estão expostos a 
exigências psíquicas e cognitivas. OBJETIVO: analisar as exigências 
psíquicas e cognitivas da equipe de enfermagem do CC de um hospital 
público. METODOLOGIA: O estudo foi aprovado pelo CEP do Setor de 
Ciências da Saúde da UFPR, 2168920. Trata-se de um estudo 
exploratório, transversal e descritivo, com análise qualitativa dos dados. 
Desenvolveu-se de agosto a dezembro de 2017 na Unidade Centro 
Cirúrgico do Complexo Hospital de Clínicas, localizado em 
Curitiba/Paraná – Brasil. A população do estudo foi constituída por 29 
participantes, sendo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 
Foram realizadas observações gerais e sistemáticas, conversas 
informais, registro em planilhas e entrevistas semiestruturadas. 
RESULTADOS: As exigências encontradas são devido ao acúmulo de 
funções, conforme a fala: “há um acúmulo de função, precisa realizar 
três a quatro coisas que não seria da sua função” (E1), no entanto, 
35,29% dos entrevistados apontaram a falta de equipamentos e insumos 
como principais focos de desgaste, levando ao um desconforto no 
ambiente de trabalho. A comunicação foi apontada como inadequada 
pelos participantes e com relação à falta de reconhecimento, 68,75% 
dos entrevistados asseguram não terem recebido qualquer 
reconhecimento do seu serviço na unidade. CONCLUSÃO: O CC é um 
ambiente de muitas exigências e solicitações à equipe de enfermagem, 
podendo resultar em sobrecargas que podem afetar a saúde dos 
servidores. 

Palavras-Chave: Enfermagem; Saúde do trabalhador; Centros cirúrgicos 
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2. REPERCUSSÕES LABORAIS NA SAÚDE MENTAL DE MÉDICOS 
ANESTESIOLOGISTAS 

 
AUTORES: Letícia Furlan, Arlete Ana Motter 

 
INTRODUÇÃO: A atividade laboral dos médicos anestesiologistas é 
marcada por rápida tomada de decisões, variabilidades na conduta e 
imprevistos organizacionais e com os pacientes, de modo que há  
intensa exigência cognitiva, podendo culminar em sobrecarga mental, 
estresse, e até mesmo no adoecimento e no desenvolvimento de 
dependência química. OBJETIVO: Avaliar as condições de trabalho e 
identificar as exigências e riscos presentes nas atividades dos médicos 
anestesiologistas. METODOLOGIA: A pesquisa foi desenvolvida no 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, por meio de 
observações, entrevistas semi-estruturadas e aplicação de questionários 
(Inventários Maslach Burnout e Depressão de Beck). Incluiu-se na 
pesquisa médicos anestesiologistas que atuam há mais de seis meses 
no centro cirúrgico e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, enquanto que foram excluídos aqueles que possuíam 
menos tempo de atuação e que negaram participação. Foram realizadas 
24 visitas com aproximadamente 38 horas de observações, coletadas 22 
entrevistas semi-estruturadas e 41 questionários. RESULTADOS: A 
atividade laboral dos profissionais analisados é marcada por longas 
jornadas de trabalho (63,21 ±19,81 horas semanais), falta de pausas 
durante a jornada (85,71% dos entrevistados), além do trabalho ser 
realizado em ambiente fechado. A Síndrome de Burnout é mais 
prevalente em residentes da especialidade (28,57%), enquanto que 
níveis mais elevados de depressão são encontrados em especialistas 
com mais tempo de atuação. CONCLUSÃO: O trabalho pode repercutir 
na saúde mental, havendo necessidade de melhorias na organização do 
trabalho e cuidados com a saúde desses profissionais. 

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador, Ergonomia, Anestesiologia 
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3. ANÁLISE OBSERVACIONAL DA POSTURA DOS USUÁRIOS DA 
BIBLIOTECA DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 
AUTORES: Stefanie de Britto Hantmann, Beatriz Prestes, Bruna Karina 
Carmelo Marques, Fernanda Sanches Santos, Gabrieli justino batista, 
Jean Maikel Rodrigues Kus, Milena Ribas Rosa, Rafaelly Semfle, Sophia 
Bortolan Selski 

 
INTRODUÇÃO: Partindo-se da evidência de que, na atualidade, um dos 
graves problemas generalizados na sociedade são os posturais. 
OBJETIVO: O presente estudo objetivou analisar a postura de usuários 
de uma das bibliotecas da Universidade Federal do Paraná, identificar 
possíveis alterações posturais, dar orientações e atuar na promoção e 
prevenção da saúde. METODOLOGIA: Por meio de uma pesquisa de 
campo, com abordagem quantitativa e transversal, foi realizado um 
levantamento com 50 acadêmicos através de um breve questionário. 
RESULTADOS: Cerca de 95% dos entrevistados afirmaram sentar-se 
com postura incorreta, ocasionando queixas de dor em locais como 
pescoço, ombro e região das costas. Isso permite inferir que poderão ter 
problemas posturais, agravados pela ineficiência do mobiliário, e 
prejuízo na produtividade acadêmica. CONCLUSÃO: Portanto, faz-se 
necessárias campanhas e recursos direcionados para mudanças desses 
vícios posturais, garantindo, posteriormente, qualidade de vida. 

Palavras-Chave: Postura, Ergonomia, Qualidade de vida 
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4. A ERGONOMIA NA ESCOLA: UMA INTERPRETAÇÃO DA 
FISIOTERAPIA 

 
AUTORES: Marina Moreira Ramos da Silva, Lisandra Moreira, Denecir 
de Almeira Dutra 

 
INTRODUÇÃO: A ergonomia nas escolas vem sendo um assunto muito 
discutido com a proposta de desenvolver e colocar em prática técnicas 
para adaptação no ambiente escolar. Entretanto este tema não chega à 
população de forma específica, ou seja, boa parte do conhecimento em 
saúde torna-se uma lacuna entre o conhecimento científico e a matriz 
empírica onde muitas vezes o conhecimento popular resulta em desvios 
posturais. Na dinâmica de desenvolvimento de condutas amplas o papel 
do fisioterapeuta na atenção primária vem sendo explorado com base na 
prevenção e promoção da saúde particularizando o indivíduo no 
processo saúde doença. OBJETIVO: O objetivo geral foi analisar os 
processos ergonômicos frente a crianças e pré-adolescentes. 
METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi de cunho descritivo e 
dedutivo constituindo-se de uma revisão bibliográfica ampla. O período 
analisado referiu-se a artigos de 2003 à 2015, sendo os elementos 
excludentes material bibliográfico anterior ao ano de 2003 e língua 
estrangeira. RESULTADOS: Os resultados obtidos salienta que crianças 
e pré-adolescentes acabam sendo afetadas, pois passam a maior parte 
do dia sentadas, e os principais problemas identificados são dores 
musculoesquelética e desvio de coluna como hiperlordose, hipercifose e 
escoliose entre outras patologias posturais. Conclui-se que métodos de 
prevenção devem estar voltados a verificação do peso das mochilas, 
medições antropométricas das carteiras, palestras educativas e 
avaliações ergonômicas. CONCLUSÃO: Sendo assim, é de grande 
importância a Fisioterapia na atenção primária afim de prevenir e 
promover o bem-estar no futuro adulto. 

Palavras-Chave: Ergonomia, Fisioterapia, Prevenção 
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5. ANÁLISE DA POSTURA E DO MOVIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 
EM ESTOQUE DE PNEUS 

 
AUTORES: Viviane Cristina Tomaz Corrêa, Lucas Vinicius Dias, Ramon 
Schmidt de Sales, Priscila Klitzke, Juliana Carminatti Forekevicz, Jihad 
Ali Ibrahim Iskandar, Deborah Fernandes Lucas, Paulo Henrique da 
Silva Vieira, Luiz Rocha, Ana Marcia Delattre Zocolotti, Rubneide Barreto 
Silva Gallo 

 
INTRODUÇÃO: Muitas pessoas utilizam esforços físicos para realizar 
atividades profissionais, muitas vezes, sem nenhuma estratégia para 
facilitar a realização do trabalho. Uma boa postura pode prevenir os 
danos causados por essas más condições, porém manter a postura 
correta ao permanecer em pé exige muito esforço físico. OBJETIVO: O 
objetivo do estudo foi observar fatores que comprometam a saúde física 
de funcionários de uma empresa de estocagem de pneus e buscar 
alternativas para amenizar ou ainda sanar tais problemas. 
METODOLOGIA: Para isso, foi realizado um estudo analítico transversal 
com a participação de 10 estoquistas de pneus, sendo aplicado o 
Diagrama de áreas dolorosas para avaliar a dor e ao final, distribuído um 
fôlder explicativo com orientações de exercícios para manutenção da 
saúde física. RESULTADOS: Foi visto que os funcionários descarregam 
cerca de 3 contêineres por dia, com 1100 pneus cada. Dessa forma, 
cerca de 33 toneladas passam pelos funcionários por dia. Com isso, 5 
funcionários apresentam desconfortos, sendo predominante a dor 
lombar. CONCLUSÃO: A fisioterapia, para esses funcionários, é 
fundamental para a redução de danos físicos e econômicos, visto que há 
chances de afastamento com a realização de trabalho feita de forma 
incorreta. 

Palavras-Chave: Ergonomia, fisioterapia, análise postural 
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6. PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAÚDE DO TRABALHADOR DO 
SETOR JURÍDICO 

 
AUTORES: Rhaissa R. Tamasiro, Acácio José Lustosa Mendes, Rúbia 
Bayerl, Tatiane Pereira, Jenifer Letícia Lourenço Santos, Arlete Ana 
Motter, Talita Gianello Gnoato Zotz, Ana Carolina Brandt de Macedo, 
Ariani Cavazzani Szkudlarek, Rubneide Barreto Silva Gallo, Bruna do 
Rocio Oliveira 

 
INTRODUÇÃO: Houve um aumento do absenteísmo no trabalho 
provocados por lesões repetitivas ou distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho; a implementação da cinesioterapia laboral nos 
postos de trabalho tem se mostrado eficaz na melhora da qualidade de 
vida e da condição psicológica. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida 
pré/pós intervenções com cinesioterapia laboral, visando proporcionar a 
promoção e a prevenção na saúde. METODOLOGIA: O estudo 
desenvolve-se com a aplicação dos questionários Nórdico, Burnout, 
Qualidade de Vida e um questionário autoral, para avaliar as 
características ocupacionais e dados pessoais. Os servidores recebem a 
intervenção uma vez por semana no seu próprio setor de trabalho. Está 
sendo aplicada a cinesioterapia laboral compensatória e relaxante, 
dividida por regiões corporais. As práticas consistem em 5 minutos de 
aquecimento prévio, 10 exercícios de alongamento com 2 repetições de 
15 segundos cada e para finalizar, 5 minutos de  relaxamento, 
totalizando 15 minutos por intervenção. Concomitantemente aos 
exercícios, está sendo realizada a Análise Ergonômica do  Trabalho, 
para posteriormente serem feitas as devidas orientações. 
RESULTADOS: Dos participantes, 42 preencheram todos os 
questionários; 17 servidores (40,47%) apresentaram a fase inicial da 
Síndrome de Burnout; 59,52% apresentam dor no pescoço e na parte 
inferior das costas; 57,14% permanecem pelo menos 6 horas sentado, 
sendo um trabalho principalmente estático; foi identificado boa qualidade 
de vida geral com o inventário de QV. CONCLUSÃO: Espera-se que o 
projeto possa contribuir para diminuir as queixas álgicas e os riscos à 
saúde dos servidores, proporcionando a contratação de um profissional 
fisioterapeuta para o local do estudo. 

Palavras-Chave: Cinesioterapia Laboral, análise ergonômica, exercícios 
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7. ANÁLISE DAS CARGAS FÍSICAS E FISIOLÓGICAS DO 
TRABALHO DA ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO 

 
AUTORES: Paula Chomem, Arlete Ana Motter 

 
INTRODUÇÃO: A equipe de enfermagem representa a principal força 
laboral atuando tanto na gestão, quanto na assistência ao paciente, 
sendo frequentemente exposta a diferentes cargas de trabalho, as quais 
podem ter repercussões sobre a saúde do profissional. No centro 
cirúrgico (CC), as cargas físicas são representadas pelo ruído, 
temperatura, espaço insuficiente, falta de materiais e de manutenção. Já 
as cargas fisiológicas caracterizam-se pelo esforço físico realizado pelo 
trabalhador durante a execução da atividade. OBJETIVO: Identificar as 
cargas físicas e fisiológicas de profissionais da enfermagem de um 
centro cirúrgico e o impacto das mesmas na saúde do trabalhador. 
METODOLOGIA: Caracterizada como uma pesquisa exploratória, 
descritiva, quali e quantitativa, o estudo ocorreu no centro cirúrgico de 
um hospital universitário entre agosto de 2017 até julho de 2018. A 
coleta de dados no CC seguiu as etapas da Análise Ergonômica do 
Trabalho, entrevistas semiestruturadas e uma planilha de observações 
das ações. RESULTADOS: Participaram do estudo 20 trabalhadores, de 
ambos os sexos, que atuavam como circulantes de sala ou profissionais 
do transporte e com média em anos de experiência no trabalho de 17,33 
± 12,58. A falta de materiais, pressão da equipe e transporte de 
pacientes são os fatores mais problemáticos. O esforço físico realizado 
associa-se principalmente à exigência dos membros inferiores e coluna, 
justificando as queixas álgicas entre os entrevistados. CONCLUSÃO: O 
esforço físico no trabalho e a alta prevalência de trabalhadores com 
queixas álgicas, indicam que as cargas físicas e fisiológicas do trabalho 
interferem negativamente na saúde do trabalhador, justificando a 
investigação. 

Palavras-Chave 
Centro Cirúrgico, Enfermagem de Centro Cirúrgico, Carga de Trabalho, 
Saúde do Trabalhador 
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8. TRABALHO E SAÚDE: EXIGÊNCIAS DA ATIVIDADE DOCENTE 
NO ENSINO SUPERIOR 

 
AUTORES: Cryslaine Vanessa Coutinho dos Reis, Arlete Ana Motter 

 
INTRODUÇÃO: O trabalho na docência, considerado uma das mais 
antigas profissões, exige a execução de diversas atividades que não 
envolvem apenas ensino, pesquisa e extensão, mas também atividades 
administrativas e de gestão, que contemplam aspectos físicos, psíquicos 
e cognitivos OBJETIVO: Analisar as exigências físicas, mentais e os 
riscos psicossociais presentes na atividade docente em uma 
universidade pública no Brasil. METODOLOGIA: A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Paraná sob número: 1.175.594. 
Utilizaram-se na primeira etapa o instrumento Questionário Saúde e 
Trabalho em Atividades de Serviço QSATS 2015 (Brito, Gomes e 
Oliveira 2015) adaptado. Na segunda etapa, uma entrevista 
semiestruturada com questões relacionados aos aspectos psicossociais 
do trabalho. RESULTADOS: Participaram 66 docentes, sendo 33,33% 
da população masculina e 66,67% feminina, que atuam em média a 
9,54±8,91anos na instituição. Houve predomínio de docentes com o 
regime de dedicação exclusiva à universidade 95,16%. Os docentes 
estão constantemente vulneráveis aos constrangimentos no que se 
refere à sobrecarga, infraestrutura, relacionamento interpessoal e 
desvalorização profissional, como cita um docente “Cobrança de 
publicações, pesquisas e orientações sem contra-partida financeira; 
acúmulo de funções e cargos (didáticos, administrativos, laboratoriais)” 
CONCLUSÃO: Sobretudo, há uma realização pessoal e satisfação pelo 
amor ao exercício docente, tornando está uma relação dialética entre o 
prazer e o sofrimento. 

Palavras-Chave: Trabalho; Saúde; Docentes 



ANAIS DA XIII JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPR E V MOSTRA DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018 

37 

 

 

EIXO FISIOTERAPIA AQUÁTICA: 

 
 

1. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS MOTORES, ATIVIDADES DE VIDA 
DIÁRIA E QUALIDADE DE VIDA DE UM INDIVIDUO COM 
DOENÇA DE PARKINSON: UM RELATO DE CASO 

 
AUTORES: Beatriz komar, Juliana Siega, Dielise Debona Iucksch, 
Adriano Zanardi da Silva, Vera Lúcia Israel 

 
INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 
degenerativa e progressiva do sistema nervoso central, e seus sintomas 
podem proporcionar um declínio dos aspectos motores, Atividades de 
Vida Diária (AVD) e qualidade de vida (QV) dos indivíduos. OBJETIVO: 
Fazer um relato de experiência nos aspectos motores, AVDs e QV de 
um paciente com DP. Metodologia: Foram utilizadas duas escalas 
próprias da DP. A Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), 
sessão II e III para avaliar aspectos da AVDs e aspectos motores, 
respectivamente. Também a Parkinson Disease Questionnaire (PDQ- 
39), para avaliar a QV dos pacientes com DP. RESULTADOS: O 
indivíduo avaliado tem idade de 62 anos, do sexo feminino, classificado 
na escala de estadiamento de Hoehn e Yahr, estagio 2. No UPDRS o 
exame do domínio motor foi igual a 9, e no domínio de AVDs foi 14. No 
PDQ-39, na subseção mobilidade foi 14, nas AVDs 12,5, Bem-estar 8, 
Estigma 13, Suporte social 0, Cognição 25, Comunicação 17 e 
Desconforto Corporal 42. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos indicam 
normalidade de acordo com a escala referente ao domínio motor e AVDs 
pela UPRS. Já no PDQ-39 houve alguns fatores que podem estar 
influenciando negativamente a QV dos indivíduos. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Hidroterapia, Doença de Parkinson 
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2. ESTUDO DE CASO: EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA 
FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUO APÓS 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 
AUTORES: Juliana Karla Lopes Polo, Lais Marion Rodrigues Ullirsch, 
Wendy Santiago, Vera Lúcia Israel, Manoela de Paula Ferreira, Sibele 
Yoko Mattozo Takeda 

 
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma lesão 
neuronal isquêmica ou hemorrágica que reflete em comprometimentos 
na marcha, tônus, equilíbrio e funcionalidade, acarretando na redução  
da Qualidade de Vida (QV). A Fisioterapia Aquática (FA) é um dos 
tratamentos fisioterapêuticos que auxiliam no retorno de funções desses 
indivíduos, buscando autonomia no ambiente aquático e em solo. 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos da FA na QV, nas habilidades motoras 
aquáticas e na funcionalidade, incluindo marcha, equilíbrio e mobilidade 
funcional, em um indivíduo após AVE. METODOLOGIA: Estudo de caso 
em um indivíduo masculino com diagnóstico clínico de AVE, com 
hemiparesia a direita, 43 anos de idade. Foram realizadas 3 avaliações 
em solo com a Escala de Equilíbrio de Berg, Teste de Tinetti para 
Equilíbrio e Marcha, Time Up and Go Test, Medida de Independência 
Funcional, Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE de 2 em 2 
meses e 2 avaliações em água com a Escala de Avaliação Funcional 
Aquática antes e após a intervenção de 2 meses com FA. As sessões de 
FA eram de 45 minutos, 2 vezes na semana. RESULTADOS: Houve 
redução do risco de quedas, o nível de independência se manteve em 
dependência modificada com melhora nos âmbitos de expressão, 
escadas e marcha, houve melhora da QV e houve aumento da 
independência na água. CONCLUSÃO: A FA melhorou a QV, a 
funcionalidade e as habilidades motoras aquáticas do indivíduo, 
necessitando mais pesquisas com maior número de indivíduos para 
demonstrar melhores resultados. 

Palavras-Chave: hidroterapia, acidente vascular encefálico, 
funcionalidade, qualidade de vida, mobilidade funcional 
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3. EFEITOS DA INTERVENÇÃO AQUÁTICA NA QUALIDADE DE 
VIDA DE UMA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL EM 
INCLUSÃO NA CRECHE 

 
AUTORES: Luize Bueno Araujo, Luis Henrique Paladini, Tayala 
Erculano de Lima, Emanuelle Gouveia Dos Santos, Tânia Regina 
Rodrigues, Tainá Ribas Mélo, Vera Lúcia Israel 

 
INTRODUÇÃO: Os primeiros anos são fundamentais para o 
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) da criança, o qual depende 
de fatores individuais e contextuais, entre eles a qualidade de vida (QV). 
No entanto, a QV de bebês ainda é pouco estudada, especialmente nas 
creches e nos casos de inclusão, sendo a estimulação aquática uma 
ferramenta de promoção desse DNPM. OBJETIVO: Verificar efeitos da 
intervenção aquática na QV e DNPM de uma criança com Paralisia 
Cerebral (PC), do tipo diparesia em inclusão na creche. 
METODOLOGIA: Pesquisa aprovada no comitê de ética, com registro 
nos ensaios clínicos. Participou do estudo 1 criança com PC do tipo 
diparesia, com 24 meses de idade cronológica e 21 meses e 2 semanas 
de idade corrigida, avaliada pelo questionário PedsQl® e escala de 
Denver II pré e pós intervenções. Foram realizadas avaliações no 
ambiente da creche e 8 intervenções em grupo, em piscina aquecida, 
envolvendo atividades psicomotoras de locomoção, equilíbrio e 
manipulação, e orientações para serem realizadas em casa. 
RESULTADOS: Ao final das intervenções a criança apresentou melhora 
de 14,52% no escore total da PedsQl®, e de 19,44%, 5%, 18,75%, 10%, 
19,44%, nos domínios Capacidade Física, Sintomas Físicos, Aspecto 
Emocional, Interação Social e Cognição, respectivamente. Manteve 
escores típicos da Denver II em um período crítico de desenvolvimento 
relacionado ao aprimoramento da marcha e equilíbrio. CONCLUSÃO: A 
intervenção aquática mostrou melhora na QV de criança com PC em 
inclusão na creche, especialmente nos domínios de Capacidade Física e 
Cognição, bem como manutenção do DNPM com valores esperados 
para a idade. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Fisioterapia Aquática, Paralisia Cerebral 
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4. AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS AQUÁTICAS DE UM 
INDIVÍDUO COM DOENÇA DE PARKINSON 

 
AUTORES: Lucas Gilinski da Cunha, Juliana Siega, Dielise Debona 
Lucksch, Adriano Zanardi da Silva, Vera Lúcia Israel 

 
INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 
neurodegenerativa, progressiva, caracterizada pela degeneração de 
neurônios da substância negra do mesencéfalo, que podem gerar 
disfunções como a dificuldade na marcha, bradicinesia, rigidez muscular, 
alterações posturais e de equilíbrio. Assim, pacientes com esses 
sintomas tem a chance de melhorar a funcionalidade por meio da 
Fisioterapia Aquática (FA) a partir do uso das propriedades físicas, 
térmicas e fisiológicas da água aquecida. É necessário também a 
avaliação desses indivíduos no ambiente aquático. OBJETIVO: Verificar 
os níveis de habilidades motoras aquáticas de um indivíduo com DP. 
METODOLOGIA: Para esta verificação, foi utilizado a Aquatic Functional 
Assessment Scale (AFAS). Esta escala avalia as habilidades motoras 
aquáticas em determinados comportamentos motores, que são 
pontuados de 1 a 5, sendo 1 = “não pode executar o movimento” e 5 =  
“o paciente mostra total domínio do comportamento motor”. São 
avaliadas as fases: Ambientação (8), Domínio do Meio Líquido (8), 
Exercícios terapêutico especializados (7) e Condicionamento orgânico 
global (8). Ao todo foram realizados 31 comportamentos motores, com 
uma pontuação máxima possível de 155 pontos. RESULTADOS: O 
indivíduo avaliado tem 62 anos, classificado na escala de Hoehn Yahr 
nível dois (bilateral), sexo feminino. Atingiu uma pontuação máxima de 
108 pontos na AFAS, sendo 26-ambientação, 24-domínio do meio 
líquido; 30-Exercícios terapêuticos especializados, e 28- 
condicionamento orgânico global. CONCLUSÃO: Assim, foi possível 
quantificar as habilidades da paciente, para uma possível intervenção e 
uma próxima reavaliação. 

Palavras-Chave: Parkinson, Fisioterapia, Avaliação, Hidroterapia 
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5. HIDROTERAPIA  EM SEQUELAS DO ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
AUTORES: Lais Marion Rodrigues Ullirsch, Juliana Karla Lopes Polo, 
Wendy Santiago, Vera Lúcia Israel, Sibele Yoko Mattozo Takeda, 
Manoela de Paula Ferreira 

 
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é causado por 
uma interrupção do fluxo sanguíneo para o encéfalo. Gera perdas da 
função físico-motora como alteração do equilíbrio, força muscular, 
mobilidade e marcha. A hidroterapia tem se mostrado um recurso 
terapêutico seguro e eficaz na reabilitação e prevenção de perdas 
funcionais devido às propriedades físicas do meio líquido OBJETIVO: 
Revisar a literatura científica acerca da efetividade da fisioterapia 
aquática na funcionalidade e qualidade de vida de pacientes pós AVE. 
METODOLOGIA: Foram selecionados artigos publicados em português 
e inglês, no período de 2008 a 2017. Utilizando as bases de dados 
Cochrane, Scielo, PEDro, PubMed, LILACS e MEDLINE. Com os 
descritores: hydrotherapy, stroke rehabilitation, quality of life, mobility 
limitation, postural balance, walking e aquatic exercise. Após seleção, os 
ensaios clínicos dos artigos passaram por uma análise qualitativa na 
escala Jadad. RESULTADOS: Dos 178 artigos encontrados, 9 
atenderam ao critério de inclusão. Entre as técnicas aquáticas, o método 
Halliwick, Ai-Chi e exercícios aquáticos funcionais foram os mais 
realizados em pacientes pós AVE. CONCLUSÃO: Pôde-se notar com a 
revisão que os estudos demonstram a eficácia da fisioterapia aquática 
no equilíbrio, aumento de força e ativação muscular, melhora da 
mobilidade funcional e marcha em pacientes pós AVE. 

Palavras-Chave: Hydrotherapy, stroke rehabilitation, quality of life, 
mobility limitation, postural balance, walking e aquatic exercise 
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EIXO CARDIORRESPIRATÓRIA: 

 
 

1. PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 
RESPIRATÓRIAS PARA ADOLESCENTES 

 
AUTORES: Gustavo Viotto Gonçalves, Daiane Aparecida da Silva, 
Emanuelle Gouveia Dos Santos, Isabelle Alves Pinto, Nayara Helena 
Gomes Bertoncini, Ana Carolina Brandt de Macedo, Rubneide Barreto 
Silva Gallo, Talita Gianello Gnoato Zotz, Ariani Cavazzani Szkudlarek 

 
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) e respiratórias 
representam um importante problema de saúde pública, sendo as 
principais causas de morte e incapacidade. OBJETIVO: O estudo teve 
como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção de 
doenças cardiovasculares e respiratórias em adolescentes. 
METODOLOGIA: O projeto promoveu a interação entre graduandos do 
curso de fisioterapia da UFPR e 17 adolescentes do sexo masculino, do 
time de basquetebol do Colégio Militar de Curitiba (CMC), com idades 
entre 11 e 13 anos. Foram 12 intervenções, no período de agosto a 
novembro de 2017, abordando temas sobre saúde cardiovascular e 
respiratória, com duração de 30 minutos cada, utilizado o método 
participativo, no qual foram trabalhados conceitos teóricos e atividades 
dinâmicas relacionadas ao tema do dia. RESULTADOS: Podemos 
perceber a importância de trabalhar a prevenção de saúde na 
adolescência, ressaltando assim o quanto é essencial a realização de 
educação em saúde nas escolas e o quanto uma base teórica seguida 
por uma atividade auxilia na fixação do conteúdo. Podemos observar, 
também, que o ganho de aprendizagem foi de ambas as partes, sendo o 
dos adolescentes confirmado por questionário aplicado ao final do 
projeto e dos graduandos com as elaborações das atividades no 
decorrer dos encontros. CONCLUSÃO: Conclui-se a importância de se 
trabalhar a prevenção de saúde em todas as fases da vida, incluindo a 
adolescência, período em que ocorrem muitas descobertas e os hábitos 
de saúde são fortemente influenciáveis, ressaltando assim o quanto é 
essencial a realização de educação em saúde nas escolas. 

Palavras-Chave: Prevenção Primária; Adolescente; Fisioterapia 
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2. UTILIZAÇÃO DA PLAFORMA VIBRATÓRIA COMO RECURSO DE 
TREINAMENTO MUSCULAR EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA 

 
AUTORES: Régis Inocêncio Valerio da Luz, Tauane Gomes da Silva, 
Michele Nascimento Lins, Carla Nathiely Martins Damasceno, Keyla 
Karoline Vieira, Suslaine Santos Ferreira, Eduarda Cunha Lima, Keila 
Patrícia Santana Santos 

 
INTRODUÇÃO: Fraqueza muscular é uma complicação comum em 
pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTI). Desta 
maneira, se faz de extrema necessidade, o desenvolvimento de recursos 
que possibilitem a prevenção e promovam tratamento. Um recurso novo 
em ambiente hospitalar, tendo enfoque em treinamento muscular, é a 
Plataforma Vibratória (PV). Ela trabalha por meio de reflexos causados 
pelas vibrações mecânicas, provocando contrações musculares. A PV 
promove benefícios semelhantes ao treinamento convencional; como 
aumento da capacidade aeróbica, muscular e melhora do equilíbrio, no 
entanto, com menor sobrecarga cardiovascular. OBJETIVO: Avaliar a 
segurança da utilização da plataforma vibratória em unidade de terapia 
intensiva por meio da resposta cardiovascular. METODOLOGIA: A 
amostra: 5 pacientes internados na UTI do Hospital Vita Curitiba; todos 
haviam liberação médica para participarem e não apresentavam: 
Instabilidade hemodinâmica prévia, trombose aguda, embolia, pós- 
operatório, gravidez, tumores, sepse ou crises convulsivas, que os 
excluiriam do trabalho. Os pacientes foram posicionados em pé na PV, e 
mantiveram três posições com variação de hartz, durante dois minutos 
cada. Base confortável com frequência de 30 hartz; base aberta com 30 
hartz e base fechada com 45 hartz. RESULTADOS: Foi verificado 
variáveis hemodinâmicas antes e após aplicação e notou-se: Aumento 
em sinais vitais: Pressão arterial: Sistólica: 10,7 %, Diastólica: 11,4 %; 
Frequência Cardíaca: 11,4 %; Frequência Respiratória: 11,3 % e 
Saturação: 9,7 %. CONCLUSÃO: Ainda com alterações 
cardiovasculares, tais dados asseguram estabilidade para utilização da 
PV. 

Palavras-Chave: Plataforma Vibratória; Cardiovascular; Fisioterapia; 
Força Muscular 
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3. IMPACTOS DA FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA BARIÁTRICA 

 
AUTORES: Vanessa Silva de Quevedo, Rúbia Bayerl, Natalye Victoria, 
Jenifer Letícia Lourenço Santos, Arlete Ana Motter, Luana Pereira Paz 

 
INTRODUÇÃO: Com a obesidade crescente e a pressão estética, o 
número de cirurgias bariátricas tem aumentado, a mais prevalente no 
Brasil é a por bypass gástrico. Por ser uma incisão abdominal, há o risco 
de lesão no músculo ou na inervação do diafragma, atuante na 
respiração, a fisioterapia pode prevenir problemas respiratórios 
fortalecendo esse e outros músculos associados. Apesar da literatura 
ser abrangente em estudos correlacionando a fisioterapia no pós 
cirúrgico, ainda necessitam de evidências sobre a sua efetividade no pré 
cirúrgico. OBJETIVO: Avaliar o desempenho respiratório pré e pós- 
cirurgia bariátrica em indivíduos submetidos à intervenção 
fisioterapêutica respiratória. METODOLOGIA: Estudo quantitativo com 
grupos controle e intervenção (avaliado antes e depois da intervenção e 
cirurgia). Após a primeira avaliação são submetidos a quatro 
intervenções, com exercícios de fortalecimento diafragmático, 
alongamento de membros superiores e inferiores, esteira e relaxamento. 
O grupo controle é avaliado no pós-operatório, comparado com o grupo 
de intervenção. RESULTADOS: Nove pacientes realizaram intervenção, 
média de idade 51 anos, sexo feminino e Peak Flow 288,8 L/min. No SF- 
6D 44% consideraram que sua saúde dificulta um pouco nas atividades 
sociais e vigorosas. No nível de atividade física 44,4% são ativos, 33,3 
muito ativos e 22,2 irregularmente ativos. No pós-operatório o Peak Flow 
médio dos que não fizeram a intervenção foi de 220 L/min. e dos que 
fizeram a intervenção foi de 450 L/min. CONCLUSÃO: Mesmo em 
andamento, os resultados prévios apresentam melhora respiratória dos 
pacientes submetidos à intervenção, por isso, a participação no pré- 
operatório deve ser estimulada. 

Palavras-Chave: Obesidade,cirurgia bariátrica, fisioterapia respiratória 
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4. ASSOCIAÇÃO ENTRE MEDO DE CAIR, EQUILÍBRIO E 
MOBILIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM DPOC 

 
AUTORES: Bruna Fabiana Pinto Moraes Cardozo Simões, Silvia Regina 
Valderramas, Cleidimara Scremim 

 
INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma 
doença que causa comprometimento multissistêmico e 
musculoesquelético, com importante repercussão funcional, podendo 
levar ao aumento do medo de cair. OBJETIVO: verificar se existe 
associação entre medo de cair, equilíbrio e mobilidade funcional em 
pacientes com DPOC. METODOLOGIA: Estudo observacional de corte 
transversal, realizado no período de maio a agosto de 2018, onde foram 
incluídos pacientes com DPOC que estavam sob acompanhamento no 
Serviço de Função Pulmonar do Hospital de Clínicas/UFPR, e foram 
avaliados quanto ao medo de cair (Falls Efficacy Scale - FES-I), 
equilíbrio (Escala de Equilíbrio de Berg - EEB) e mobilidade funcional 
(teste Timed Up and Go - TUG). Resultados expressos como média e 
desv.p., os coeficientes de correlação de Pearson ou de Spearman 
foram utilizados para avaliar a correlação entre as variáveis, e a 
significância estatística adotada foi de p<0,05. RESULTADOS: foram 
avaliados 60 indivíduos (68,33 ± 9,97 anos; VEF1 de 56,91 ± 17,84), 
sendo 30 do sexo masculino. A pontuação da FES-I foi de 26,03 ± 8,65 
pontos, demonstrando alta preocupação com a ocorrência de quedas 
(>22 pontos). Houve correlação positiva e moderada entre a FES-I e o 
teste TUG (r = 0,643, p= 0,000). CONCLUSÃO: Os resultados deste 
estudo demonstram que pacientes com DPOC com maior medo de cair, 
apresentam menor mobilidade funcional. 

Palavras-Chave: Medo de cair, quedas, idosos, DPOC 
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EIXO DESPORTIVO: 

 
 

1. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA DE 
TRIATLETAS DO SEXO MASCULINO 

 
AUTORES: Bruna Fabiana Pinto Moraes Cardozo Simões, Madeline 
Luiza Ferreira Pivovarsky, Marcus Vinícius Di Crovador Cabral, Audrin 
Said Vojciechowski, Anna Raquel Silveira Gomes 

 
INTRODUÇÃO: O Triathlon caracteriza-se como esporte de endurance 
composto por natação, ciclismo e corrida. Alta intensidade de 
treinamentos e exigência das competições contribuem para lesões 
osteomioarticulares, sendo necessária avaliação musculoesquelética 
dos triatletas. OBJETIVO: Avaliar a função musculoesquelética de 
triatletas. METODOLOGIA: Estudo transversal com 15 triatletas do sexo 
masculino (37,8±11,34 anos; 26,24±3,97 Kg/h², tempo de prática 
3,2±1,74 anos). Utilizou-se dinamômetro para avaliar força de preensão 
manual (FPM) e Functional Movement Screen (FMS) para identificar 
déficits funcionais relacionados ao controle motor, mobilidade e falhas  
de estabilidade. A pontuação do FMS varia de 0 à 3, sendo 0 presença 
de dor; 1 na incapacidade de completar o padrão; 2 se completa o 
movimento com compensações; 3 realiza plenamente o teste. Para 
escore total do FMS considerou-se >14 bom movimento funcional. Os 
resultados foram expressos como média±desvio padrão. 
RESULTADOS: A FPM média foi de 43,48±6,11 kg para membro 
superior direito (MSD) e de 40,37±6,13 Kg para membro superior 
esquerdo (MSE), valores considerados adequados de acordo com idade 
média dos atletas. Os escores do FMS foram: Deep Squat (2,26±0,88); 
Hurdle Step (2,86±0,35); In Line Lunge (2,8±0,77); Shoulder Mobility 
(2,26±1,22); Active Straight-leg Raise (2,2±0,86); Trunk Stability Pushup 
(2,2±0,94); Rotary Stability (2,13±0,51); Escore Total (16,73±2,54). 
CONCLUSÃO: Os triatletas apresentaram FPM adequada de acordo 
com a idade média e lateralidade avaliada. No escore total do FMS os 
triatletas apresentaram bom movimento funcional, mas completaram os 
movimentos com compensações, não descartando a ocorrência de 
futuras lesões musculoesqueléticas. 

Palavras-Chave: Exame Físico, Atletas, Prevenção Primária, Lesões 
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2. PORCENTAGEM DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM 
TRIATLETAS DO SEXO MASCULINO 

 
AUTORES: Marcus Vinícius Di Crovador Cabral, Madeline Luiza 
Ferreira Pivovarsky, Bruna Fabiana Pinto Moraes Cardozo Simões, Ana 
Carolina Brandt de Macedo, Anna Raquel Silveira Gomes 

 
INTRODUÇÃO: Triatletas podem apresentar lesões 
musculoesqueléticas. OBJETIVOS: Avaliar a porcentagem de lesões em 
triatletas. METODOLOGIA: Estudo transversal com 15 atletas do sexo 
masculino (37,8±11,34 anos; 26,24±3,97 Kg/h², tempo de prática 
3,2±1,74 anos). As lesões musculoesqueléticas foram avaliadas por 
meio de questionário semi-estruturado. Os resultados são frequência 
relativa e absoluta. RESULTADOS: Oitenta porcento (80%, n=12) dos 
triatletas reportaram alguma lesão; sendo 33% (n=5) em membros 
inferiores; 13% (n=2) em tronco e membros inferiores; 13% (n=2) em 
membros superiores e inferiores; 13%(n=2) em membros superiores e 
6%(n=1) em membros superiores e tronco. Quanto ao tipo de lesão: 
33% (n=5) reportaram lesão muscular; 20% (n=3) lesão tendínea; 13% 
(n=2) lesão muscular e tendínea; 6% (n=1) fratura óssea; 6% (n=1) 
entorse. Quanto ao número de lesões por região: 27% (n=4) lesionaram 
1 vez os membros inferiores; 6% (n=1) lesionaram 1 vez membros 
superiores e inferiores; 6%(n=1) lesionaram 2 vezes tronco e membros 
inferiores; 6% (n=1) lesionaram 4 vezes tronco e membros inferiores; 6% 
(n=1) lesionaram 1 vez membros superiores e inferiores; 6% (n=1) 
lesionaram 1 vez membros superiores e inferiores; 6% (n=1)  lesionaram 
1 vez membros superiores; 6%(n=1) lesionaram tronco e membros 
superiores 1 vez. Quanto ao momento em que a lesão ocorreu: 40% 
(n=6) durante treino de corrida; 27% (n=4) durante treinos e 
competições; 6% (n=1) durante treino e outros; 6% (n=1) durante treinos 
e competição de corrida. CONCLUSÃO: Os triatletas apresentaram 
maior índice de lesões em membros inferiores, sendo em sua maioria 
lesões musculares e durante treinamento de corrida. 

Palavras-Chave: prevalência de lesões; atletas; exame físico 
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3. FREQUÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM 
JOGADORES DE RUGBY 

 
AUTORES: Jessyca Passos, Gustavo Viotto Gonçalves, EDUARDO 
SASSI CAROCCI, Ana Carolina Brandt de Macedo, Raciele Ivandra 
Guarda Korelo, Talita Gianello Gnoato Zotz, Audrin Said Vojciechowski, 
Osiris Nascimento de Carvalho Neto, Anna Raquel Silveira Gomes 

 
INTRODUÇÃO: O rugby é um esporte altamente competitivo e com alto 
número de colisões por partida, as quais podem predispor os jogadores 
a lesões. OBJETIVO: O estudo teve como objetivo verificar a frequência 
e o perfil das lesões em jogadores de rugby. METODOLOGIA: Foram 
avaliados 25 jogadores (29,44±5,9 anos) por meio de 
autopreenchimento do questionário Injury Report Form for Rugby Union, 
traduzido e adaptado transculturalmente para o português brasileiro. 
Para o autopreenchimento do questionário o jogador considerou 
somente a sua última lesão. Para análise dos resultados considerou-se 
os tipos de lesões e as regiões do corpo mais acometidas. Os resultados 
estão descritos como média (±desvio padrão), frequência absoluta e 
relativa, utilizando o Microsoft Office Excel. RESULTADOS: Foram 
reportadas 25 lesões. O tipo de lesão mais frequente foi a entorse, com 
48% (n=12), seguida das fraturas e contusões com 16% (n=4) e luxação 
com 8% (n=2). Quanto às regiões do corpo, a mão e o joelho foram as 
mais acometidas, ambas com frequência de 24% (n=6), seguida do 
tornozelo 20% (n=5) e ombro 12% (n=3). CONCLUSÃO: Todos os 
jogadores reportaram lesão musculoesquelética. A entorse foi a lesão 
mais frequente e o joelho e mão foram as regiões mais acometidas. A 
alta taxa de lesões em jogadores de Rugby indica a necessidade de 
medidas preventivas para proporcionar maior segurança e qualidade 
musculoesquelética ao jogador, reduzindo o absenteísmo e melhorando 
o desempenho. 

Palavras-Chave: futebol americano, epidemiologia, fisioterapia 
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4. TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE 
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE LESÕES RELACIONADAS 
A PRÁTICA DE RUGBY 

 
AUTORES: EDUARDO SASSI CAROCCI, Jessyca Passos, Gustavo 
Viotto Gonçalves, Ana Carolina Brandt de Macedo, Raciele Ivandra 
Guarda Korelo, Talita Gianello Gnoato Zotz, Audrin Said Vojciechowski, 
Osiris Nascimento de Carvalho Neto, Anna Raquel Silveira Gomes 

 
INTRODUÇÃO: Avaliação de lesões em jogadores de rugby carece de 
instrumentos válidos, traduzidos e auto-reportados. OBJETIVO: Traduzir 
para o português brasileiro e realizar adaptação transcultural do 
questionário “Injury Report Form For Rugby Union”, usado para registrar 
lesões relacionadas ao rugby. METODOLOGIA: Estudo de tradução e 
adaptação transcultural do “Injury Report Form For Rugby Union” 
seguindo: tradução; síntese; retro-tradução; revisão pelo comitê 
especialista e versão pré-final; pré-teste para verificar compreensão e; 
análise pelo comitê para elaboração da versão final. RESULTADOS: No 
processo de tradução e adaptação transcultural para português  
brasileiro as duas versões não apresentaram grandes diferenças. Houve 
consenso no comitê para escolha das palavras diferentes, sem mudar o 
sentido da frase, da mesma forma na retro tradução. A versão pré-final 
do “Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de 
Rugby” foi preenchida por 23 jogadores de rugby do sexo masculino, 
porém, questões sobre posição de jogo; tempo de jogo que ocorreu a 
lesão e localização no campo no momento da lesão, não foram 
compreendidas por 40%, 27% e 82,5% dos jogadores, respectivamente. 
Assim, foi convocada nova reunião com comitê multidisciplinar de 
especialistas e algumas modificações foram realizadas, sendo 
necessária nova aplicação. A nova versão foi auto preenchida por 25 
jogadores de rugby do sexo masculino, sendo compreendida por 100% 
dos jogadores, finalizando adaptação transcultural. CONCLUSÃO: O 
“Formulário para Notificação/Avaliação de Lesão em Jogadores de 
Rugby” foi traduzido e adaptado transculturalmente para o português 
brasileiro, tornando possível sua auto aplicação, para avaliar lesões 
relacionadas a prática de rugby em jogadores brasileiros. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Traumatismos em Atletas, Futebol 
Americano, Estudos de Validação, Inquéritos e Questionários 
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EIXO SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER: 

 
 

1. EFEITOS DA APLICAÇÃO DA BANDAGEM ELÁSTICA 
FUNCIONAL NA DOR PÉLVICA DE GESTANTES 

 
AUTORES: Chadia Mohamad Tassa, Bruna Fracaro, Gabriela Rosa 
Alves, Luiza Bendhack, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Rubneide 
Barreto Silva Gallo 

 
INTRODUÇÃO: A mulher no período gestacional passa por inúmeras 
alterações biopsicossociais causando desconfortos, diminuição da 
qualidade do sono e consequentemente da qualidade de vida. O 
aumento do tamanho do útero aliado às funções do hormônio relaxina, 
podem causar alterações musculoesqueléticas acarretando desconfortos 
como a dor pélvica. OBJETIVO: Mensurar os efeitos da aplicação da 
bandagem elástica funcional na dor pélvica de gestantes. 
METODOLOGIA: Estudo transversal analítico, aprovado pelo 
CEP/HCUFPR nº1.674.698, realizado em uma maternidade de Curitiba. 
Os critérios de inclusão foram gestantes em risco habitual assistidas 
pela maternidade em questão, com acima de 13 semanas de gestação e 
presença de dor pélvica. Inicialmente, era realizada avaliação da 
intensidade desta por meio da Escala Visual Analógica da Dor (EVA) e 
do Questionário de Dor Pélvica Gestacional (QDG); seguidamente, 
aplicava-se as bandagens elásticas na região pélvica. Após três dias 
com as bandagens, foram realizadas reavaliações via telefone. 
RESULTADOS: Avaliaram-se 13 participantes, com idade média de 
27,1±6,3, idade gestacional 26,5±6,4 e IMC 26,7±2,9. Segundo a EVA, a 
média de intensidade da dor antes da aplicação foi 6,6±1,4, durante o 
uso 4±2. No Questionário de Dor Pélvica Gestacional, classificado de 0  
à 100, a média da avaliação foi 55,5 pontos e reavaliação 46,6. Houve, 
portanto, redução significativa da EVA e do QDG, p 0,011 e p 0,002 
respectivamente. CONCLUSÃO: A aplicação de bandagens elásticas 
mostrou-se significativamente eficaz no alívio da dor pélvica em 
gestantes, no entanto, ainda faz-se necessário maior número amostral e 
mais estudos científicos visto que é um recurso não-farmacológico que 
apresenta benefícios. 

Palavras-Chave: Fita-atlética; Gestantes; Fisioterapia 
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2. FISIOTERAPIA DURANTE A GESTAÇÃO: ELABORAÇÃO DE 
UMA CARTILHA EDUCATIVA 

 
AUTORES: Gabriela Rosa Alves, Bruna Fracaro, Camila Bueno Brasil, 
Chadia Mohamad Tassa, Kelly Cristina Dias Pereira, Luiza Bendhack, 
Rafaela Ferreira de Amorim, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Talita 
Gianello Gnoato Zotz, Rubneide Barreto Silva Gallo, Viviane Jarek 
Magaton, Elisa Gabardo Lima 

 
INTRODUÇÃO: Durante a gravidez, existem algumas modificações no 
organismo materno, e diversos desconfortos, sendo essencial a atuação 
do profissional Fisioterapeuta durante todo ciclo gravídico-puerperal, 
tanto no tratamento de disfunções, como também na educação em 
saúde desde o início da gestação, oferecendo orientações e cuidados 
necessários para a gestante. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Foi 
elaborado uma cartilha educativa, que aponta a importância da 
Fisioterapia durante este período, os aspectos emocionais da gestante, 
sobre o exercício físico, cuidados (estéticos, cardiovasculares, 
ergonômicos, nutricionais, respiratórios, musculoesqueléticos), 
informações sobre assoalho pélvico, sexualidade, sinais de que está 
chegando a hora do parto, quando deve procurar ao hospital e 
orientações sobre amamentação. IMPACTOS: A cartilha educativa, 
tende a informar, incentivar e proporcionar as pacientes sobre o 
conhecimento da sua saúde durante a gravidez, a respeito de algumas 
alterações, o que deve ser feito para reduzir ou até prevenir alguns 
desconfortos, consequentemente melhorando sua qualidade de vida. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A cartilha educativa é uma ferramenta que 
a Fisioterapia pode utilizar na educação em saúde, é um recurso prático, 
de fácil entendimento, acessível à população, e além do mais auxilia na 
disseminação do conhecimento a respeito dos cuidados do profissional 
Fisioterapeuta dentro da gestação e do próprio período de gravidez. 

Palavras-Chave: gestante, educação em saúde, fisioterapia 
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3. A PREVALÊNCIA DA DEPRESSÃO NA GESTAÇÃO, SEUS 
FATORES DESENCADEANTES E AS REPERCUSSÕES NO 
ESTADO FÍSICO E FUNCIONAL 

 
AUTORES: Rafaela Ferreira de Amorim, CAMILA BUENO BRASIL, 
Rubneide Barreto Silva Gallo, Elisa Gabardo Lima, Kelly Cristina Dias 
Pereira, Raciele Ivandra Guarda Korelo 

 
INTRODUÇÃO: É significativa a porcentagem de mulheres que passam 
pela depressão durante a gestação, pois se trata de um período de 
grandes mudanças e adaptações; sendo no Brasil a prevalência dessa 
patologia de 12,9% a 37,9%. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de 
depressão na gestação, relacionar os fatores desencadeantes e verificar 
suas implicações no estado físico e funcional. METODOLOGIA: Estudo 
transversal de caráter analítico, aprovado pelo CEP/HCUFPR 
nº1.674.698, composto por 91 gestantes assistidas no pré-natal de uma 
maternidade em Curitiba, que atenderam os critérios de inclusão. O 
instrumento de avaliação para a Depressão foi o Inventário Beck de 
Depressão, aplicado juntamente com uma ficha de avaliação pré-natal. 
RESULTADOS: 89% da amostra não apresentou sintomatologia 
depressiva, entretanto, três gestantes tiveram o diagnóstico de 
depressão perinatal (3,3%) e seis (6,6%) apresentaram disforia. 91,2% 
contavam com o apoio do pai da criança e 54,9% desejavam a  
gestação. A maioria das gestantes estavam no terceiro trimestre; se 
sentiam estressadas (59,3%), ansiosas (73,6%), impacientes (51,6%), 
preocupadas (56%) e irritadas (49,5%). CONCLUSÃO: A prevalência da 
depressão perinatal foi de 3,3%, e estava relacionada com a gestação 
não planejada, a idade gestacional, e o apoio social. Não houveram 
repercussões em seu estado físico e funcional. Conclui-se que  a 
atuação multiprofissional e o diagnóstico são de extremo valor, e devem 
ser realizados integralmente, proporcionando sentimento de bem-estar à 
gestante, visando fortalecer o vínculo mãe-bebê, buscando confiança, 
bem como contribuir nesse processo de uma forma saudável. 

Palavras-Chave: Depressão; Prevalência; Complicações na Gravidez 
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4. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO EM SERVIDORAS DE 
UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA 

 
AUTORES: Gabriela Barbosa Carneiro e Silva, Rafaela Ferreira de 
Amorim, Rubneide Barreto Silva Gallo, Raciele Ivandra Guarda Korelo, 
Viviane Jarek Magaton, Marina Baur Ribas Antonietto 

 
INTRODUÇÃO: A saúde do Assoalho Pélvico (AP) feminino ainda é um 
assunto pouco conhecido e discutido pela sociedade, porém, é um tema 
de suma importância, visto que muitas mulheres desconhecem os 
sintomas e o impacto na qualidade de vida (QV). As principais 
disfunções do assoalho pélvico são: incontinência urinária, disfunções 
anorretais, prolapso de órgãos pélvicos e disfunções sexuais. 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos de um programa de promoção da saúde e 
prevenção de disfunções do assoalho pélvico feminino em servidoras de 
uma universidade pública brasileira. METODOLOGIA: Pesquisa 
analítica experimental, de caráter quantitativo. A programa de promoção 
e prevenção será realizada no Campus Centro Politécnico da 
Universidade Federal do Paraná e ocorrerá em 4 encontros educativos 
compostos de rodas de conversa e exercícios cinesiológicos para a 
musculatura do assoalho pélvico. As servidoras serão avaliadas por 
meio de questionários e exame físico antes e após o programa. 
RESULTADOS: Espera-se que as participantes adquiram melhora da 
função do AP e que sejam evitados novos casos de disfunções ou 
aumento da gravidade de disfunções já existentes. Espera-se um maior 
levado conhecimento e informações acerca do assoalho pélvico 
feminino, melhorando sua autoestima e bem estar durante a realização 
das atividades de vida diária e na melhora do seu convívio social. 
CONCLUSÃO: A promoção da saúde da mulher precisa ganhar maior 
visibilidade no âmbito das pesquisas da fisioterapia, devido a todos os 
seus benefícios à comunidade. Esse programa trará um aumento na QV 
das participantes, além de contribuir com uma maior disseminação de 
um assunto tão relevante. 

Palavras-Chave: Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças, 
Diafragma Pélvico. 
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5. ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA GESTAÇÃO: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
AUTORES: Bruna Fracaro, Chadia Mohamad Tassa, Luiza Bendhack, 
Gabriela Rosa Alves, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Talita Gianello 
Gnoato Zotz, Rubneide Barreto Silva Gallo, Viviane Jarek Magaton 

 
INTRODUÇÃO: A gestação consiste de um evento biológico na vida da 
mulher e sofre influência biopsicossocial, requerendo dessa forma 
assistência integral e multidisciplinar. A Fisioterapia Obstétrica possui 
papel fundamental na preparação, prevenção de disfunções e 
recuperação funcional das mulheres no ciclo gravídico. DESCRIÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA: Durante o corrente ano, o projeto Maternar atendeu 29 
gestantes, oferecendo orientações e terapêuticas, para a melhoria dos 
desconfortos gestacionais. Dentre as atividades realizadas, está a 
avaliação fisioterapêutica no pré-natal, por meio de uma ficha específica, 
Escala Visual Analógica e o Questionário de Dor Pélvica. Após a 
avaliação foram feitas intervenções constituídas por exercícios para a 
musculatura do assoalho pélvico, exercícios de alongamento 
(cinesioterapia), exercícios de mobilidade e preparo para o parto, terapia 
manual e aplicação de bandagens elásticas com o objetivo de aliviar a 
dor e os principais desconfortos relatados. IMPACTOS: Possibilitou um 
maior conhecimento sobre o tema, melhora da qualidade de vida das 
pacientes (principalmente com relação à diminuição da dor e dos 
desconfortos gestacionais), além de proporcionar a experiência das 
práticas fisioterapêuticas para as estudantes envolvidas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Projeto Maternar trouxe vários 
benefícios, tanto para as estudantes de fisioterapia, quanto para as 
gestantes que vivenciaram a experiência nos atendimentos, enfatizando 
a humanização do parto e nascimento. Além disso é uma grande 
vertente para a valorização da Fisioterapia Obstétrica, importante área 
de atuação que ainda se tem pouco conhecimento. 

Palavras-Chave: Fisioterapia Obstétrica, Pré-parto, Gestação 



ANAIS DA XIII JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPR E V MOSTRA DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018 

55 

 

 

6. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA ASSISTÊNCIA A 
GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
AUTORES: Beatriz Aparecida de Carvalho Miguel, Maria Izabel Feltrin, 
Luiza Bendhack, Rubneide Barreto Silva Gallo, Raciele Ivandra Guarda 
Korelo 

 
INTRODUÇÃO: A assistência obstétrica multiprofissional dentro das 
maternidades é, atualmente, uma realidade. A intervenção 
fisioterapêutica no trabalho de parto tem se mostrado bastante eficaz na 
busca pela conscientização da parturiente acerca das capacidades de 
seu corpo, bem como na redução da dor, utilizando recursos não 
farmacológicos. No entanto, nem todas as maternidades possuem 
atendimentos fisioterapêuticos. O objetivo deste relato é mostrar a 
importância da fisioterapia dentro dos centros obstétricos, tanto para a 
equipe, quanto para as parturientes e estudantes. DESCRIÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA: Três estudantes de fisioterapia foram inseridas no 
centro obstétrico de uma maternidade pública de Curitiba. Foram dois 
dias de atendimentos, com cinco parturientes atendidas e dois partos 
acompanhados, onde foram aplicados recursos não farmacológicos, 
como massagem, cinesioterapia, deambulação e mobilizações com a 
pelve, para redução da dor no momento do parto. IMPACTOS: No 
segundo dia de assistência foi observada a importância da fisioterapia 
no ambiente, pois as enfermeiras relataram sentir falta dos 
atendimentos. As parturientes relataram sentir menos dor com a 
aplicação dos recursos e falaram sobre a importância de ter alguém da 
equipe junto com elas nesse momento, tendo em vista que se sentem 
sozinhas em alguns momentos. Já as estudantes expõem que, além do 
grande aprendizado, a emoção de acompanhar os partos e de ajudar as 
parturientes são de grande importância para sua formação. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a fisioterapia é 
extremamente necessária na equipe multidisciplinar dentro dos centros 
obstétricos, tanto na para ajuda da equipe multidisciplinar, quando para 
a assistência à parturiente. 

Palavras-Chave: Gestação, fisioterapia, recursos 
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7. EFEITOS DA AURICULOTERAPIA NO TRATAMENTO DE 
MULHERES COM SINTOMAS DE SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL 

 
AUTORES: Beatriz Aparecida de Carvalho Miguel, Nicolly Suenny Pedro 
de Souza, Caroline de Godoi da Cruz, Raciele Ivandra Guarda Korelo, 
Rubneide Barreto Silva Gallo, Regina Moreira Borges de Macedo 

 
INTRODUÇÃO: Auriculoterapia é um tratamento não invasivo 
amplamente utilizado na prática clínica. No entanto, não se sabe se é 
mais eficaz do que o placebo em pacientes com desconfortos da 
Síndrome Pré-Menstrual (SPM). OBJETIVO: Comparar a eficácia da 
auriculoterapia em pacientes com SPM contra um grupo placebo. 
METODOLOGIA: Trata-se de um ensaio clínico controlado 
randomizado, de dois braços, simples-cego. Estão sendo recrutadas 
mulheres com idade entre 18 a 35 anos; sedentárias; universitárias e 
que possuam SPM (leve a moderada) ou TDPM (Transtorno Disfórico 
Pré-mesntrual). As participantes são randomizadas por sorteio em dois 
grupos: Auriculoterapia (n=30) e Placebo (n=30). As intervenções 
ocorrem uma vez por semana, durante 8 semanas, totalizando 8 
intervenções. As variáveis desfecho são coletadas por um avaliador 
cego, em quatro momentos (pré, 5 a semana, 9 a semana e 12 a 
semana), sendo: sintomas da SPM (mensurados pelo PSST- 
Premenstrual Syndrome Screening Tool), intensidade da dor 
(Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares adaptado), 
ansiedade (Inventário de Ansiedade de Beck) e qualidade de vida 
(WHOQoL-Bref). RESULTADOS ESPERADOS: Até o momento foram 
incluídas 31 participantes, porém apenas 18 completaram as 
intervenções, não sendo possível apresentar dados estatísticos. Porém, 
acredita-se que mulheres randomizadas no grupo Auriculoterapia 
obterão melhora dos sintomas da SPM, com melhor qualidade de vida, 
menor intensidade da dor e da ansiedade, quando comparadas ao grupo 
placebo. CONCLUSÃO: Espera-se com este estudo contribuir com a 
comunidade científica para a busca de evidências quanto a utilização da 
auriculoterapia como forma de tratamento não medicamentosa para o 
alívio dos sintomas da SPM. 

Palavras-Chave: Auriculoterapia, fisioterapia, síndrome pré-menstrual 
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8. OS DESCONFORTOS FÍSICOS E EMOCIONAIS COMUNS EM 
GESTANTES DE UMA MATERNIDADE DE CURITIBA/PR 

 
AUTORES: Kelly Cristina Dias Pereira, Rafaela Ferreira de Amorim, 
Camila Bueno Brasil, Elisa Gabardo Lima, Rubneide Barreto Silva Gallo, 
Raciele Ivandra Guarda Korelo 
INTRODUÇÃO: Na gestação ocorre alterações físicas, hormonais, e de 
estrutura familiar. Causando desconfortos físicos e emocionais à 
gestante. OBJETIVOS: Esse trabalho tem como objetivo avaliar os 
principais desconfortos físicos e emocionais, em gestantes de uma 
maternidade da cidade de Curitiba e verificar se existe associação entre 
eles. MÉTODOS: Este é um estudo transversal de caráter analítico, 
aprovado pelo CEP/HCUFPR nº 1.674.698, realizada em uma 
maternidade pública de Curitiba/PR. O instrumento utilizado para a 
avaliação foi uma ficha fisioterapêutica elaborada pelas pesquisadoras. 
RESULTADOS: Participaram do estudo um total de 145 gestantes, das 
quais 4 estavam no primeiro trimestre, que relataram dor pélvica 
(75,5%), formigamento nas mãos (50%) e lombocitalgia (50%), irritadas, 
impacientes e estressadas (75,5%). No segundo trimestre foram 34 
gestantes apresentaram dor pélvica (59,5%), lombocitalgia (50,0%), 
ansiedade (78,9%), alegres (63,2%). E 107 no terceiro os principais 
achados foram, dor pélvica (70,1%) e lombocitalgia (63,6%), ansiosas 
(76,2%) e alegres (60,6%). Os principais desconfortos no geral foram  
dor pélvica (67,6%), lombociatalgia (60,1%), edema de membros 
inferiores (44,8%), e emocionais grande parte relataram sentir-se 
ansiosa (75,5%), estressada (58,5%), preocupada (57,1%), irritada 
(46,3%) e triste (24,5%) das gestantes. Foi encontrado associação 
significativa entre as variáveis lombociatalgia com tristeza (p=0,00), com 
irritação (p=0,04) e ocupação (p=0,00). Da mesma forma houve 
associação significativa entre dor pélvica e estresse (p=0,00) e com 
preocupação (p=0,05) e do edema com ansiedade (p=0,03). 
CONCLUSÃO: Concluímos que as gestantes apresentam inúmeros 
desconfortos, sendo os principais a dor pélvica e a ansiedade, havendo 
associação entre alguns desconfortos como lombocitalgia e tristeza. 

Palavras-Chave: Gestantes, gravidez, trimestres da gravidez 
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9. COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL EM GESTANTES EM 
DIFERENTES TRIMESTRES 

 
AUTORES: Elisa Gabardo Lima, Camila Bueno Brasil, Rubneide Barreto 
Silva Gallo, Rafaela Ferreira de Amorim, Kelly Cristina Dias Pereira, 
Raciele Ivandra Guarda Korelo 

 
INTRODUÇÃO: O ciclo gravídico-puerperal consiste de eventos 
marcantes que integram a vivência reprodutiva de homens e mulheres, 
que sofre influência biopsicossocial, requerendo assistência integral e 
transdisciplinar. OBJETIVO: Avaliar e comparar as modificações na 
função sexual durante a gravidez e relacionar a função sexual em 
gestantes em diferentes trimestres com variáveis sociodemográficas e 
antropométricas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal 
de caráter analítico, com aprovação do CEP/HCUFPR nº 1.674.698. A 
amostra foi composta por 45 mulheres assistidas no pré-natal de uma 
maternidade pública de Curitiba. Foram avaliadas por meio de uma ficha 
de avaliação fisioterapêutica gestacional elaborada pelas pesquisadoras 
e pelo questionário Pregnancy and Sexual Function Questionnaire 
(PSFQ). RESULTADOS: A média de idade da amostra estudada foi de 
26,3 ± 6,7 anos, a média da idade gestacional foi 32,4±4,5 o ganho de 
peso na gestação em quilogramas foi 9,7±4,2 e a média do número de 
gestações foi 1,2±0,5. A gestação teve um impacto negativo nos 
domínios de subjetividade, dor e desconforto, desejo, satisfação e 
estímulo, sendo influenciado pelo não desejo da gravidez relatado por 
62,3% das mulheres. Observou-se que houve diferença significativa na 
comparação antes da gestação com o 1º trimestre para os domínios 
frequência e receptividade, dor, desejo, estímulo e satisfação (p<0,05); 
houve diferença significativa na comparação do 1º trimestre com 2º 
trimestre (p<0,01) e do 1º trimestre com o 3º trimestre (p<0,05) para os 
domínios dor, desejo e estímulo. CONCLUSÃO: A gestação é um fator 
negativo na função sexual. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Função sexual, Gestação 
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10. AVALIAÇÃO DO NIVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE GESTANTES 
DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRES 

 
AUTORES: Camila Bueno Brasil, Elisa Gabardo Lima, Kelly Cristina 
Dias Pereira, Rafaela Ferreira de Amorim, Raciele Ivandra Guarda 
Korelo, Rubneide Barreto Silva Gallo 

 
INTRODUÇÃO: A prática de atividade física na gestação, principalmente 
no que se refere aos tipos de exercícios que são indicados e quais são 
as contraindicações destes são muito importantes para população. 
OBJETIVO: Verificar o nível de atividade física de gestantes de 
diferentes trimestres de uma maternidade em Curitiba/PR. 
METODOLOGIA: Este é um estudo transversal de caráter analítico, 
aprovado pelo CEP/HCUFPR nº 1.674.698, realizado em uma 
maternidade de Curitiba. Os dados da pesquisa  foram obtidos através 
de 91 gestantes admitidas na maternidade, que concordaram em 
participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido, após isso, as gestantes foram convidadas a responder o 
Questionário de Atividade Física para Gestantes – QAFG, de forma 
individual. RESULTADOS: Quanto ao nível de atividade física foi visto 
que não houve diferenças significativas entre os trimestres, a maioria 
realizavam mais atividades sedentárias (27,4 ± 24,9 / 29,2 ± 25,  
segundo e terceiro trimestres respectivamente), os valores obtidos nesta 
pesquisa estão em Metabolic Equivalent Tasks (MET’s), que 
correspondem a taxa metabólica equivalente as atividades analisadas 
pelo questionário. CONCLUSÃO: O nível de atividade física das 
gestantes analisadas é sedentário, e a maior parte das atividades que 
elas realizam são ocupacionais. 

Palavras-Chave: Gravidez, exercício, fisioterapia 
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11. TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL  DO 
PREGNANCY MOBILITY INDEX PARA A LÍNGUA PORTUGUESA 
(BRASIL) 

 
AUTORES: Maria Izabel Feltrin, Elisa Gabardo Lima, Nayara Helena 
Gomes Bertoncini, Rubneide Barreto Silva Gallo, Raciele Ivandra 
Guarda Korelo 

 
INTRODUÇÃO: Durante o período de gestação ocorrem diversas 
alterações fisiológicas e anatômicas que afetam a mobilidade da 
gestante. Verifica-se em nosso país a falta de instrumentos válidos e 
traduzidos que avaliem a mobilidade no período gestacional relacionada 
à dor nas costas e na cintura pélvica. OBJETIVO: Realizar a tradução e 
adaptação transcultural do Pregnancy Mobility Index (PMI), que avalia a 
mobilidade durante a gestação, para o português brasileiro. MÉTODOS: 
A tradução e adaptação transcultural seguiram as seguintes etapas: 
tradução; síntese; retro-tradução; revisão pelo comitê de especialistas e 
versão pré-final; pré-teste para verificar a compreensão e análise pelo 
comitê para elaboração da versão final do instrumento. Compreensão 
inferior a 85% indicaram necessidade de revisão da versão pré-final. 
RESULTADOS: A versão pré-final foi aplicada em 30 gestantes com 
idade gestacional a partir de 20 semanas, que recebiam assistência em 
maternidade pública em Curitiba-PR, sendo que a maioria das gestantes 
(88 a 100%) não relatou dificuldades na compreensão das 24 questões. 
Foi inserido no questionário um enunciado para melhor compreensão do 
instrumento e acrescentou-se o item “não se aplica”, pois alguns dos 
itens contidos na versão original não se aplicam à realidade da nossa 
população. Dessa forma, o item não é contabilizado, não prejudicando 
as estatísticas do estudo na obtenção do índice de mobilidade. 
CONCLUSÃO: O questionário apresentou tradução e adaptação 
transcultural adequadas e satisfatórias para a maioria dos itens e 
encontra-se em processo de validação e reprodutibilidade. 

Palavras-Chave: Tradução, Adaptação Transcultural, Mobilidade, 
Gestação 
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EIXO ÁREA TEMÁTICA GERAL: 
 

1. ATENÇÃO DOMICILIAR (AD): UMA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR SOBRE A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA 

 
AUTORES: Marina Moreira Ramos da Silva, Amanda Luiza Zampier, Dr. 
Denecir de Almeira Dutra 

 
INTRODUÇÃO: A integralidade é um dos princípios norteadores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) que tem a finalidade da assistência aos 
cidadãos, em tudo o que caracteriza sua necessidade. Para suprir as 
novas demandas do processo saúde doença o programa Atenção 
Domiciliar busca assegurar a continuidade do cuidado ao usuário a partir 
de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação prestados em domicílio por equipe multidisciplinar. 
OBJETIVO: Neste contexto, o objetivo geral foi demonstrar a atuação da 
Fisioterapia na visão de uma equipe multiprofissional. METODOLOGIA: 
A metodologia trabalhada foi de cunho dedutivo descritivo, tendo como 
base uma revisão bibliográfica ampla. O período analisado referiu-se a 
artigos de 2006 a 2014, sendo os elementos excludentes material 
bibliográfico anterior ao ano de 2006 e língua estrangeira. 
RESULTADOS: Resultou se na importância da fisioterapia na 
composição da equipe de saúde com grande atuação na prevenção, 
evitando a incapacidade e o surgimento de escaras e a intervenção 
rápida no surgimento de agravos de condições motoras e respiratórias. 
Esse profissional é o mais envolvido na reabilitação, a qual é garantida 
pela Constituição Federal, além disso gastos públicos podem ser 
reduzidos pela prevenção de agravos maiores à saúde da população. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que no processo saúde doença cada ser 
humano tem que ser visto em sua totalidade, não visando somente a 
doença, por isso faz-se importante a atuação de várias áreas 
trabalhando em conjunto para promover a qualidade de atendimento à 
população. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, multidisciplinar e Atenção Domiciliar 
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2. LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) E A FISIOTERAPIA: 
INVENTÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 

 
AUTORES: Gustavo Viotto Gonçalves, Daiane Ferreira 

 
INTRODUÇÃO: Os surdos apresentam grande dificuldade de interação 
com a sociedade, enfrentando obstáculos como a carência de 
profissionais capacitados para atendimento com uso da Língua  
Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas unidades de saúde, ainda que 
respaldados pela Lei Federal nº 10.436/02, que dispõe a LIBRAS como 
segunda língua oficial do Brasil e garante o atendimento dos surdos em 
LIBRAS. OBJETIVO: É indispensável, portanto, que fisioterapeutas 
conheçam a LIBRAS, com o intuito de não comprometer a comunicação 
com o paciente surdo, logo, o objetivo do estudo é a criação de um 
inventário dos principais sinais na área da fisioterapia para utilização 
durante o atendimento surdo–fisioterapeuta. METODOLOGIA: O estudo, 
iniciado em 2018 e com previsão de término em 2019, é de 
desenvolvimento metodológico e a coleta de dados ocorre no 
Departamento de Letras-Libras da UFPR, localizada em Curitiba/PR. O 
objeto analisado é um conjunto de expressões em LIBRAS, relativo a 
sinais, sintomas e doenças/agravos em saúde e termos utilizados no dia-
a-dia do atendimento fisioterapêutico. O estudo é desenvolvido em três 
etapas: I. Investigação de sinais, sintomas e doenças/agravos em saúde 
e termos utilizados no dia-a-dia do atendimento fisioterapêutico; 
II. Criação de sinais para termos que não possuam sinalização, através 
da análise do contexto; e III. Validação do conteúdo dos registros das 
expressões por especialistas em LIBRAS. RESULTADOS 
ESPERADOS: A expectativa é que seja alcançado o maior número de 
expressões do atendimento fisioterapêutico em LIBRAS, para que, ao 
final da pesquisa, estas possam ser amplamente divulgadas pelos meios 
de comunicação da UFPR para utilização durante o atendimento 
fisioterapêutico. 

Palavras-Chave: Acesso aos Serviços de Saúde; Fisioterapia; 
Capacitação Profissional 
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3. ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM 
MÚLTIPLAS MALFORMAÇÕES NA UTI NEONATAL DO HC – 
UFPR: RELATO DE CASO 

 
AUTORES: Aline Steffen Albanski, Maria Aparecida de Andrade, Arlete 
Ana Motter 

 
INTRODUÇÃO: O caso relatado é sobre paciente recém-nascida, do 
sexo feminino, internada na UTI Neonatal do Hospital de Clínicas, com 
múltiplas malformações e com síndrome genética em investigação, 
neste a hipótese de Síndrome de Apert (SA) ou Síndrome de Noonan 
(SN) devido a semelhanças no fenótipo. Algumas das características em 
comum entre elas é o formato triangular da face, implantação baixa das 
orelhas, alterações na face, sindactilia e alterações neurológicas. 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: foi realizada avaliação fisioterapêutica 
e definiu-se um tratamento, as sessões foram realizadas 5 vezes por 
semana, uma vez ao dia (14 sessões) até a alta hospitalar, alguns dos 
objetivos do tratamento foram: relaxar tronco, cintura escapular, MMSS  
e MMII, estimular movimentos isolados de MMSS, estimular 
sensibilidade tátil das mãos, estimular a normalização do tônus muscular 
e favorecer o movimento ativo de membros. A estimulação motora tem 
um importante papel da prevenção de comorbidades devido ao tempo 
prolongado de internação e promoção a saúde. IMPACTOS: Foi 
observado que o tratamento proposto atingiu alguns dos objetivos 
propostos e proporcionou benefícios à paciente, como a diminuição do 
esforço respiratório e movimentos ativos melhorando a função motora. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: contribuiu para o aprendizado e a formação 
acadêmica da autora, tratando-se de uma patologia complexa. O 
tratamento fisioterapêutico é essencial e muitas vezes vital em pacientes 
críticos sob cuidados na UTI, considerando-se que mesmo sem o 
diagnóstico clínico definitivo da síndrome, o cuidado deve ser 
intensificado. Destaca-se a necessidade de outras pesquisas de 
qualidade que possam nortear melhores parâmetros de tratamento. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Unidade de Terapia Intensiva, 
Manipulações Musculoesqueléticas, Doenças do recém-nascido 
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4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS EFEITOS DA TERAPIA POR 
ULTRASSOM (UST) E DO REIKI SOBRE A DOR E SENSAÇÃO 
FANTASMA EM ADULTOS COM AMPUTAÇÃO DE MEMBROS 
INFERIORES: ESTUDO DE 3 CASOS 

 
AUTORES: Lidian dos Santos Alves, Paula Chomem, Sibele Yoko 
Mattozo Takeda, Talita Gianello Gnoato Zotz, Raciele Ivandra Guarda 
Korelo 

 
INTRODUÇÃO: A redução da dor e sensação fantasma auxilia a 
protetização, contribuindo para autonomia e funcionalidade do indivíduo 
com amputação. Entretanto, são limitadas as evidências científicas 
sobre os efeitos do Ultrassom Terapêutico (UST) e do Reiki no seu 
tratamento. OBJETIVO: Comparar os efeitos agudos destes recursos 
sobre a dor, a sensação fantasma e a funcionalidade de indivíduos com 
amputação de membros inferiores. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo de três casos, em que a dor foi avaliada por meio do 
Questionário McGill e a funcionalidade pelo Questionário de Medida 
Funcional para Amputados. Os indivíduos foram distribuídos 
aleatoriamente nos grupos UST e Reiki e participaram de uma avaliação 
inicial e avaliação após cada intervenção. Para análise estatística 
utilizou-se o software Bioestat® 5.0, sendo usado o teste T para Duas 
Amostras Relacionadas para comparação da dor no início e no final do 
tratamento. O ANOVA para dados pareados foi utilizado para comparar 
as variáveis entre os recursos. A correlação entre dor e funcionalidade 
foi verificada através do teste de correlação de Spermean, considerando 
p=0,05. RESULTADOS: A amostra foi constituída por 3 amputados com 
desarticulação sacroilíaca, transfemoral e desarticulação de joelho, 
sendo a média de idade de 35,6 ± 6,80 anos. Apenas um dos 
participantes concluiu as 10 intervenções propostas e realizou a 
avaliação final. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos demonstraram que 
tanto o Reiki quanto o UST atuam sobre a dor, sensação fantasma e 
funcionalidade de amputados de membros inferiores. No entanto, não 
foram observadas diferenças entre os recursos. 

Palavras-Chave: Amputação, Membro Fantasma, Terapias 
Complementares, Terapia por Ultrassom 
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5. ANÁLISE ERGONÔMICA EM TATUADORES DE UM ESTÚDIO DE 
CURITIBA - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
AUTORES: Ana Luiza Pedrini Muzeka, Amanda Ávila, Stephany Ferreira 
de Souza, Rubia nara verza goes zampieri, Raquel Moraes Angulo, 
Emilly Batista, Victor Bueno Barbosa, Hilton Douglas Dias Pessoas, 
Thais Cristine dos Santos de Oliveira, Ana Marcia Delattre Zocolotti 

 
INTRODUÇÃO: O presente estudo, realizado pelos alunos do primeiro 
período de Fisioterapia da UFPR, na disciplina de Reconhecimento 
Profissional em Saúde, teve por objetivo fazer com que os alunos 
encontrassem um método de levar a prática fisioterapêutica para lugares 
inusitados. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Para que esse objetivo 
fosse alcançado, os alunos encontraram um estúdio de tatuagem em 
Curitiba que os aceitaram para analisar, entrevistar e tirar fotos dos 
tatuadores residentes trabalhando. A partir disso, foram realizadas 
pesquisas na literatura e em bases de dados e tabelas com as principais 
queixas dos profissionais foram elaboradas, para que assim, pudesse 
ser montada uma proposta de intervenção fisioterapêutica. Impactos: O 
trabalho, além de ter impactado positivamente os próprios alunos, 
dando-lhes confiança acerca de seus conhecimentos, trouxe uma forma 
de prevenir e tentar minimizar as dores que essa classe de 
trabalhadores possuem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi necessário 
pró-atividade, muita pesquisa e disposição por parte dos alunos para 
concluir esse projeto, tendo em vista que, já no primeiro período do 
curso, os alunos tendem a não acreditar que possuem conhecimento 
suficiente para atuarem, mesmo que de maneira simplista, como 
profissionais da saúde. 

Palavras-Chave: Tatuadores, Atuação fisioterapêutica 
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6. LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM 
LEUCEMIA E A CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA À CLÍNICA 

 
AUTORES: Emanuelle Gouveia Dos Santos, Gabi, Isabelle Alves Pinto, 
Isabelle Riceto, Vera Lúcia Israel, Edneia Amancio Cavalieri 

 
INTRODUÇÃO: A leucemia é uma neoplasia maligna dos glóbulos 
brancos frequente na infância até a vida adulta. As alterações 
proporcionadas pela doença afetam a qualidade de vida dos pacientes e 
a fisioterapia aliada ao tratamento pode contribuir para a melhora. 
OBJETIVO: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes com Leucemia 
Linfóide Aguda (LLA) em Hospital Terciário e as abordagens da 
fisioterapia associadas ao tratamento clínico. METODOLOGIA: Foi 
realizado levantamento dos atendimentos por prontuários do setor de 
Hematologia do Hospital, entre 2015-2017, quanto ao tipo de leucemia, 
características morfofuncionais e abordagens fisioterapêuticas. 
RESULTADOS: O Hospital teve 150 atendimentos neste período. 
Destes 64 (42%) foram válidos de acordo com os critérios de inclusão 
estipulados. Quanto ao gênero, 36 (56%) pacientes eram do sexo 
masculino e 28 (44%) do sexo feminino. A idade variou de 0-15 anos e 
40 (62%) pacientes eram do SUS. Na anamnese os principais sintomas 
apresentados foram: febre, perda de peso, náusea, anemia, palidez e 
cansaço. Aproximadamente 53% dos pacientes possuíam doença 
concomitante e. 22% adquiriram alguma doença pós-quimioterapia, 
sendo a mais recorrente a neutropenia febril. Os dados mais relevantes, 
contudo, foram que apenas 9 (14%) dos pacientes realizaram algum tipo 
de acompanhamento na fisioterapia. Destes, 6 (66%) receberam 
fisioterapia respiratória e 3 (33%) cinesioterapia. CONCLUSÃO: Os 
dados preliminares mostraram que uma pequena parcela da população 
atendida no setor de Hematologia do Hospital obteve acompanhamento 
da fisioterapia e que estes dados estão de acordo com a literatura. 

Palavras-Chave: fisioterapia, leucemia, neoplasia 



ANAIS DA XIII JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPR E V MOSTRA DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018 

67 

 

 

7. ANÁLISE COMPARATIVA DA PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE 
BURNOUT ENTRE O 1º, 2º E 3º ANO DO CURSO DE 
FISIOTERAPIA DA UFPR 

 
AUTORES: Andre Doliny, Luiz Eduardo da Silva Nóbrega, Matheus 
Bieberbach, Natalie Battaglia Quintas, Rubneide Barreto Silva Gallo, 
Sibele Yoko Mattozo Takeda 

 
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout (SB) está relacionada ao 
estresse ocupacional em diferentes cenários laborais, podendo,  
também, ser avaliada dentro do ambiente acadêmico. OBJETIVO: 
Verificar a prevalência da SB nos diferentes anos do curso de 
Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
METODOLOGIA: Foram recrutados 80 participantes, estudo transversal, 
que utilizou o questionário Copenhagen Burnout Inventory-Student(CBI- 
S), para avaliar o nível de estresse ocupacional. Ele é constituído de 4 
domínios e para a confirmação de estresse é necessário que o 
estudante pontue 3 em pelo menos um domínio. RESULTADO: 
Verificou-se que dos estudantes que apresentaram SB, 80% (n=20) 
eram estudantes do 1° ano 96,15% (n=25) do 2° ano e 83,3% eram do 
3°ano. O domínio pessoal foi o mais acometido nos estudantes dos 3 
anos. CONCLUSÃO: Os acadêmicos do 2º ano do curso de Fisioterapia 
apresentam maior prevalência da SB, seguidos pelo 3º ano e, com 
menor índice, o 1°. 

Palavras-Chave: Estudantes, Burnout, Estresse Ocupacional 
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8. A WIITERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 
ENVOLVENDO AS VARIÁVEIS AGILIDADE E ATENÇÃO 

 
AUTORES: Isabella Caroline Moreira Parizi, Ana Paula Prestes, Fabiana 

Nonino 

 
INTRODUÇÃO: A população mundial idosa aumentou 

significativamente, e é de extrema importância que os idosos sejam 
tratados cautelosamente para que os riscos de quedas diminuam, sendo 
o maior motivo de internação nesta faixa etária. Entres as principais 
causas das quedas estão as disfunções na agilidade, atenção e 
equilíbrio. OBJETIVO: O objetivo da pesquisa foi avaliar a influência do 
wiiterapia na melhora da atenção e agilidade em idosos. 
METODOLOGIA: A amostra contou com 24 idosos de ambos os sexos, 
entre 64 a 80 anos, sedentários e sem quaisquer doenças. Os idosos 
foram submetidos ao Teste de Trilhas e ao Teste Timed Up and Go, 
para avaliarmos as variáveis atenção e agilidade. Após os testes, os 
idosos foram submetidos a intervenções de atividades em domicílio 
durante 02 meses, utilizando o Nintendo®Wii. Após esse período, os 
idosos foram reavaliados com os mesmos instrumentos, para checar 
possíveis melhoria. Para avaliar a comparação da diferença das 
medições antes e após a intervenção entre os grupos, foi utilizado o 
teste de Wilcoxon. RESULTADOS: Estatisticamente, comparando os 
grupos em relação à diferença calculada entre os resultados pré e pós 
intervenção, por meio do teste de Wilcoxon, nota-se que não houve 
diferença significante nas medidas encontradas ao nível de 5% de 
significância. CONCLUSÃO: Ao final da pesquisa contatamos eficácia 
no tratamento, pois houve melhora da agilidade, atenção e o equilíbrio 
desses idosos após a intervenção fisioterapêutica quando comparado 
grupo controle e grupo experimental, prevenindo e reduzindo o risco de 
quedas. Porém estatisticamente não houve significância. 

Palavras-Chave: Envelhecimento, quedas, agilidade, atenção, wiiterapia 
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EIXO SAÚDE COLETIVA: 
 

1. ATIVIDADE EDUCATIVA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS COM ESTUDANTES DO COLÉGIO 
MILITAR DO PARANÁ 

 
AUTORES: Rafaela Ferreira de Amorim, Aline Pesaski, Letícia Bobato, 
Leticia Hamad, Letícia Furman Bacil, Franciny de Lima de Almeida, 
Ariani Cavazzani Szkudlarek, Nandara dos Santos Lopes, Ana Julia 
Lisboa, Ana Carolina Brandt de Macedo, Talita Gianello Gnoato Zotz, 
Arlete Ana Motter, Rubneide Barreto Silva Gallo 

 
INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT´S) 
são consideradas o maior problema global de saúde e vem gerando um 
grande número de mortes prematuras. É na fase da infância e 
adolescência que acontecem diversas alterações fisiológicas e 
psicológicas de extrema importância, que podem influenciar no estado 
de saúde na fase adulta. Um exemplo de DCNT´s são as doenças 
respiratórias crônicas. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Em prol de 
proporcionar o conhecimento sobre as DCNT’s, foi realizado uma 
atividade de prevenção com 11 jogadores de basquete do Colégio Militar 
do Paraná, com idade entre 10 e 13 anos. Foi realizada uma parte 
educativa com duração de 10 minutos, explicando sobre as doenças 
respiratórias crônicas e como podemos preveni-las no dia a dia, e nos 
10 minutos restantes foi proposto aos alunos um jogo de basquete 
utilizando um grampo de roupa no nariz, simulando uma doença 
respiratória crônica. IMPACTOS: É importante salientar o cuidado que 
os adolescentes devem ter para o não desenvolvimento das DCNT´s, já 
que é nessa fase que se desenvolvem hábitos que influenciam na vida 
adulta. Assim, as atividades de prevenção tendem a proporcionar a 
conscientização e consequentemente melhorar a qualidade de vida. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: os alunos foram participativos e mostraram 
entender os agravos que essas doenças podem trazer à saúde. Os 
adolescentes conseguiram perceber a dificuldade em realizar uma 
atividade rotineira para eles, relataram sentir cansaço mais rápido 
jogando nessas condições, atingindo diretamente a qualidade de vida. 

Palavras-Chave: Prevenção de Doenças; Doenças Respiratórias; 
Saúde do Adolescente. 
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2. PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: HÁBITOS DE VIDA 

 
AUTORES: Guilhermo Casini, Andressa Koch da Cruz, Ellen, Estefani 
Santos Castro, Lara Kandauroff, Natalye Victoria, Vanessa Silva de 
Quevedo, Ana Carolina Brandt de Macedo, Ariani Cavazzani Szkudlarek, 
Arlete Ana Motter, Talita Gianello Gnoato Zotz, Rubneide Barreto Silva 
Gallo 

 
INTRODUÇÃO: A população em situação de rua tem aumentado a cada 
ano no Brasil, principalmente em regiões centrais do país devido  a 
busca de oportunidade de emprego. Com este aumento, o problema de 
percepção da saúde de cada indivíduo se torna crítico. Sendo assim, 
surge a necessidade de uma intervenção. DESCRIÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA: No dia 13 de agosto de 2018, tivemos nosso primeiro 
encontro com os moradores em situação de rua do município de 
Curitiba, no salão paroquial da Igreja Bom Jesus- Centro. Neste dia 
realizamos uma dinâmica sobre hábitos de vida, onde primeiramente 
fizemos uma breve avaliação dos participantes e, após, aplicamos um 
“jogo da vida” com tabuleiro em tamanho real, onde os participantes 
jogavam um dado e na casa sorteada o participante tinha que responder 
uma pergunta relacionada a hábitos de vida saudáveis e a prática de 
atividades físicas, que estava associada ao jogo como sendo um 
desafio. IMPACTOS: Foi surpreendente a participação e a contribuição 
que eles tiveram, suprimos algumas dúvidas sobre hábitos saudáveis e 
pudemos compreender melhor as condições de quem vive em situação 
de rua e adaptar as orientações à sua realidade. Para os participantes a 
atividade trouxe um novo conhecimento à vida diária, mudando a 
percepção de hábitos de vida, permitiu compartilhar suas experiências 
com o grupo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: esse contato e aprendizado 
em ambos os lados com a população em situação de rua, mostrou o 
quanto uma realidade pode ser mudada com pequenas atitudes no 
cotidiano desta população. 

Palavras-Chave: população em situação de rua, hábitos saudáveis, 
promoção da saúde 
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3. PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: DISTÚRBIOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 

 
AUTORES: Guilhermo Casini, Andressa Koch da Cruz, Ellen, Estefani 
Santos Castro, Lara Kandauroff, Natalye Victoria, Vanessa Silva de 
Quevedo, Ana Carolina Brandt de Macedo, Ariani Cavazzani Szkudlarek, 
Arlete Ana Motter, Talita Gianello Gnoato Zotz, Rubneide Barreto Silva 
Gallo 

 
INTRODUÇÃO: A população em situação de rua é um grupo que possui 
em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos e a 
inexistência de moradia convencional, o que torna-os vulneráveis ao 
surgimento de distúrbios musculoesqueléticos e demonstra a 
importância de uma intervenção. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: No 
dia 27 de agosto de 2018, foi realizado um encontro com os moradores 
em situação de rua do município de Curitiba, no salão paroquial da  
Igreja Bom Jesus-Centro- CURITIBA/PR. O objetivo da atividade foi 
realizar educação em saúde sobre dores musculoesqueléticas, incluindo 
dinâmica - jogo da memória para apresentação do conteúdo e 
orientação de exercícios físicos para alívio dos desconfortos. 
Primeiramente foi realizada avaliação fisioterapêutica e, em seguida, 
formamos uma roda e distribuímos alguns cartões com perguntas e 
alternativas de respostas, nos quais, deveriam discutir a correta e ao 
final realizar um desafio, que podia ser um alongamento ou exercício de 
resistência. Ao término realizamos relaxamento com automassagem, 
utilizando bolas de tênis. IMPACTOS: A experiência proporcionou uma 
rica forma de aprendizagem e convivência com o próximo, além da 
comoção com as diferentes histórias de vida relatadas. Para os 
participantes houve uma percepção da necessidade da atividade física e 
alongamento como redução das dores, prevenção e promoção, e 
principalmente a carência emocional de atenção e cuidado a esta 
população de vulneráveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Essa 
experiência mostrou a necessidade da prática constante dos quatro 
pilares da educação: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 
conviver e aprender a ser. 

Palavras-Chave: população em situação de rua, anomalias 
musculoesqueleticas, promoção da saúde 
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4. A IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO E AQUECIMENTO NAS 
ATIVIDADES DOS ATLETAS CIRCENSES DO PROJETO DE 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 
AUTORES: Amanda Keity de Lima, Ana Karuliny de Cassia dos Reis, 
Bruna de Oliveira dos Santos, Elisângela Ferreira Lima, Júlia Lepper 
Sottomaior Mader Sunye, Natanye Nair Valencio, Ana Marcia Delattre 
Zocolotti, Rubneide Barreto Silva Gallo 

 
INTRODUÇÃO: A prática de exercícios de aquecimento e alongamento 
muscular antes da realização de exercícios físicos é de grande 
importância para que o corpo suporte as atividades, evitando assim a 
ocorrência de lesões. O presente trabalho apresenta um estudo que 
analisou as atividades realizadas pelos atletas circenses do projeto de 
extensão da Universidade Federal do Paraná e a influência do 
alongamento e aquecimento para execução de seus movimentos. 
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: As observações foram feitas por dois 
grupos de alunos que após 4 semanas aplicaram um questionário a 
treze atletas para avaliar a qualidade de vida, dores decorrentes dos 
exercícios, lesões ocorridas antes ou durante o projeto e tempo de 
permanência no projeto. IMPACTOS: Os resultados mostraram que 
apenas 1 pessoa se lesionou por conta do projeto e que as queixas de 
dores, apresentada por 4 deles, não estavam relacionadas com as 
atividades do circo mas sim pela ocorrência de lesões passadas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O fato da grande maioria dos atletas não 
apresentarem lesões decorrentes ao projeto pode ser explicado pela 
intensa série de alongamentos e aquecimentos feitos pelos atletas antes 
de realizarem as atividades circenses e reforça a importância deles na 
prevenção de ocorrência de complicações. 

Palavras-Chave: Exercício de aquecimento, alongamento muscular, 
atletas, circo 
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5. ATIVIDADE EDUCATIVA DE DANÇA PARA PROMOVER A 
SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ESTUDANTES DO 
COLÉGIO MILITAR 

 
AUTORES: Letícia Furman Bacil, Ana Julia Lisboa, Leticia Hamad, 
Rafaela Ferreira de Amorim, Nandara Lopes dos santos, Aline Pesaski, 
Franciny de Lima de Almeida, Letícia Bobato, Ariani Cavazzani 
Szkudlarek, Talita Gianello Gnoato Zotz, Arlete Ana Motter, Rubneide 
Barreto Silva Gallo, Ana Carolina Brandt de Macedo 

 
INTRODUÇÃO: A atividade de dança ocorreu no Colégio Militar de 
Curitiba (CMC) com meninos, de 15 a 17 anos, que participam do grupo 
de basquete do colégio. A atividade durou cerca de 20 minutos, tendo 
uma introdução teórica sobre dança e uma parte prática. DESCRIÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA: Inicialmente, conversamos com eles sobre a 
concepção que eles tinham da dança e de atividade física, mostrando 
que este pode trazer diversos benefícios ao ser, além de discutir a 
importância e quebra de tabus relacionados a participação do homem na 
dança. A aula de dança teve três momentos: aquecimento, alongamento 
e coreografia, na qual foram usadas músicas atuais, movimentos 
simples e voz de comando ativa. Ao final, uma conclusão sobre a 
importância de movimentar o corpo e praticar exercícios físicos. 
IMPACTOS: Em todas as fases os alunos participaram ativamente e se 
divertiram. Foi visto que os alunos interagiram entre si, aumentando a 
sociabilidade, descobriram novas possibilidades, uma vez que muitos se 
achavam incapazes de dançar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A tarefa 
apresentou bons resultados de forma geral, já que os alunos interagiram 
e participaram ativamente da atividade proposta, alcançando os 
objetivos principais, também melhorando a interação social entre os 
mesmos. 

Palavras-Chave: Promoção da saúde, Dança, Adolescentes 
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EIXO FISIOLOGIA: 
 

1. ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 
RATAS IDOSAS 

 
AUTORES: Claucio Antonio Rank Filho, Carlos Henrique Pereira, 
Fernando Augusto Lavezzo Dias, Anna Raquel Silveira Gomes, Hilana 
Rickli Fiuza Martins, Katia Janine Veiga Massenz, Talita Mirele de 
Campos, Nayara Helena Gomes Bertoncini, Elizandra Stonoga, Talita 
Gianello Gnoato Zotz 

 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é caracterizado por alterações 
graduais na estrutura e função no miocárdio, sendo comum alterações 
da atuação do sistema nervoso autônomo no coração como: aumento da 
atividade simpática e atenuação da atividade parassimpática. A 
avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) fornece 
informações a respeito da atuação do sistema nervoso autônomo e é 
preditor de mortalidade na população idosa. OBJETIVO: Analisar a 
atuação do sistema nervoso autônomo no sistema cardiovascular de 
ratas idosas por meio da análise de VFC. METODOLOGIA: Foram 
coletadas as derivações I e II de um eletrocardiograma (ECG) de 15 
ratas de 27 meses (291±36 gramas) que passaram por protocolo de 
intervenção não invasivo, alongamento, 3 vezes por semana, por 2 e 4 
semanas. O grupo controle foi composto pelo ECG de 13 ratos de três 
meses (292±39), disponíveis em banco de dados da equipe do presente 
estudo. Os ECGs foram realizados previamente ao procedimento de 
eutanásia com os animais sedados. Após a coleta do ECG foram 
analisados os índices do domínio do tempo e frequência da VFC. 
RESULTADOS: Os índices raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RR adjacentes (rMSSD) e banda de alta 
frequência (HF), associados ao ramo parassimpático, estavam 
diminuídas nas ratas idosas (rMSSD, 7,6 ± 3,57 x4,09 ± 2,28, p=0,008; 
HF, 20,86 ± 19,29 x 4,05 ± 3,99, p=0,002). CONCLUSÃO: Houve 
diminuição da VFC nas ratas idosas, possivelmente causada por 
atenuação da atuação do ramo sistema nervoso autônomo 
parassimpático, predispondo as ratas idosas à mortalidade por evento 
cardiovascular. 

Palavras-Chave: Eletrocardiografia, Envelhecimento, Sistema Nervoso 
Autônomo 
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2. ANÁLISE DO TRAÇADO ELETROCARDIOGRÁFICO EM RATAS 
IDOSAS 

 
AUTORES: Claucio Antonio Rank Filho, Carlos Henrique Pereira, 
Fernando Augusto Lavezzo Dias, Anna Raquel Silveira Gomes, Hilana 
Rickli Fiuza Martins, Katia Janine Veiga Massenz, Talita Mirele de 
Campos, Nayara Helena Gomes Bertoncini, Elizandra Stonoga, Talita 
Gianello Gnoato Zotz 

 
INTRODUÇÃO: Alterações significativas das propriedades 
eletrofisiológicas cardíacas durante o envelhecimento podem ocorrer 
como resultado de remodelamento da matriz extracelular, alteração de 
junções comunicantes e mudanças nas propriedades das membranas 
celulares, levando ao aumento do tempo de condução do potencial de 
ação cardíaco e risco de arritmia. OBJETIVO: Analisar o traçado 
eletrocardiográfico de ratas idosas. METODOLOGIA: Foram coletadas 
as derivações I e II de um eletrocardiograma de 15 ratas de 27 meses 
(291±36 gramas) que passaram por protocolo não invasivo de 
alongamento, 3 vezes por semana, por 2 e 4 semanas. O grupo controle 
foi composto pelo ECG de 13 ratos de três meses (292±39 gramas), 
anestesiados, disponíveis em um banco de dados. A coleta ocorreu 
previamente ao procedimento de eutanásia com os animais sedados. 
RESULTADOS: Houve aumento estatisticamente significativo do 
intervalo QT (59,20 ± 8,33 x 116,56 ± 27,72, p<0,001 ), do QTc (120,08 
± 20,65 x 207,7 ± 44,30, p<0,001) e intervalo PR (50,63 ± 7,21 x 65,97 ± 
9,10, p<0,001), sem alteração na duração da onda P. Em algumas ratas 
senescentes, houve alterações no traçado eletrocardiográfico, 
apresentando anormalidades como onda P bifásica (13%); supra 
desnivelamento ST; e QRS negativo em DII (26,67%, chegando a 40% 
se consideradas as alterações de onda T). CONCLUSÃO: As ratas 
idosas apresentaram alteração da atividade elétrica cardíaca, 
sinalizando maior risco para o desenvolvimento de eventos 
cardiovasculares fatais. 

Palavras-Chave: Eletrocardiografia, Envelhecimento, Anormalidades 
Cardiovasculares 
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EIXO ELETROTERMOFOTOTERAPIA: 
 

1. EFEITOS DO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA 
INTENSIDADE ASSOCIADO A MICROCORRENTE NA REDUÇÃO 
DA GORDURA LOCALIZADA: PROTOCOLO DE ESTUDO 

 
AUTORES: Aline Pesaski, Rubia Alana Souza dos Anjos, Nandara dos 
Santos Lopes, Natalia de Paiva da Silva, Leticia Hamad, Ana Carolina 
Brandt de Macedo, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Audrin Said 
Vojciechowski, Rubneide Barreto Silva Gallo 
INTRODUÇÃO: Associação do exercício aeróbico com aplicação 
transcutânea da microcorrente foi comprovada anteriormente para 
redução da gordura abdominal. Entretanto, a associação desta com o 
exercício intervalado de alta intensidade (HIIT – High Intensity Interval 
Training) é desconhecida. OBJETIVO: Verificar os efeitos da terapia por 
microcorrente associada à prática de HIIT na redução da adiposidade 
localizada. METODOLOGIA: Protocolo de ensaio clínico randomizado, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da 
Saúde da UFPR (CAAE: 55963816.2.0000.0102). Amostra compor-se-á 
por mulheres, sedentárias, com idade de 18 a 40 anos, apresentando 
adiposidade localizada abdominal. Estas serão randomizadas em 3 
grupos: Grupo Controle, Grupo Exercício e Grupo 
Microcorrente+Exercício. Protocolo consistirá na aplicação transcutânea 
abdominal da microcorrente (frequência de pulso em 25Hz nos primeiros 
15 minutos, alternando para 10Hz por 15 minutos, com intensidade 
máxima) previamente a realização do HIIT (5 minutos de aquecimento, 
60 segundos de exercícios variados em 80% da FCMáx em um circuito 
funcional, com 60 segundos de intervalo ativo e 5 minutos para 
desaquecimento). As avaliações ocorrerão em 4 momentos 
(inicialmente, anteriormente a 6ª intervenção, final e após 4 semanas), 
através de diferentes desfechos clínicos: nível de atividade física, 
satisfação corporal, composição corporal, perimetria, adipometria, 
funcionalidade lombar, área corporal abdominal (registros fotográficos) e 
satisfação com a realização da intervenção. RESULTADOS: Espera 
verificar se a utilização da microcorrente associada ao HIIT tem maiores 
efeitos sobre a redução da adiposidade localizada comparada à 
execução do HIIT isoladamente. CONCLUSÃO: Este estudo encontra- 
se em andamento, possíveis conclusões serão apresentadas após seu 
término. 

Palavras-Chave: Gordura abdominal, Treinamento Intervalado de Alta 
intensidade e Terapia por Estimulação Elétrica 
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2. EFEITOS DA TERAPIA COMBINADA POR ULTRASSOM E 
CORRENTE AUSTRALIANA NA REDUÇÃO DA GORDURA 
LOCALIZADA ABDOMINAL: ESTUDO PILOTO 

 
AUTORES: Aline Pesaski, Rubia Alana Souza dos Anjos, Nandara dos 
Santos Lopes, Natalia de Paiva da Silva, Leticia Hamad, Raciele Ivandra 
Guarda Korelo, Audrin Said Vojciechowski, Ana Carolina Brandt de 
Macedo, Rubneide Barreto Silva Gallo 

 
INTRODUÇÃO: Ultrassom terapêutico de alta potência e corrente 
elétrica australiana têm sido apontados para a redução da adiposidade 
localizada abdominal, entretanto ainda não foram estudados seus efeitos 
associados a exercícios aeróbicos. OBJETIVO: Avaliar os efeitos da 
terapia combinada por ultrassom e corrente australiana associada à 
prática de exercícios aeróbicos na redução da adiposidade abdominal. 
METODOLOGIA: Estudo piloto de ensaio clínico  randomizado, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da 
Saúde da UFPR (CAAE: 55963816.2.0000.0102). Amostra constituída 
por 4 mulheres, sedentárias, média de idade de 22 anos, apresentando 
adiposidade localizada abdominal. As participantes foram randomizadas 
em: Grupo Exercício (GE, n=3) e Grupo Terapia Combinada+Exercício 
(GTCE n=1). O protocolo de intervenção para GTCE consistiu na 
aplicação transcutânea da corrente australiana por meio do cabeçote 
ultrassônico, previamente a realização do exercício aeróbico moderado 
(60% da frequência cardíaca máxima), realizado duas vezes por 
semana, totalizando 10 intervenções. Enquanto GE realizou somente o 
exercício aeróbico. Avaliações ocorreram no início (T0) e final (T1) das 
intervenções, por meio de perimetria (cintura e crista ilíaca) e 
composição corporal. RESULTADOS: Ambos grupos apresentaram 
redução na perimetria de cintura (GE:T0-68,3cm.±6,75/T1-67,6cm±6,43 
e GTCE:T0-75,6cm/T1-72,3cm) e crista ilíaca (GE:T0-82,3cm±5,35/T1- 
82.cm±3,3 e GTCE:T0-93cm/T1-89,6cm). No percentual de gordura, GE 
apresentou aumento (T0:8,76%±0,8/T1:9,07%±0,6), enquanto GTCE 
redução (T0:8,8%/T1:8,65%). GE obteve diminuição na massa corporal 
(T0:58,5kg±1,64/T1:58,1kg±2,3) e taxa de gordura corporal 
(T0:30,8±1,65/T1:29,2±6,06) enquanto GTCE redução na massa 
corporal (T0:61,8/T1:60,5kg), porém aumento na taxa de gordura 
corporal (T0:17,9/T1:24). CONCLUSÃO: Comparadas avaliações, no 
que tange estas variáveis mostram-se inconclusivos, devido à pequena 
amostra dificultando comparações. 

Palavras-Chave: Gordura subcutânea abdominal, Exercício Aeróbico e 
Terapia por ultrassom e Terapia por estimulação elétrica 
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EIXO EDUCAÇÃO: 

 
1. RELATO DAS VIVÊNCIAS DO PROJETO DE EXTENSÃO 

INTITULADO “O CORPO DESVENDADO” 

 
 

AUTORES: Beatriz Costa Straub Duarte, Elizandra Stonoga, Cesar 
Eduardo Aguiar Ribeiro, Francisco Boçon Junior, Guilherme dos Santos 
de Alencar, Amanda Ferreira Schelles, Letícia Aparecida Cunico, Brenda 
Nazareth Costa, Leonardo Fleury da Silva, Gabriel Baltazar, Ana Laura 
Moura Baroncini, Julio Cesar, Djanira Aparecida da Luz Veronez 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão intitulado “O Corpo Desvendado” 
trata-se de uma concepção estruturada para desenvolver ação 
processual e contínua de caráter educativo, social e científico 
envolvendo a Anatomia do corpo humano. OBJETIVO: Repassar 
conhecimentos anatômicos por meio de palestras; preparar os alunos 
extensionistas a utilizarem uma linguagem clara e adequada ao público 
alvo; estimular a visão de interdisciplinaridade; desenvolver nos 
participantes o espírito investigativo para maior domínio dos temas 
expostos; possibilitar a produção do conhecimento; constituir parcerias 
entre os participantes e o público alvo interessado para a confecção das 
ações didáticas, pedagógicas, científicas e sociais. RESULTADOS: O 
grupo de trabalho, constituído por discentes de Fisioterapia, 
Biomedicina, Medicina e Odontologia, participou da montagem da 
exposição artística e cultural “O Corpo - Figura Humana”; ministraram as 
palestras “O que você tem na cabeça” e “Ação de drogas no Sistema 
Nervoso Central” na Semana Neuro em Ação para estudantes de ensino 
fundamental, médio e população em geral; proferiram palestra 
“Dentinhos Branquinhos” para a educação infantil e repassaram 
conhecimentos anatômicos no Colégio Jaime Canet. Além disso, o 
projeto recepciona os visitantes do Museu do Departamento de 
Anatomia-UFPR por meio da apresentação de mini palestras sobre o 
acervo. CONCLUSÃO: As ações realizadas permitem concluir que o 
projeto está promovendo a sensibilização e a incorporação de modos de 
olhar e de agir diferenciados para o próprio corpo a partir do estudo dos 
sistemas orgânicos, orientação sobre os cuidados com o corpo humano 
e as relações com o meio ambiente, com foco educativo, social e 
científico. 

Palavras-Chave: Anatomia, Corpo Humano, Extensão, População, 
Ações Educativas 
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PELA PRESENÇA, PELA PARTICIPAÇÃO E PARABENIZA 
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