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APRESENTAÇÃO 

 

O III Congresso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do 

Paraná tem como seu tema Interdisciplinaridade na Reabilitação Crônica – Novas 

Perspectivas, com o intuito de promover a interação entre o aprimoramento 

científico e a prática clínica, mediante o aprofundamento sobre novos recursos de 

intervenção e técnicas metodológicas de pesquisa científica. 

Neste pressuposto devemos entender que o conhecimento científico 

sempre deve caminhar atrelado à prática clínica em conjuntura com outras áreas da 

saúde e da fisioterapia, preservando a evolução do conhecimento e 

consequentemente promovendo a aproximação da sociedade à ciência.  

Ao identificar a lacuna de conhecimento que permeia a busca por 

novas alternativas de procedimentos, o pesquisador deve ter como principal objetivo 

atingir a resposta para a sua pergunta, muitas vezes alicerçada pela prática 

interdisciplinar. 

Portanto o III Congresso de Fisioterapia da Universidade Estadual do 

Norte do Paraná concretiza em seus trabalhos presentes nestes anais, a 

legitimidade do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná 

no avanço científico e social, além de incitar novas perspectivas de pesquisas por 

parte do nosso corpo docente e discente. 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Fabrício José Jassi 

Diretor do Centro de Ciências da Saúde - UENP 
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TRABALHO ORIGINAL 

A INFLUÊNCIA DO ALONGAMENTO ESTÁTICO CRÔNICO SOBRE A FORÇA E 

POTÊNCIA MUSCULAR DE QUADRÍCEPS E ISQUIOTIBIAIS EM INDIVÍDUOS 

JOVENS ATIVOS. 

 

Autores: Gustavo Carneiro Gomes1, Otavio Henrique Borges Amaral, Rafaela Maria 
de Souza¹, Caroline Coletti de Camargo¹, Rui Marques Elias¹, Marcelo Hiroshi Tutia² 
Berlis Ribeiro dos Santos Menoss¹i. e-mail: gustavo.cg79@gmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho, Paraná, 
Brasil, Brasil; ² Unesp - Botucatu ,São Paulo, Brasil. 
 
 

INTRODUÇÃO: O alongamento é muito utilizado no meio clínico, ainda hoje é um 
assunto muito discutido em diversos estudos principalmente sobre sua influência na 
força muscular. OBJETIVO: Verificar a influência de um protocolo de 3 meses de 
alongamento ativo estático sobre pico de torque e potência muscular. MÉTODOS: 
Aprovado com CAAE: 76259317.2.0000.8123. A amostra foi composta por 33 
participantes. Foram critérios de inclusão comparecer as avaliações e nas 
intervenções. Eram excluídos do estudo em caso de falta à avaliação, intervenção 
ou recusa a participar do estudo. A amostra foi randomizada em Controle n=15 e 
Intervenção n=18. Foi avaliado nível de atividade física (NAF)(Ipaq-c), peso e altura 
(balança Welny), flexibilidade (Banco de Wells). Para pico de torque (PT) e potência 
muscular (Pot) utilizou-se o Isocinético Biodex de forma concêntrico-concêntrica 
perna dominante (D) e não dominante (ND) nas velocidades de 60° e 300º/s sendo 
3 repetições submáximas para familiarização e 5 máximas em cada velocidade. A 
intervenção consistiu em 4 alongamentos ativos estáticos para quadríceps e 
isquiotibiais realizados 3 séries de 30” em cada membro, três vezes na semana, por 
3 meses. Os dados foram analisados no SPSS 25.0 pelo teste de Shapiro-Wilk 
considerados paramétricos (p>0,05). Para correlações foi utilizado o teste de 
Pearson e o test-t pareado para verificar a diferença entre inicial e final, já o test-t 
independente para a comparação entre grupos considerando p<0,05. 
RESULTADOS: Todos eram muito ativos ou ativos não tendo esta variável 
influência sob as demais (p>0,05). O PT para D e ND na extensão e flexão não 
alterou em ambos grupos (p>0,05). Observando inicial e final para o grupo controle 
houve diferença significativa apenas para a variável PotD na extensão com um 
aumento de 18%(p=0,01). No grupo intervenção se aumentou 22% na média do 
teste de Wells (p=0,00). Para movimento de extensão a PotD e PotND aumentaram 
em média 18% (p=0,00) e 9% (p=0,00), para flexão de joelho a PotD e PotND 
apresentaram um aumento de 24,6% (p=0,00) e 10%(p=0,02) respectivamente. Ao 
comparar as variáveis iniciais e finais não houve diferença significativa entre os 
grupos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O alongamento influenciou positivamente a 
flexibilidade e potência muscular evidenciando sua aplicabilidade no meio clínico 
para melhora das funções musculo tendíneas porém não houve aumento 
significativo do PT, sugerindo mais estudos com um maior tempo de intervenção. 
 
Palavras-chave: alongamento, potência, treinamento crônico. 
   
Área temática: Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva; 
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PROJETO DE PESQUISA 

A RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E O ACIDENTE 

VASCULAR ENCEFÁLICO 

 
Autores: Natali Maciel Folster de Santana1, Karen Sella de Andrade Negrão¹, Isadora Zani 
Cardoso¹, Felipe Sczepanski¹, Camila Costa de Araújo¹, Joyce Karla Machado da Silva¹. e-
mail: natali_mfolster@outlook.com¹ 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil;  
 
 
INTRODUÇÃO: O sistema estomatognático é formado por várias estruturas, capaz de 
realizar funções complexas, sendo diretamente afetado pela posição e movimentos da 
mandíbula. Qualquer alteração nesta relação mandibular caracteriza a Disfunção 
Temporomandibular (DTM). Muitas vezes, manifestações de dor e incoordenação muscular 
estão relacionadas ao desequilíbrio biomecânico da articulação temporomandibular (ATM), 
dos componentes musculares e dentários. A etiologia da DTM vem sendo atribuída a 
diversas causas, dentre elas, condições locais, emocionais e/ou sistêmicas, incluindo a 
mecânica respiratória. O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença comum e de 
grande impacto na saúde pública em todo o mundo. Um dos sinais clínicos mais 
característicos após o AVE é a hemiparesia, acarretando inúmeras limitações funcionais e 
alterações secundárias. OBJETIVO: Analisar os fatores biopsicossociais relacionados à 
possíveis DTM, assim como sua incidência e diagnóstico em pacientes portadores de AVE. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal analítico comparativo, onde serão 
selecionados em torno de 50 indivíduos da mesma faixa etária e de ambos os gêneros, 
sendo 25 indivíduos que sofreram AVE compondo o grupo afetado (GA), e 25 indivíduos 
saudáveis, sem histórico de AVE compondo o grupo saudável (GS). Será realizado a 
avaliação da presença de DTM com o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 
Disorders (RDC/TMD), avaliação da dimensão vertical de oclusal (DVO), avaliação da 
mecânica respiratória (modo respiratório, padrão respiratório e amplitude (ADM) toraco-
abdominal), avaliação da ADM cervical com o fleximetro e será aplicado também os 
questionários: Indicie de Incapacidade Cervical (NDI), WHOQOL-BREF e a Escala de 
Ashworth Modificada. Este estudo não apresenta riscos e trará como benefícios 
informações sobre está disfunção e fatores associados nesta população. A análise 
estatística será realizada pelo software Bioestat versão 5.3 onde os dados serão descritos 
pelas suas médias e desvios-padrões, inicialmente será realizado o teste de Shapiro-Wilk 
para verificação da normalidade dos dados e posteriormente as variáveis estudadas serão 
comparadas pelo teste de T-Student, serão considerados estatisticamente significante 
P<0,05.  RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que este estudo traga informações 
sobre a possível influência de fatores biopsicossociais e a DTM em uma população de 
indivíduos acometidos por AVE, comparando-os com indivíduos saudáveis.  
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Transtornos da Articulação 
Temporomandibular, Disfunção Temporomandibular, Qualidade de Vida, Oclusão Dentária.  
  
Área temática: 3. Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e Geriatria/Gerontologia 
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PROJETO DE PESQUISA 

ANÁLISE DA DOR E DA FUNCIONALIDADE EM IDOSOS COM E SEM 

HISTÓRICO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 
Autores: Vitória Araújo de Paiva1, Millena Euzébio da Silva1, Joyce Karla Machado 
da Silva1, Camila Costa de Araújo1. E-mail: vitoriapaiva_27@hotmail.com. 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo biológico relacionado a 
mudanças biológicas com consequente diminuição progressiva de saúde, o que 
vem contribuindo para o aumento de doenças crônicas conforme o avanço da idade, 
resultando, na maioria dos casos, em quadros de dor e dependência. Entre as 
doenças que podem afetar a capacidade funcional, tem-se o Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), sendo considerado um problema de saúde pública e a primeira 
causa de incapacidade no cenário brasileiro. Indivíduos com histórico de AVE 
relatam dor que deriva das sequelas da doença cerebrovascular e se faz presente 
constantemente, sendo uma das principais causas da diminuição da funcionalidade, 
que impede as pessoas idosas a realizar suas atividades do cotidiano. OBJETIVO: 
Avaliar e quantificar a dor em seu aspecto uni e multidimensional, investigando 
sobre como esta interfere na funcionalidade de idosos com e sem histórico de AVE. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal e de natureza observacional em que 
serão ministrados questionários específicos em forma de entrevista. Para avaliar o 
cognitivo dos participantes, será utilizado o Mini Exame do Estado Mental. No que 
diz respeito à avaliação da dor, será utilizada a Escala Visual Analógica e o Geriatric 
Pain Mensure; já com relação à funcionalidade, será usado o Índice de Barthel. O 
estudo será realizado com 50 idosos com e sem diagnóstico de AVE que 
frequentam a Clínica de Fisioterapia da UENP e os institucionalizados do Asilo São 
Vicente de Paulo, da cidade de Jacarezinho/PR. O presente estudo trará 
informações sobre como a dor pode afetar a funcionalidade em idosos com e sem 
histórico de AVE, ajudando assim na elaboração de um plano de tratamento mais 
adequado a fim de que estes pacientes alcancem um maior nível de funcionalidade 
e de qualidade de vida. Serão apresentados os questionários aos indivíduos de 
forma sigilosa e particular, mas há a possibilidade do entrevistado se sentir 
constrangido por estes apresentarem perguntas de cunho pessoal. Portanto, o 
voluntário poderá parar a entrevista a qualquer momento sem algum dano a ele. 
RESULTADOS ESPERADOS:  A dor é uma das principais causas da diminuição da 
funcionalidade, especialmente em idosos e, sobretudo, em idosos com AVE, devido 
às sequelas da doença cerebrovascular. Portanto, espera-se que quanto maior o 
nível de dor apresentado pelos participantes, maior o acometimento sobre a sua 
funcionalidade, principalmente naqueles com histórico de AVE. 
   
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Idoso, Dor, Funcionalidade, 
Incapacidade Funcional. 
Área temática: 3. Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e 
Geriatria/Gerontologia; 
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TRABALHO ORIGINAL 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO IMC E DA FLEXIBILIDADE NA APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA DE JOVENS MILITARES 

 

Autores: Caroline Coletti de Camargo1, Gustavo Carneiro Gomes1, Rafaela Maria 
de Souza1, Otávio Henrique Borges Amaral1, Berlis Ribeiro dos Santos Menossi1. 
e-mail: carolcolettic@gmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil.  
 
INTRODUÇÃO: Com o aumento da obesidade iniciaram-se estudos sobre a 
influência desta nas capacidades cardiorrespiratórias e musculo esqueléticas.  
OBJETIVO: Verificar a influência do índice de massa corporal (IMC) e da 
flexibilidade na aptidão cardiorrespiratória de jovens militares matriculados no Tiro 
de Guerra de Jacarezinho-PR. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal. 
Aprovado com CAAE: 76259317.2.0000.8123. A amostra foi constituída de 41 
participantes com idades entre 19 e 20 anos. Na avaliação analisou-se o nível de 
atividade física (IPAQ-C), peso e altura (estadiômetro Welmy), teste de flexibilidade 
de Wells e a aptidão cardiorrespiratória (Shuttle Run Test). A pressão arterial (PA) e 
a frequência cardíaca (Polar Night Vison (FC-bpm)) foram mensuradas no início e 
final do teste, durante o repouso e recuperação. Os participantes foram classificados 
através do IMC sendo divididos em dois grupos: grupo 1 peso adequado e abaixo 
do peso (n=21) e grupo 2 sobrepeso e obesidade (n=20). Os dados foram 
analisados no SPSS 25.0 através do teste de Shapiro-Wilk considerados 
paramétricos (p>0,05). Para correlações foi utilizado o teste de Pearson e o test-t 
independente para a comparação entre grupos considerando p<0,05.  
RESULTADOS: Todos foram considerados ativos pelo IPAQ-C não tendo esta 
variável influência nas demais (p>0,05).  Ao observar o Vo2máx notou-se que 
ambos os grupos estão abaixo do valor predito para a idade sendo o grupo 2 com 
déficit maior de 17,68% (p=0,00) e grupo 1 déficit de 7,86% (p=0,00), observou 
ainda uma correlação significante negativa para a relação do peso e o VO2máx com 
um Coeficiente de Pearson (CP)= -0,36 e p=0,01, o IMC apresentou influência 
significativa positiva sobre a pressão arterial sistólica inicial com CP=0,37 e p=0,00. 
O VO2máx ainda recebeu influência da flexibilidade no grupo 1 com CP=0,35 e 
p=0,02. Para o grupo 2 observou-se correlação entre o peso e a pressão arterial 
sistólica e diastólica (CP=0,51 e 0,61 p=0,02 e 0,00 respectivamente). 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mesmo em indivíduos ativos se encontra valores de 
VO2máx abaixo do esperado, além de demostrar a influência negativa do peso e 
IMC sobre esta capacidade ressaltando a importância da manutenção do peso 
adequado para melhor função cardiorrespiratória, associada a uma menor FC basal 
sugerindo um melhor condicionamento físico. Maiores índices de flexibilidade estão 
relacionados a um maior Vo2máx sugerindo a importância desta para um melhor 
desempenho no teste.  
 
Palavras-chave: Índice de Massa Corporal, Flexibilidade, Aptidão 
Cardiorrespiratória.  
  
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia.  
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TRABALHO ORIGINAL 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO IMC E PERCENTUAL DE GORDURA NA FORÇA 

E POTÊNCIA MUSCULAR DE JOELHO E SUAS CORRELAÇÕES COM A 

APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 

 
Autores: Rafaela Maria de Souza¹, Gustavo Carneiro Gomes1, Caroline Coletti de 
Camargo¹, Otávio Henrique Borges Amaral¹, Rui Marques Elias¹, Berlis Ribeiro dos 
Santos Menossi¹. e-mail: desouzarafaelamaria@gmail.com. 
Instituições: 1 Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: Com o aumento da morbidade devido ao excesso de peso corporal 
na população ainda surgem dúvidas sobre os fatores associados a este problema. 
OBJETIVO: Verificar a influencia do IMC e % de gordura nas variáveis isocinéticas 
e na capacidade cardiorrespiratória (VO2) em jovens militares. MÉTODOS: Este foi 
um estudo transversal, aprovado CAAE: 76259317.2.0000.8123. A amostra foi 
constituída de 41 militares com idade média de 19 anos. Avaliou-se nível de 
atividade física (IPAC curto), peso e altura (balança Welmy), % de gordura 
(Slaughter), pico de torque (PT) e potência muscular (Pot) no Dinamômetro 
Isocinético Biodex de forma concêntrico-concêntrica perna dominante (D) e não 
dominante (ND) em 60º e 300º/s, 3 repetições submáximas para familiarização e 5 
máximas em cada velocidade. Após uma semana foi realizado o Shutle Run Test 
(Léger). Os participantes foram classificados através do IMC e divididos em dois 
grupos, 1-peso adequado e abaixo do peso (n=21) e 2-sobrepeso e obesidade 
(n=20). Os dados foram analisados no SPSS 25.0 através do teste de Shapiro-Wilk, 
correlações de Pearson (r) e Test-t independente entre grupos (p<0,05). 
RESULTADOS: Todos foram considerados ativos. Os grupos apresentaram 
diferença para as variáveis de PTD e PTND na extensão onde o grupo 2 foi 13,3% 
(p=0,02)  e 15,6% (p=0,00)  maior que o 1 respectivamente. O PTND na flexão foi 
20,6% (p=0,00) maior no grupo 2 bem como PotD na extensão foi 19,6% (p=0,03) 
maior neste grupo. O VO2 apresentou-se 9,8% maior no grupo 1 (p=0,00), porém 
houve influência negativa do % de gordura sobre VO2 (r=-0,47, p=0,02). No grupo 2 
não houve correlação do % de gordura com VO2 ou outras variáveis, visto que os 
participantes possuem menor índice de VO2. No grupo único houve correlação 
(r=0,46, p=0,00) do IMC com as variáveis de PTD e PTND na flexão/extensão e 
observou-se correlação negativa do peso com VO2 (r=-0,38, p=0,01) e % de 
gordura com VO2 (r=-0,59, p=0,00). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Maiores níveis de 
% de gordura não se correlacionam com PT e Pot, porém indicam menor valor de 
VO2, sugerindo que quando observamos as correlações do peso e IMC estes 
demostram maiores níveis de força por maior massa magra. O grupo 2 teve maiores 
valores de PT/Pot que o grupo 1 mostrando que quanto maior o IMC maior PT e 
Pot, no entanto este excesso de peso está relacionado diretamente com menores 
valores de VO2 sugerindo um menor condicionamento cardiorrespiratório e maior 
predisposição a doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: IMC; isocinético; VO2.  
  
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva.  
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PROJETO DE PESQUISA 
 

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A RESPIRAÇÃO BUCAL E A 

ANTERIORIZAÇÃO DA CABEÇA: INFLUÊNCIA NA FORÇA MUSCULAR 

RESPIRATÓRIA E CAPACIDADE DE EXERCÍCIO 

 
Autores: Natália M. de Carvalho1, Felipe Sczepanski1, Cláudia R. B. Sczepanski. e-
mail: nataliaamcarvalho@outlook.com 
Instituição: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná- UENP, Jacarezinho/PR, 
Brasil. 

 
INTRODUÇÃO: O respirador bucal é caracterizado por respirar, 
predominantemente, pela boca. Assim, o ar não passa pela cavidade nasal, 
podendo resultar em alterações na oxigenação do organismo. Esse padrão 
respiratório leva a modificações na postura corporal do indivíduo, gerando sintomas 
característicos. A fim de melhorar esses sintomas, surgem algumas alterações, 
dentre elas, a anteriorização da cabeça, com a finalidade de facilitar o mecanismo 
da respiração, aumentando a passagem de ar pela faringe, diminuindo a resistência 
das vias aéreas e abreviando o caminho a ser percorrido pelo ar até a entrada aos 
pulmões. Essa alteração também pode levar ao recrutamento da musculatura 
acessória, devido a diminuição do trabalho do diafragma, demonstrando uma menor 
força dos músculos respiratórios e, consequentemente, menor expansão torácica, o 
que pode prejudicar o desempenho no exercício, devido a ventilação pulmonar não 
ser eficaz durante a realização da atividade. OBJETIVO: Analisar a relação da 
respiração bucal com a anteriorização da cabeça, e sua influência na força muscular 
respiratória e capacidade de exercício em mulheres jovens. MÉTODOS: 
Participarão do estudo mulheres jovens, com idade entre 15 e 24 anos, avaliadas, 
inicialmente, quanto ao tipo de respiração, por um cirurgião dentista, da clínica de 
Odontologia da UENP. A avaliação fisioterápica será composta por avaliação 
postural (Portland State University adaptado por Althoff, Heyden e Robertson), 
avaliação de força muscular respiratória (manovacuometria) e capacidade de 
exercício (Shuttle Run Test). Os dados serão analisados pelo software GraphPad 
Prism 5.0. Será aplicado teste de normalidade Shapiro-Wilk e testes estatísticos 
específicos (p<0,05). RISCOS E BENEFÍCIOS: Essa pesquisa permite verificar a 
relação do tipo respiratório com a alteração postural citada, permitindo diagnosticar, 
precocemente, as alterações corporais que poderiam causar danos à saúde. Se a 
participante apresentar qualquer mal-estar ou constrangimento, será acionado o 
SAMU local ou encaminhamento à psicóloga da clínica de Fisioterapia Professor 
Alfredo Franco Ayub, respectivamente. RESULTADOS ESPERADOS: A respiração 
bucal influencia na posição da cabeça, levando à sua anteriorização, e, 
consequentemente, pode afetar a força muscular respiratória e capacidade de 
exercício em jovens. 

Palavras-chave: Respiração Bucal; Postura; Cabeça; Músculos Respiratórios; 
Tolerância ao Exercício. 

Área Temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia. 
 

 

mailto:nataliaamcarvalho@outlook.com)-
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TRABALHO ORIGINAL 

ANÁLISE DE FATORES BIOPSICOSSOCIAIS E PERCEPÇÃO GLOBAL DO 

EFEITO EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA DOR 

CRÔNICA 

 

Autores: Graziella Cristina Roque1; Tiago Tsunoda Del Antonio1,2; Fabrício José 
Jassi1,2; Thais Cristina Chaves2. E-mail: graziellacr_@hotmail.com. 

Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 2 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto/SP, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO: Podemos considerar como dor crônica aquela que excede o prazo 
estimado para a cura, mantendo-se por mais de seis meses de forma contínua e 
intermitente. Esta pode ser influenciada por diversos motivos: biológicos como o 
trabalho intenso; psicológicos como a depressão e catastrofização; e sociais que 
podem persuadir sobre a percepção da dor e imobilidade. Estima-se que 10% da 
população adulta é diagnosticada com dor crônica anualmente. OBJETIVO: 
Verificar a presença de fatores biopsicossociais e a recuperação das capacidades 
funcionais do indivíduo com dor crônica. MÉTODOS: Estudo transversal analítico 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade 
Estadual de Londrina (2.117.093), composto de 26 voluntários de ambos os 
gêneros, da Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, 
com idade média de 53,5(11,5) anos e tempo de dor em média de 10(10) anos. 
Inicialmente foram aplicados: Mini Mental, Escala Numérica da Dor; Escala de 
Ansiedade e Depressão Hospitalar; Escala de Pensamentos Catastróficos da Dor 
(PCS); Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ); e posteriormente realizaram 
10 sessões de atendimento fisioterapêutico, no final repetiu-se a avaliação inicial 
acrescentando a Escala Global de Percepção do Efeito (EPGE). Na análise 
estatística foi realizado o teste T-Student considerando P<0,05. RESULTADOS: A 
intensidade de dor média inicial foi de 6,3(2,0) e de 5,5(2,3) na avaliação final com 
P=0,04. Os escores de ansiedade com média inicial de 10,3(4,7) e de 10,1(4,4) final 
com P=0,84. A depressão obteve P=0,20, com 8,5(5,0) e de 9,3(4,1). Os aspectos 
de PCS, obtiveram P=0,92 com média inicial de 14,0(6,1) e 13,9(5,1) final em 
desesperança, 8,0(3,2) e 6,8(2,8) com P=0,06 para magnificação, e 6,1(1,5) e 
5,7(1,3) com P=0,20 para ruminação. O aspecto trabalho alcançou 30,8(12,0) e 
31,0(11,5) com P=0,85. Houve diferença significativa no aspecto físico do FABQ 
com P=0,01 com média inicial de 16,9(7,5) e 21,5(6,5) final. Na EPGE observou-se 
média de 0,15(2,9). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mesmo com redução de 
intensidade da dor, os valores não apontam diferença clinicamente relevante. Os 
fatores de percepção global do efeito não apontam melhora significante dos 
pesquisados, porém isso é justificado pois o tratamento efetuado não aborda 
aspectos biopsicossociais, sendo uma abordagem tecnicista. O tratamento de dor 
crônica associada a abordagem biopsicossocial seria o mais indicado na prática 
clínica. 

Palavras-chave: Dor crônica, fatores biológicos, ajuste emocional. 
  
Área temática: 4. Fisioterapia aplicada a Uroginecologia/Obstetrícia, Reumatologia 
e Dermatologia. 
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PROJETO DE PESQUISA 

ANÁLISE DE FATORES QUE INFLUENCIAM AS ALTERAÇÕES POSTURAIS E 

DO ARCO PLANTAR EM CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS 

 

Autores: Giovanna Piasentine1, Ana Carolina F. T. D. Antonio2; e-mail: 
gigipiasentine@hotmail.com  
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR. 
 
Introdução: O desalinhamento postural e o desiquilíbrio corporal, relacionado com 
deformidades do arco plantar em crianças são alterações prejudiciais para as 
habilidades motoras, psicológicas e comunicativas, devido as possíveis afecções 
dolorosas agudas ou crônicas, que podem gerar sofrimento e importante demanda 
aos serviços de saúde. Objetivo: Identificar as alterações posturais e do arco 
plantar, e associar tais alterações aos hábitos de vida, prática de exercícios físicos, 
utilização de smartphones e a influência em sua qualidade de vida, em crianças do 
Centro da Juventude José Richa, da cidade de Jacarezinho-PR. Métodos: Trata-se 
de um estudo quantitativo de caráter transversal, onde serão avaliadas 73 crianças 
de ambos os sexos, entre 7 a 12 anos. Inicialmente, os responsáveis assinarão 
termo de consentimento livre (TCLE), termo de uso de imagem dos menores e 
responderão questionário ABEP 2015, afim de caracterizar o nível socioeconômico 
familiar. Posteriormente, o menor assinara o Termo de Assentimento Livre (TAL) e o 
termo de uso de imagem, afim de aceitar participar do estudo científico. Se o 
participante apresentar dor musculoesquelética, será avaliado de acordo com a 
escala numérica da dor. A seguir, responderá a escala de Dependência de 
Smartphone, afim de saber qual a influência do celular no dia a dia do participante, e 
será avaliado o nível de atividade física pelo IPAQ versão curta. Para avaliação 
postural será utilizado protocolo do Software de análise postural – SAPO (versão 
0.69) e para avaliação do arco plantar o Baropodômetro Eletrônico. Poucos são os 
riscos ao sujeito que aceitar participar deste estudo, sendo que poderá se sentir 
constrangido ao realizar a avaliação devido as vestimentas necessárias, deste 
modo, a avaliação será realizada individualmente com apenas dois avaliadores. Os 
benefícios esperados são as identificações das alterações posturais e do arco 
plantar, e a partir desses dados, em um momento futuro os pesquisadores poderão 
traçar estratégias de intervenção para o tratamento de tais alterações. Resultados 
esperados: Identificar as alterações posturais, e os do arco plantar das crianças e 
associar tais alterações aos hábitos de vida, prática de exercícios físicos, utilização 
de smartphones e a influência em sua qualidade de vida. Tendo o intuito de, 
partindo destas identificações, traçar em estudos futuros, meios de intervenção que 
possam corrigir ou diminuir as alterações encontradas.  
 
Palavras-chave: Criança; Deformidades do pé; Equilíbrio Postural; Postura;  
 
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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PROJETO DE PESQUISA 

ANÁLISE DOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS EM PROFESSORES DE REDE 

PÚBLICA COM DOR CRÔNICA E SUA RELAÇÃO COM O NÍVEL DE ATIVIDADE 

FÍSICA E CRENÇAS RELIGIOSAS 

 
Autores: Autores: SABRINA GONZAGA1, FABRÍCIO JOSÉ JASSI1, TIAGO TSUNODA 
DEL ANTÔNIO2, BEATRIZ OLIVEIRA AZEVEDO3. 
 
 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
 
INTRODUÇÃO: A dor crônica engloba vários grupos sociais, suas causas são inúmeras e 
relacionam-se com crenças e com o nível de atividade física, impactando, então, o indivíduo 
em âmbito biopsicossocial. OBJETIVOS: Analisar os aspectos psicossociais em 
professores de rede pública com dor crônica e sua relação com o nível de atividade física e 
crenças religiosas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo transversal, onde serão 
avaliados professores de rede pública com dor crônica na cidade de Jacarezinho, Paraná 
por meio dos instrumentos de pesquisa: Questionário de Qualidade de Vida (SF- 36), 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), Escala de Religiosidade da Duke 
(DUREL) e Escala de Coping Religioso/Espiritual Abreviada (CRE-Breve). RESULTADOS 
ESPERADOS: Espera-se encontrar relação entre a dor crônica em professores de rede 
pública e o nível de atividade física e crenças religiosas. 

  
Palavras-chave: Dor crônica, Crenças religiosas, Atividade física, Psicossocial, 
Espiritualidade. 
 
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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TRABALHO ORIGINAL 

ANÁLISE SANGUÍNEA E ANTROPOMÉTRICA DE ESCOLARES OBESOS 

Autores: Otávio Henrique Borges Amaral1, Gustavo Carneiro Gomes1, Bruna Terezinha G. 
Meyer1, Rafaela Maria de Souza1, Caroline Coletti de Camargo1, Berlis Ribeiro dos Santos 
Menossi1, e-mail: otaviohba@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; Apoio: 
CNPq, CAPES e Fundação Araucária.  
 
INTRODUÇÃO: Em decorrência do aumento da obesidade infantil, existe um risco real da 
criança desenvolver doenças cardiovasculares. A gordura visceral, associada a gordura 
abdominal, é o tecido adiposo mais metabolicamente ativo que causa o aumento da 
resistência à insulina, aumento das concentrações de triglicérides, níveis de LDL-C e 
redução das concentrações de HDL-C. OBJETIVO: Comparar parâmetros sanguíneos e 
antropométricos de escolares obesos pré e pós-intervenção. METODOLOGIA: O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética CAAE: 09471313.0.0000.5404. Participaram do estudo 51 
escolares obesos classificados através do método de Cole et al (2007), de ambos os sexos, 
com faixa etária de 7 a 14 anos da microrregião do Norte Pioneiro do estado do Paraná-BR. 
Variáveis antropométricas (idade, massa corporal, altura, dobras triciptal e subescapular) 
foram avaliadas através do método de Slaugther. Para variáveis sanguíneas (Colesterol 
total (CT)), lipoproteína de alta densidade (HDL-C), lipoproteína de baixa densidade (LDL-
C), triglicerídeos (TG) e glicemia foi feita a análise dos níveis séricos. A intervenção teve 
duração de seis meses usando o método de Iniciação Esportiva Universal. Os dados foram 
analisados no SPSS 17, através do teste de Shapiro-Wilk, onde considerados paramétricos 
(p>0,05). Foi utilizado o test-t pareado para verificar a diferença entre avaliação inicial e 
final. RESULTADOS: Após a intervenção observou-se um aumento significativo da massa 
corporal de 3,19% (p=0,00) e LDL-C de 7,45% (p=0,00). Também ocorreu diminuição 
significativa nas variáveis de glicemia de 4,05% (p=0,00), dobra triciptal de 6,83% (p=0,00), 
dobra subescapular de 6,47% (p=0,00) e percentual de gordura de 23,33% (p=0,00). No 
entanto, houve aumento, embora não significativa, das variáveis CT de 4,17% (p=0,81) e 
TG de 6,02% (p=0,41), e diminuição da variável HDL-C 0,33% (p=0,70). 
CONSIDERAÇOES FINAIS: O programa de intervenção foi capaz de diminuir o percentual 
de gordura dos escolares obesos significativamente, assim como as dobras triciptal e 
subescapular, porém o perfil lipídico não apresentou melhora visto que este sofre grande 
influencia dos hábitos de vida principalmente a alimentação. Desta forma, outros estudos 
com sessões de exercícios como maior duração e períodos mais longos de intervenção 
devem ser investigados associados ao acompanhamento nutricional. 

 
Palavras-chave: Obesidade, Parâmetros Sanguíneos, Crianças e Adolescentes. 
  
Área temática: 5. Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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TRABALHO ORIGINAL 

ASSOCIAÇÃO ENTRE APTIDÃO MUSCULOESQUELÉTICA E DOR LOMBAR EM 

JOVENS ADULTOS 

Autores: Alex Lopes dos Reis1, Leticia Aparecida Ferreira Gottarde1, Amanda 
Moreno1, Cláudia Rivelino1, Raphael Gonçalves de Oliveira1, Fábio Antônio Néia 
Martini1; Laís Campos de Oliveira1.  E-mail: alexlopesreis57@gmail.com 
Instituição: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 

INTRODUÇÃO: A dor lombar acomete grande parte da população mundial, 
impactando de maneira significativa nos gastos públicos, gerando absenteísmos das 
funções laborais, além de dificuldades na realização de atividades da vida diária. 
Avaliação dos componentes da aptidão musculoesquelética é uma forma de 
identificar possíveis debilidades que podem estar relacionadas com a dor lombar. 
Apesar disso, poucos estudos associaram este distúrbio com a aptidão 
musculoesquelética na população jovem adulta. OBJETIVO: Verificar a associação 
entre aptidão musculoesquelética e dor a lombar em jovens adultos. MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa transversal, com 377 jovens adultos de ambos os sexos, 
com idades entre 18-22 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Parecer: 2.697.284). Todos 
os participantes responderam um questionário nórdico sobre dor lombar validado 
para jovens brasileiros. O questionário possibilita escore que varia de 0-15 pontos, 
sendo considerado com dor lombar o indivíduo com pontuação > 7. Na sequência, 
os participantes realizaram os seguintes testes motores: sentar-e-alcançar, 
resistência das costas de Sorensen, salto horizontal, prancha lateral e resistência 
abdominal. Considerou-se como de baixa aptidão musculoesquelética valores 
obtidos pela análise de acurácia da própria amostra. Análise estatística envolveu 
cálculo de Odds Ratio (OR), com intervalo de confiança de 95% (IC95%). 
RESULTADOS: A dor lombar foi diagnosticada em 34% dos participantes. O teste 
sentar-e-alcançar (< 30 cm) foi o único que não apresentou associação significativa 
com dor lombar (OR = 1,61; IC95% 0,97-2,69). Jovens adultos que apresentaram 
baixo desempenho no teste de Sorensen (< 73 seg.), salto horizontal (< 107 cm) e 
abdominal (< 30 rep.) tiveram aproximadamente duas vezes maiores chances de 
serem classificados com dor lombar (OR = 2,11; IC95% 1,26-3,52; OR = 2,32; IC95% 
1,25-4,31; e OR = 1,75; IC95% 1,06-2,86, respectivamente), enquanto para o teste de 
prancha lateral (< 34 seg.), as chances foram quase três vezes maiores (OR = 2,85; 
IC95% 1,75-4,66). CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo demonstraram 
que jovens adultos classificados como de baixa aptidão musculoesquelética em 
testes que requerem força/resistência abdominal e paravertebral, assim como, 
potência de membros inferiores, possuem significativamente maiores chances de 
apresentarem dor lombar, o que não foi o caso para o teste de flexibilidade. 

Palavras-chave: Dor Lombar, Adulto Jovem, Aptidão Física. 

Área Temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAS CONTRA 

MICRO-ORGANISMOS COMUNS EM ÚLCERAS DE PRESSÃO: TESTE IN VITRO 

Autores: Lucimara P. Lorente1, Luana Ribeiro P. da Luz1, Lívia Gimenes1, Douglas 
F. Silva1.  E-mail: lucimaraplorente@gmail.com  
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Jacarezinho/PR, 
Brasil;  

 
INTRODUÇÃO: A pele é o maior órgão do corpo e é considerada a primeira barreira 
contra agentes extrínsecos. Uma das lesões incidentes na pele são as úlceras de 
pressão (UP), geradas por longos períodos de imobilização onde proeminências 
ósseas se encontram em contato direto com uma superfície causando isquemia e, 
consequentemente, danos aos tecidos. Dentre todas as possíveis complicações da 
UP, a principal é a infecção, em que os sinais clínicos incluem calor local, eritema, 
secreção purulenta e odor fétido; e, por consequência, pode ocorrer a demora na 
cicatrização da lesão. Atualmente, tem-se utilizado a fitoterapia como tratamento 
alternativo, visto que inúmeros óleos essências evidenciam atividade anti-
inflamatória e antimicrobiana. OBJETIVO: Avaliou-se a ação antimicrobiana dos 
óleos essenciais de Melaleuca (Melaleuca alternifólia) e Copaíba (Copaifera 
officinalis L.) contra micro-organismos da microbiota da pele. MÉTODOS: Para a 
execução do trabalho foram utilizadas cepas de Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Escherichia coli ATCC 25922 e Candida albicans ATCC 10231, crescidos 
em placas de petri com meio de cultivo contendo concentrações de 0,1, 0,5 e 1% 
(v.v-1) dos óleos Melaleuca e Copaíba. Foi realizada avaliação macroscópica das 
placas através de fotos e análise no software ImageJ (versão 1.52a).  Os testes de 
atividade antimicrobiana foram conduzidos em sextuplicata e a normalidade dos 
dados testada com o Teste Shapiro-Wilke, os testes paramétricos conduzidos por 
variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo teste Tukey, os testes não 
paramétricos conduzidos por Kruskal-Wallis, através do programa IBM SPSS 
Statistics (versão 25). RESULTADOS: A Melaleuca alternifólia demonstrou efetiva 
ação contra os micro-organismos testados, principalmente quando comparado ao 
grupo controle (p>0,05); enquanto a Copaifera officinalis L. não foi efetiva nas 
concentrações testadas (p<0,05). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os óleos essências, 
em especial Melaleuca alternifólia, apresentam eficaz ação antimicrobiana e podem 
ser utilizados como tratamentos alternativos e coadjuvantes na cicatrização de 
úlceras de pressão.  
 
Palavras-chave: Úlceras de pressão, fitoterapia, óleos essenciais.  
 
Área temática: 4. Fisioterapia aplicada a Uroginecologia/Obstetrícia, Reumatologia 
e Dermatologia; 
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TRABALHO ORIGINAL 

AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA FREQUENCIA CARDÍACA E DO VO2MÁX 
NOS ALUNOS DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

DO PARANÁ. 

Autores: Juliana Angela Sene¹, Wellington Contiero¹. E-mail: juhsene_tmz@hotmail.com. 
Instituição: Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: O jovem adulto apresenta as funções cardiorrespiratórias normais, 
mas quando incrementado com exercício reflete diretamente na frequência cardíaca 
e respiratória pelo aumento da demanda metabólica imposta. A extensão do ciclo 
cardíaco é medida pelo tempo transcorrido entre duas ondas R, seguidas do 
eletrocardiograma (intervalo RR) modulada pela estimulação autonômica, sendo 
essas flutuações temporais entre duas contrações ventriculares consecutivas, 
ocasionando uma variação entre os intervalos R-R, denominada de variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC). Enquanto que o consumo máximo de oxigênio 
(VO2máx) se explica pelo aproveitamento máximo de oxigênio, durante o exercício 
contínuo. Sabe-se que estas variáveis são alteradas pelo exercício continuo e 
reduzidas em quadros de reduzida atividade física. OBJETIVO: Comparar o efeito 
da VFC e LV nos alunos de Fisioterapia. METODOLOGIA: Estudo transversal, a 
amostra consiste em estudantes de Fisioterapia da UENP, com n=35 feminino, e 
n=9 masculino, idade média de 20,94 ± 0,94 feminino, e 20,56 ± 1,01 masculino. 
Foram avaliados, através nível de atividade física, através do Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta, A VCF por frequencimetro de 
pulso por 5 minutos em repouso completo, e para o VO2máx, o teste shuttle run de 
20-m. A analise dos resultados foram expressos pela média ±desvio padrão da 
média, realizado o teste de normalidade (Shapiro-Wilk), quando dados normais, as 
comparações foram feitas pelo teste t-student, quando não normais, comparações 
foi feita  pelo teste t-student – Mann-Whitney e adotado p≤0,05 como valor de 
significância. CAAE: 95994517.7.0000.8123 RESULTADOS: IPAQ através da 
mediana: (2,00 ± 0,98 feminino e de 3,00 ± 0,83 masculino), VFC com as médias: 
(RRfem: 370,63 ± 44,44* RRmasc: 299,33 ± 98,74; SDNNfem: 67,80 ± 27,28, 
SDNNmasc: 51,31 ± 18,2; RMSSDfem: 48,22 ± 13,78, RMSSDmasc: 41,07 ± 16,77; 
Pnn50fem: 3,92 ± 10,74, Pnn50masc: 3,29 ± 8,59). VO2máx com médias: 
(Velocidade fem: 9,49 ± 0,58, velocidade masc: 11,06 ± 1,01**; Tempo fem: 2,46 ± 
1,11, tempo masc: 5,64 ± 1,93**; Estágio fem: 2,97 ± 1,15, estágio masc: 6,11 ± 
2,03**; VO2máx fem: 32,57 ± 3,37, VO2máx masc: 42,27 ± 6,50**). CONCLUSÃO: 
Observa-se que os alunos de fisioterapia possuem baixo condicionamento físico, 
visto pelo VFC e VO2máx, ainda, verifica-se uma diferença significante no consumo 
máximo de oxigênio no sexo masculino quando comparado por gêneros. 

Palavras-chave: Funções cardiorrespiratórias, Variabilidade da Frequência 
Cardíaca, Limiar Ventilatório. 

Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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TRABALHO ORIGINAL 

AVALIAÇÃO DE DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 

Autores:  1Ana Paula do Nascimento, 2Joyce Karla Machado da Silva, ³Tiago 
Tsunoda Del Antônio, 4Marcos da Cunha Lopes Virmond, 5Camila Costa de Araújo. 
E-mail: anaapaulanascimento@gmail.com. 

Instituições: ¹Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho-Paraná, 
Brasil; ² Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru-São Paulo. 

Introdução: O acadêmico de graduação superior tem um estilo de vida agitado, 
conciliando atividades diárias com curriculares, alterando sua biomecânica postural 
e provocando quadros álgicos em múltiplas articulações. O sedentarismo associado 
ao estresse da vida moderna e o modo como o estudante permanece sentado na 
cadeira durante sua permanência na sala de aula, tornam-se fatores propícios para 
desencadear disfunções nas articulações, aumentando a incidência de distúrbios 
musculoesqueléticos. Objetivos: Identificar nesses universitários a presença e o 
local de dores musculoesqueléticas, bem como quantificá-las. Metodologia: Foi 
realizado um estudo transversal, composto por uma amostra do tipo convencional 
de 257 alunos dos cursos de Fisioterapia, Odontologia e Educação Física do Centro 
de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). A 
média de idade dos estudantes foi de 20,5, com DP de 2,8. Em relação ao gênero, 
65% são do gênero feminino e 35% masculino. A coleta de dados foi realizada em 
sala de aula, em um período análogo à semana de provas através de dois 
questionários auto-aplicáveis, o questionário Nordic Musculoskeletal Questionnaire 
e a Escala Visual Analógica. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) (CAAE: 
69199217.5.0000.8123; Parecer número 2.250.522). Os dados foram tabulados e 
apresentados por média e desvio padrão e, percentil pelo programa Microsoft Excel. 
Resultados: Apenas 13,2% dos estudantes não relataram dor. Em relação a 
localização da dor, os maiores índices foram região lombar (21,7% dos alunos) e 
região cervical e pescoço (15,5% dos alunos). Já o nível de dor, considerado entre 0 
a 10 na EVA, o mais prevalente foi nível número 5 na EVA (23,7% dos alunos).  
Considerações Finais: Constatou-se que a maioria dos estudantes possuem dores 
musculoesqueléticas, e possíveis fatores que desencadeiam ou potencializam este 
agravo são a inatividade física e a permanência na mesma postura por longos 
períodos de tempo, e isso pode influenciar a qualidade de vida e também o 
rendimento acadêmico desses indivíduos. 

Palavras-chave: Dor musculoesquelética, Estudantes de Ciências da Saúde, 
Qualidade de vida. 

Área temática: 2- Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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PROJETO DE PESQUISA 

CARACTERIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA E TIPOS DE FRATURAS NA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA DE JACAREZINHO-PR: ESTUDO PILOTO 

 

Autores: Isabela Gomes Garcia1, Tiago Tsunoda del Antonio¹, Wagner Luiz 
Ramos¹, Marieli Ramos Stocco¹, Fabrício José Jassi¹, Berlis Ribeiro dos Santos 
Menossi¹, Camile Ludovico Zamboti¹,². e-mail: isa_ggarcia@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
2Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO: O trauma constitui um dos principais problemas de saúde pública 
no Brasil e corresponde à terceira causa de mortalidade no mundo; porém, há uma 
lacuna na literatura com relação à caracterização dos traumas em hospitais. 
OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é quantificar e caracterizar a incidência 
de fraturas e osteossínteses mais realizadas na Santa Casa de Misericórdia do 
município de Jacarezinho (PR), além de verificar o tempo médio de internação e a 
realização de atendimentos fisioterapêuticos pré e pós operatórios. MÉTODOS: 
Participarão do estudo pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia do 
município de Jacarezinho (PR) pela clínica de ortopedia no período de 6 meses 
após aprovação do Comitê de Ética. A coleta de dados será realizada a partir dos 
dados contidos nos prontuários médicos, a descrição cirúrgica e pelo prontuário 
fisioterápico. A estatística será realizada através do programa SPSS 20.0.  
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que na Santa Casa de Misericórdia de 
Jacarezinho (PR) a fratura mais prevalente seja a fratura transtrocantérica de fêmur, 
com maior prevalência no gênero masculino e em pessoas com faixa etária superior 
à 60 anos, e que realizem fisioterapia no pré e pós operatório durante o período de 
internação.  

Palavras-chave: Serviço hospitalar de fisioterapia, Ortopedia, Fixação interna de fraturas.  
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS ISOSTRETCHING, PILATES E RPG NA 

MELHORA POSTURAL EM ADULTOS JOVENS: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

 
Autores: Thays Helena Moysés dos Santos1, Angélica Yumi Sambe1, Luana 
Stéphanie dos Santos1, Mariana Duarte1. E-mail: thayshelena1369@gmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: A postura correta está diretamente relacionada ao alinhamento dos 
segmentos corporais e a harmonia deste com a força gravitacional. Diversos fatores 
podem prejudicar a postura e posteriormente haver a necessidade de tratamento. 
Dessa forma, métodos como Isostretching, Pilates e Reeducação Postural Global 
(RPG), ao trabalhar com o corpo em sua totalidade utilizando exercícios de 
fortalecimento e alongamento, são procedimentos capazes de auxiliar nessa 
correção. OBJETIVO: Analisar os efeitos das técnicas de Isostretching, Pilates e 
RPG na melhora postural em adultos jovens.  MÉTODOS: Trata-se de um ensaio 
clínico randomizado, no qual participarão 120 voluntários de ambos os sexos com 
idades entre 18 a 22 anos, os quais serão randomizados em 3 grupos: Grupo 
Isostretching (n= 40), Grupo Pilates (n= 40) e Grupo RPG (n= 40). Serão realizadas 
avaliações posturais pré e pós intervenção, através do Software de Avaliação 
(SAPO) e do Simetrógrafo, que irão possibilitar a mensuração das alterações na 
postura corporal dos indivíduos. As intervenções ocorrerão durante três meses, três 
vezes por semana em dias alternados com duração de uma hora por sessão. O 
Grupo Isostretching realizará dez exercícios isométricos excêntricos nas posições 
de sedestação, decúbito dorsal e em ortostatismo. O Grupo Pilates realizará dez 
exercícios de fortalecimento e alongamento do corpo todo, mas será dado ênfase 
nos exercícios posturais sem uso de equipamentos. O Grupo RPG realizará seis 
exercícios posturais em decúbito dorsal e manterá o posicionamento por 10 minutos 
cada. Cada grupo (Isostretching, Pilates e RPG) terá dois protocolos diferentes de 
exercícios, cada um com duração de 6 semanas. Para análise estatística será 
utilizada a análise de Covariância (ANCOVA) para comparação entre os grupos, e 
será levado em consideração o valor de p < 0,05. Todas as técnicas poderão 
acarretar dores musculares, lesões e desconfortos, os quais serão levados em 
consideração para amparar da forma mais adequada os voluntários. Em relação aos 
benefícios, as intervenções possibilitarão aos voluntários tratamentos posturais, 
além desse estudo contribuir para sanar as dúvidas sobre os reais efeitos posturais 
entre essas técnicas. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que ocorra melhora 
significativa intergrupos a favor do Grupo RPG e melhora significava intragrupos 
para os grupos Isostretching e Pilates.   
  
Palavras-chave: Correção postural, Isostretching, Método Pilates, RPG.  
  
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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COMPARAÇÃO ENTRE ESTIMULAÇÃO NERVOSA ELÉTRICA 

TRANSCUTÂNEA E BANDAGEM FUNIONAL SOBRE A INTENSIDADE DA DOR 

LOMBAR E PERCEPÇÃO DO EFEITO GLOBAL IMEDIATO 

Autores: Giovanna Piasentine1, Leonardo L. Soares1, Alex L. dos Reis1, Fabrício J. 
Jassi1, Camile L. Zamboti1. E-mail: gigipiasentine@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
Introdução: A dor lombar aguda é um distúrbio musculoesquelético com elevada 
incidência em vários países do mundo e acomete indivíduos de variadas idades e 
de ambos os sexos. Este distúrbio causa grandes limitações na realização das 
atividades de vida diária, bem como nas atividades laborais, além de encargos 
médicos legais e absenteísmo ao trabalho, o que acarreta diversos prejuízos para 
os acometidos. Várias estratégias terapêuticas têm sido utilizadas para o tratamento 
da dor lombar aguda entre as quais estão o TENS e Bandagem Funcional Elástica. 
No entanto poucos estudos realizaram a comparação entre os efeitos desses dois 
tratamentos na recuperação e na melhora dos indicativos de dor nestes indivíduos. 
Objetivos: Analisar os efeitos da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea 
(TENS) e da Bandagem Funcional Elástica (BFE) na intensidade de dor e 
percepção global de efeito imediato e na expectativa de recuperação. Métodos: O 
estudo  foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa - CEP/UENP: pelo número: 
2.302.912.  A amostra foi composta por 12 indivíduos de ambos os sexos com idade 
entre 18 e 30 anos, divididos em dois grupos G1-TENS e G2-BFE para serem 
avaliados quanto a Expectativa de Recuperação (ER) e Escala Numérica de Dor 
(END) no momento pré intervenção e Percepção do Efeito Global (PEG) e Escala 
Numérica de Dor (END) pós intervenção. Resultados: Na análise da variável 
Escala Numérica da Dor (END) intragrupo verificou-se uma diminuição de 5,16 (1,5) 
para 2,66 (2,42) no G1 (P=0,043) com significância estatística. No G2, essa variável 
apresentou uma tendência a diminuição, com END de 4,83 (0,75) para 2,83 (1,83) e 
p=0,067. Na análise intragrupos das variáveis ER e PEG não houve diferença 
estatística, assim como na análise intergrupos nas variáveis três variáveis 
analisadas. Conclusão: A Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (TENS) e a 
bandagem funcional elástica diminuíram a intensidade da dor pela Escala Numérica 
da Dor, no entanto apenas o TENS demonstrou diferença com significância 
estatística. Não houveram diferenças nas variáveis Expectativa de Recuperação e 
na Percepção do Efeito Global, e não houve diferença nos resultados obtidos entre 
os grupos.  
 
Palavras-chave: Dor lombar, Bandagem Funcional, Estimulação Elétrica Nervosa 
Transcutânea. 
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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INTRODUÇÃO: Síndrome Metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco 

cardiovascular que envolve resistência à insulina, hipertensão arterial e aumento da 

circunferência abdominal, dentre outros, favorecendo a morbimortalidade 

cardiovascular. Com isso, indivíduos com pré-disposição a SM possuem maior 

probabilidade de desenvolver dor lombar e degeneração dos discos intervertebrais, 

devido ao aumento da lordose lombar e compressão vertebral. OBJETIVO: avaliar a 

correlação entre os fatores de risco da SM e a dor lombar em trabalhadores. 

MÉTODOS: Estudo transversal descritivo, realizado no município de Jacarezinho, 

sob o comitê de ética 95902618.8.0000.8123. A amostra foi de 23 voluntários de 18 

a 64 anos de ambos os sexos, trabalhadores da Sede Administrativa Campus 

Jacarezinho da UENP. Num primeiro momento da coleta os voluntários foram 

conduzidos, um por vez a uma sala para responder aos questionários: Qualidade de 

Vida SF-36, Hábitos Alimentares – MARTINI 2010, Questionário Internacional de 

Atividade Física - Versão Curta e Índice de Incapacidade de Oswestry. Na 

sequência, foram coletadas a estatura, massa corporal e circunferência abdominal, 

pressão arterial em repouso e glicemia em jejum com o aparelho glicosímetro G-

Tech. Para a análise estatística foi utilizado o Software Bioestat versão 5.3 para a 

análise descritiva dos dados por meio de média e desvio padrão para os dados 

paramétricos e/ou mediana e valores máximo e mínimo para os dados não 

paramétricos. Para verificar a normalidade da distribuição dos dados, foi utilizado o 

teste Shapiro-Wilk. A correlação entre as variáveis analisadas foi avaliada pelo teste 

de correlação de Pearson. O intervalo de confiança admitido em todos os testes foi 

de 95% (P<0,05). RESULTADOS: Não houve correlação significativa entre os 

fatores de risco da SM como circunferência abdominal (p=-0,05), pressão arterial 

(p=0,12) e glicemia em jejum (p=0,16) com a dor lombar. Verificou-se, porém, 

moderada correlação entre a circunferência abdominal com a pressão arterial (p=-

0,54) e atividade física (p=0,65), também moderada correlação entre a qualidade de 

vida e a dor lombar (p=-0,61).  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve correlação 

significativa entre os fatores de risco da SM (especialmente entre a circunferência 

abdominal, pressão arterial e glicemia em jejum) e a dor lombar em trabalhadores. 

 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica, Dor lombar, Trabalhadores. 
  
Área temática: Ciências Básicas e Promoção da Saúde 
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INTRODUÇÃO: O músculo transverso do abdômen (MTA) possui extrema 
relevância na estabilização da região lombo-pélvica, sustentando e fornecendo a 
estabilização dinâmica da coluna lombar durante a postura estática e a marcha, 
graças à orientação horizontal de suas fibras. Atuando como um sistema de 
proteção da coluna, o músculo transverso do abdômen deve contrair-se 
previamente a qualquer movimento das extremidades do corpo. A sua ativação 
retardada, comparada às demais região do corpo gera instabilidade e dor na região 
lombar. OBJETIVO: Identificar a correlação entre a espessura do MTA e pico de 
torque (PT) isocinético de flexores e extensores de quadril em adultos jovens. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal envolvendo 110 indivíduos de 
ambos os sexos, sobre os seguintes critérios de inclusão: ter entre 18 e 25 anos, 
serem independentes nas atividades de vida diária e estarem fisicamente aptos para 
o estudo, não apresentarem limitações para deambular ou problemas ortopédicos 
em membros inferiores. Os critérios de exclusão foram: Não conseguir concluir as 
avaliações por qualquer motivo ou retirar o consentimento para pesquisa. Todos os 
voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e passaram 
por avaliações envolvendo dados antropométricos, MTA avaliado por meio do 
ultrassom de imagem (com o indivíduo deitado em repouso, e com flexão do quadril 
direito a 45°, e força muscular avaliada pelo PT isocinético de flexores e extensores 
de quadril. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UENP sob o nº2.856.904. 
Para a análise estatística, verificou-se a normalidade da distribuição dos dados pelo 
teste de Shapiro-Wilk e a correlação pelo Spearman. O intervalo de confiança 
admitido em todos os testes foi 95% (P<0,05). Os dados foram tratados no 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Corp., Chicago, IL, 
EUA), versão 20.0. RESULTADOS: Houve correlação positiva moderada entre a 
espessura do MTA em repouso e PT de flexão (r=0,444 e p=0,00) e extensão (r= 
0,437 e p=0,00) do quadril, bem como entre a espessura do MTA com a flexão do 
quadril direito a 45° e PT de flexão (r= 0,395 ep=0,00) e extensão do quadril 
(r=0,392 e p=0,00). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Verificou-se a presença de 
correlação entre a espessura do músculo transverso do abdômen e pico de torque 
de flexores e extensores de quadril nos indivíduos avaliados. 
 
Palavras-chave:Correlação; Pico de Torque; Isocinético; Transverso do Abdômen; 
Quadril. 
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INTRODUÇÃO: Síndrome Metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco 
cardiovascular que envolve resistência à insulina, hipertensão arterial e aumento da 
circunferência abdominal, dentre outros, favorecendo a morbimortalidade 
cardiovascular. Com isso, indivíduos com pré-disposição a SM possuem maior 
probabilidade de desenvolver dor lombar e degeneração dos discos intervertebrais, 
devido ao aumento da lordose lombar e compressão vertebral. OBJETIVO: avaliar a 
correlação entre os fatores de risco da SM e a dor lombar em trabalhadores. 
MÉTODOS: Estudo transversal descritivo, realizado no município de Jacarezinho. A 
amostra foi de 23 voluntários de 18 a 64 anos de ambos os sexos, trabalhadores da 
Sede Administrativa Campus Jacarezinho da UENP. Num primeiro momento da 
coleta os voluntários foram conduzidos, um por vez a uma sala para responder aos 
questionários: Qualidade de Vida SF-36, Hábitos Alimentares – MARTINI 2010, 
Questionário Internacional de Atividade Física - Versão Curta e Índice de 
Incapacidade de Oswestry. Na sequência, foram coletadas a estatura, massa 
corporal e circunferência abdominal, pressão arterial em repouso e glicemia em 
jejum com o aparelho glicosímetro G-Tech. Para a análise estatística foi utilizado o 
Software Bioestat versão 5.3 para a análise descritiva dos dados por meio de média 
e desvio padrão para os dados paramétricos e/ou mediana e valores máximo e 
mínimo para os dados não paramétricos. Para verificar a normalidade da 
distribuição dos dados, foi utilizado o teste Shapiro-Wilk. A correlação entre as 
variáveis analisadas foi avaliada pelo teste de correlação de Pearson. O intervalo de 
confiança admitido em todos os testes foi de 95% (P<0,05). RESULTADOS: Não 
houve correlação significativa entre os fatores de risco da SM como circunferência 
abdominal (p=-0,05), pressão arterial (p=0,12) e glicemia em jejum (p=0,16) com a 
dor lombar. Verificou-se, porém, moderada correlação entre a circunferência 
abdominal com a pressão arterial (p=-0,54) e atividade física (p=0,65), também 
moderada correlação entre a qualidade de vida e a dor lombar (p=-0,61).  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve correlação significativa entre os fatores de 
risco da SM (especialmente entre a circunferência abdominal, pressão arterial e 
glicemia em jejum) e a dor lombar em trabalhadores. 

 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica, Dor lombar, Trabalhadores. 
  
Área temática: Ciências Básicas e Promoção da Saúde 
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INTRODUÇÃO: A prevalência de dor lombar em jovens adultos é próxima da 
encontrada na população adulta geral. Em vista da relação existente entre dor 
lombar e aptidão musculoesquelética, estudos tem buscado identificar a capacidade 
de testes motores específicos para predizerem esta condição. OBJETIVO: Verificar 
a capacidade preditiva de testes motores relacionados com aptidão 
musculoesquelética para identificar jovens adultos com dor lombar. MÉTODOS: O 
estudo caracteriza-se como de natureza transversal e foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Parecer 
2.697.284). A amostra foi composta por 377 jovens adultos, de ambos os sexos, 
com idades entre 18 e 22 anos, que foram aleatoriamente selecionados. Foi 
aplicado o questionário nórdico validado para jovens brasileiros, composto por 15 
questões de múltipla escolha, com duas possibilidades de resposta: “sim” e “não”; 
exceto a questão 4, que oferece quatro respostas possíveis. Foram classificados 
com dor lombar aqueles que obtiveram escore > 7 na pontuação final. Na 
sequência, foi aplicado cinco testes motores (sentar-e-alcançar; resistência 
abdominal em um minuto; resistência das costas de Sorensen; prancha lateral; e 
salto horizontal) aleatoriamente, realizado por 10 avaliadores especificamente 
treinados para cada teste motor. Análise estatística envolveu Curva ROC, para 
identificar área sob a curva (AUC), além da sensibilidade e especificidade de cada 
teste, assumindo intervalo de confiança de 95% (IC95%). Foram considerados de 
baixa capacidade preditiva testes cuja AUC foi < 0,70.  RESULTADOS: Foram 
classificados com dor lombar 34% da amostra. Todos os testes motores 
apresentaram baixa capacidade preditiva para identificar jovens adultos com dor 
lombar (AUC entre 051 e 0,62). O teste que apresentou melhor capacidade preditiva 
foi a prancha lateral (AUC = 0,62; IC95% 0,56-0,69; p = 0,00), seguido do teste de 
Sorensen (AUC = 0,57; IC95% 0,51-0,64; p = 0,03), ambos com significância 
estatística. Os testes de abdominal em um minuto (AUC = 0,56; IC95% 0,49-0,63; p = 
0,07), salto horizontal (AUC = 0,53; IC95% 0,46-0,60; p = 0,32) e sentar-e-alcançar 
(AUC = 0,51; IC95% 0,45-0,58; p = 0,64) não apresentaram significância estatística. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os testes motores relacionados com aptidão 
musculoesquelética considerados no presente estudo apresentaram baixa 
capacidade preditiva para identificar jovens adultos com dor lombar e com isso, não 
devem ser considerados para esta finalidade. Futuros estudos deverão considerar 
medidas objetivas para a variável de desfecho, além de outros testes motores 
relacionados com aptidão musculoesquelética. 
 

Palavras-chave: Aptidão Física, Dor Lombar, Jovens Adultos.  
  
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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FLEXORES E EXTENSORES DO JOELHO 
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INTRODUÇÃO: Estudos tem demonstrado que o alongamento estático realizado 
imediatamente antes de exercícios de força, prejudicam a performance destes. 
Contudo, diferentemente do alongamento estático, o alongamento dinâmico 
executado imediatamente antes dos exercícios de força muscular, parece não 
impactar em pior desempenho, podendo em alguns casos, até mesmo proporcionar 
maior performance de força. Ainda assim, a literatura é controversa e inconclusiva 
até o momento. OBJETIVO: Verificar o efeito agudo do alongamento estático versus 
o alongamento dinâmico sobre o pico de torque isocinético dos músculos flexores e 
extensores do joelho em adultos jovens. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
experimental, aprovado pelo Comitê de Ética em Seres Humanos da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (Parecer: 2.697.282). Serão coletados dados de 120 
indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária entre 18 a 25 anos, divididos em 
três grupos de 40 voluntários cada, que serão distribuídos aletoriamente em: Grupo 
1 – alongamento estático; Grupo 2 – alongamento dinâmico; e Grupo 3 – controle. 
Todos serão submetidos a avaliação do pico de torque isocinético dos músculos 
extensores e flexores do joelho à 60º/s e 180º/s no membro inferior dominante. Na 
sequência, os grupos experimentais (Grupos 1 e 2) irão realizar exercícios de 
alongamento estático e dinâmico, respectivamente, para os músculos quadríceps e 
isquiotibiais, enquanto o grupo controle não realizará nenhuma atividade. Por fim, 
todos serão submetidos novamente a avaliação do pico de torque isocinético 
conforme os mesmos procedimentos utilizados pré-alongamento. Análise de 
covariância (ANCOVA) será utilizada para comparação entre os grupos, com os 
dados da avaliação inicial como covariáveis de ajustamento, adotando-se como 
significância estatística p < 0,05. Por se tratar da execução de exercícios de força e 
alongamento, o possível risco será a ocorrência de dor muscular/articular. Em 
relação aos benefícios, identificar fatores que possam impactar negativamente no 
ganho de força muscular é de fundamental importância para auxiliar profissionais na 
tomada de decisão quanto ao momento oportuno de realizar cada tipo de exercício 
de alongamento. RESULTADOS ESPERADOS: identificar se há diferença do pico 
de torque isocinético entre os grupos avaliados e a partir dos resultados verificar 
qual dos alongamentos estudados é mais eficaz antes de atividades que requerem 
força muscular. 
 
Palavras-chave: Força muscular; Alongamento; Adultos Jovens. 
 
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que muitos pacientes que estão internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) acabam ficando em repouso prolongado em um leito, o que pode 
acarretar em maiores complicações. Assim, estratégias essências para reduzir a 
imobilidade no leito se fazem necessárias, na qual a mobilização precoce por meio da 
utilização do cicloergômetro é uma alternativa eficaz e segura. OBJETIVO: Verificar o efeito 
da mobilização precoce com um cicloergômetro adaptado ao leito na hemodinâmica dos 
pacientes internados em UTI MÉTODOS: Estudo transversal, no qual participaram 13 
pacientes (7 mulheres, 64[45-80] anos, IMC 24[17-35]kg/m2

, MRC 49[42-60]) internados na 
UTI, hemodinamicamente estáveis e sem uso de ventilação mecânica, foram submetidos a 
uma única sessão de exercício ativo de membros superiores (MS) e inferiores (MI) com o 
cicloergômetro (sem carga), em um tempo total de 16 minutos (8 minutos cada segmento). 
Estes foram avaliados quanto ao nível de fadiga e dispneia (escala de BORG), freqüência 
respiratória (RPM), freqüência cardíaca (FC), saturação periférica (Sat), pressão arterial 
(PA), antes, durante (4º min) e após (8º min) exercício para MS e MI separadamente. Os 
dados foram analisados pelo Software SPSS Statistic 22.0, sendo expressos como mediana 
(intervalo interquartil 25%-75%) devido a não-normalidade destes. O teste de Friedman 
pareado foi utilizado para comparação entre os momentos basal, durante e final (0min,4min 
e 8min do exercício) para cada segmento. A significância estatística adotada foi de p<0,05. 
Aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer número 2.646.171. RESULTADOS: Sinais 
vitais percebidos em MMSS e em MMII em 0min, 4min e 8min, respectivamente: PAS (MS 
150[130-160], 140 [120-155] e 144[135-160]; e MI 140[125-152], 150[140-160] e 160 [135-
160], p<0,05); FC (MS 82[69-99], 91[72-120] e 98[79-107], p=0,001; MI 90[71-104], 92[72-
110] e 89[75-110], p=0,009); FR (MS 23[19-25], 26[21-38] e 25[18-33]; MI 21[18-23], 23[16-
27] e 23[21-25]); SAT (MS 93[90-97], 94[93-96], 93[89-97]; MI 96[90-98], 92[88-95], 93[89-
95]); BORG (MS 0[0-0,5], 0[0-1], 0[0-2]; MI 0[0-1], 0[0-1], 0[0-1]). CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Os achados desse estudo sugerem boa aceitação a realização do cicloergometro 
mesmo este tendo provocado alteração na PA, FC e SAT. O exercício se monstrou mais 
hemodinamicamente impactante para MS do que para MI, dentro deste intervalo de tempo. 

 
Palavras-chave: mobilização precoce, serviço hospitalar de fisioterapia, cicloergômetro, 
unidade de terapia intensiva. 
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INTRODUÇÃO: A dor lombar é comum durante a gravidez, afeta de 45% a 75% das 
mulheres em algum momento durante a gestação. E a bandagem elástica funcional 
(BEF) vem sendo um tratamento inovador para distúrbios musculoesqueléticos, 
alguns estudos trazem como funções: apoio a lesões musculares e articulares; 
melhoria da função e da posição da fáscia; aumento da estabilidade; ativação do 
fluxo sanguíneo e da linfa; e desativação da dor através da redução dos estímulos 
nociceptivos. OBJETIVO: Objetivo desse estudo foi verificar os efeitos da BEF na 
dor lombar e funcionalidade em gestantes. MÉTODOS: A amostra foi composta por 
24 gestantes com idade gestacional entre 20 e 36 semanas, as quais foram 
incluídas considerado a presença de dor lombar e excluídas aquelas com 
diagnóstico de doenças ortopédicas, reumatológicas e neurológicas, complicações 
graves durante a gestação. Foram aleatoriamente alocadas em um dos grupos: 
Estrela e Sham, submetidos uma de duas possíveis formas de aplicação da BEF, 
quatro fitas de 20 cm no formato estrela ou aplicação de uma única fita de 20 cm na 
horizontal, respectivamente. Os grupos foram submetidos aos seguintes critérios de 
avaliação: “Escala Numérica de Dor”, “Escala Funcional Especifica do Paciente”, 
“Escala de Percepção Global do Efeito”. Ambos os grupos permaneceram 7 dias 
com a BEF, sendo reavaliadas 14 dias pós intervenção. 
CAAE:45329715.2.0000.5414 RESULTADOS: A dor reduziu significativamente 
após 7 dias em ambos os grupos Estrela (p< 0,03) e Sham (p<0,03). Na EFEP não 
houve diferença após 7 dias, no entanto, após 14 dias o grupo estrela apresentou 
resultado significante (p<0,001) comparado ao momento inicial, enquanto que no 
grupo sham não houve melhora significante em nenhum dos momentos. Observou-
se também a satisfação das participantes quando avaliada a EPGE, com media 
similar em ambos os grupos, com valor próximo de 5 (completamente recuperada), 
condição que confirma o efeito placebo neste estudo. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
A BEF apresenta-se como um método seguro e eficaz, que nos proporciona 
resultados à curto prazo, quando comparados à dor, e a médio prazo, quando 
comparado na melhora da funcionalidade, proporcionando efeitos benéficos à esta 
população limitada de tratamentos convencionais, podendo então ser um 
complemento na terapia para alcançar o controle da dor e melhora funcional em 
gestantes com dor lombar, assim melhorando a qualidade de vida nesta população. 

 

Palavras-chave: Bandagem Elástica Funcional, Gestação, Dor lombar. 
  
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva; 
 
 



33 

 

 
PROJETO DE PESQUISA 

EFEITOS DO MÉTODO PILATES NA DIMINUIÇÃO DA DISPAUREMIA E NA 

MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E SEXUAL EM MULHERES 

DIAGNOSTICADAS COM FIBROMIALGIA 

 
Autores: Ana Carolina de Jacomo Claudio1, Beatriz Bigatão Inácio1, Beatriz Coelho 
dos Santos1, Carolina Ferreira Cardoso de Oliveira1, Lauren Louise Ramos Oliveira1. 
E-mail: ana.carolina1027@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, definida pela dor 
musculoesquelética, que afeta sobretudo adultos do sexo feminino.  Em vista da 
relação existente entre mulheres e a fibromialgia, estudos tem buscado analisar a 
influência dos exercícios de Pilates sobre a vida sexual dessa população. 
OBJETIVO: Verificar a eficácia do método Pilates na diminuição da Dispauremia e 
na melhora da qualidade de vida e sexual em mulheres com fibromialgia. 
MÉTODOS: Sessenta mulheres com idades entre 30 a 50 anos serão randomizadas 
em dois grupos: Grupo Intervenção (n= 30) e Grupo Controle (n= 30). Será realizada 
avaliação do índice da função sexual feminina através do questionário Female 
Sexual Function Index (FSFI). A qualidade de vida será analisada pelo questionário 
SF-36 e o nível de dor será mensurado por meio da escala analógica da dor (EVA). 
Todas essas avaliações serão realizadas pré e pós intervenção pelo mesmo 
avaliador, cego em relação as voluntárias. O Grupo Intervenção participará de 
sessões de Pilates nos seguintes equipamentos: Cadillac Trapézio, Cadeira Combo, 
Reformer Universal, Ladder Barrel e Wall Unit. Serão selecionados para a presente 
pesquisa, 20 exercícios de fortalecimento e alongamento, envolvendo os principais 
grupos musculares, mas será priorizado os exercícios de estabilização, os quais 
ativam com maior ênfase os músculos do assoalho pélvico. As intervenções 
ocorrerão três vezes por semana, em dias não consecutivos, durante 12 semanas 
por sessenta minutos cada sessão e será ministrado por um profissional experiente 
no Método. O Grupo Controle não realizará nenhum exercício, mas será orientado a 
continuar com as atividades normais diárias. No final do estudo, para fins éticos, 
essas voluntárias serão convidadas a participar gratuitamente de sessões de 
Pilates. Para análise estatística será utilizada a análise de Covariância (ANCOVA) 
para comparação entre os grupos, e será levado em consideração o valor de p < 
0,05. Em relação aos riscos, as voluntárias poderão relatar dor muscular, e caso 
ocorra será dada a devida assistência. Os possíveis benefícios serão: diminuição da 
Dispauremia e melhora da qualidade de vida e sexual. RESULTADOS 
ESPERADOS: Ao findar o estudo espera-se que o Grupo Intervenção obtenha 
resultados significados ao serem comparados com o Grupo Controle, e que dessa 
forma mulheres sexualmente ativas vivam com mais qualidade por intermédio dos 
exercícios. 
  
Palavras-chave: Método Pilates, Fibromialgia, Mulheres, Relação sexual.  
  
Área temática: 4. Fisioterapia aplicada a Uroginecologia/Obstetrícia, Reumatologia 
e Dermatologia. 
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INTRODUÇÃO: Adultos mais velhos se encontram num estágio de vida onde são, 
fisiologicamente, mais suscetíveis e vulneráveis a doenças. Entre as modificações, 
o mal de Parkinson tem grande percentual de ocorrência nesse estágio, 
acometendo dois idosos a cada cem. Dessa forma, os profissionais da área da 
saúde vêm buscando estratégias para melhorar as condições físicas e emocionais 
dessa população. OBJETIVO: Verificar os efeitos dos exercícios de estabilização 
segmentar em adultos mais velhos acometidos pelo mal de Parkinson. MÉTODOS: 
Cinquenta adultos mais velhos, do sexo masculino, de 60 a 70 anos, diagnosticados 
com Parkinson, serão randomizados em dois grupos: Grupo Experimental (n= 25) e 
Grupo Controle (n= 25). Será realizado avaliação do equilíbrio postural através da 
Plataforma de Força EMG System. Os testes realizados serão: Bipodal olhos 
abertos e olhos fechados, Semi-tandem olhos abertos e olhos fechados. Para 
analisar o medo de quedas será utilizado o questionário Falls Efficacy Scale (FES-I) 
e para verificar a qualidade de vida será utilizado o questionário SF-36. As 
avaliações ocorrerão pré e pós intervenção, pelo mesmo avaliador, cego em relação 
aos voluntários. O Grupo Experimental participará de sessões de exercícios de 
estabilização segmentar. Serão selecionados cinco exercícios de alongamento 
iniciais, dez exercícios de estabilização que serão adaptados, caso haja 
necessidade, para que os idosos consigam executar, e cinco exercícios de 
alongamentos finais. As intervenções ocorrerão três vezes por semana, em dias não 
consecutivos, durante três meses, por 60 minutos cada sessão. O Grupo Controle 
não realizará nenhuma intervenção durante o tempo do estudo e serão orientados a 
continuar realizando as atividades diárias normalmente. Para fins éticos, após o 
término do estudo os voluntários do Grupo Controle serão convidados a participar 
de sessões de exercícios de estabilização, sem nenhum custo. Para análise 
estatística será utilizada a análise de Covariância (ANCOVA) para comparação 
entre os grupos, e será levado em consideração o valor de p < 0,05. Em relação aos 
riscos, os voluntários poderão relatar dor de origem muscular, o qual será dado a 
devida assistência. Os possíveis benefícios serão: melhora do equilíbrio postural, 
diminuição do medo de quedas e melhora da qualidade de vida. RESULTADOS 
ESPERADOS: Ao findar o estudo espera-se que o Grupo Experimental obtenha 
resultados significados ao ser comparado com o Grupo Controle.  
  
Palavras-chave: Idosos, Equilíbrio postural, Exercício, Parkinson.  
  
Área temática: 3. Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e 
Geriatria/Gerontologia. 
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TRABALHO ORIGINAL 

EFEITOS IMEDIATOS DA BANDAGEM FUNCIONAL ELÁSTICA NO CONTROLE 

POSTURAL DE INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA: 

ESTUDO PILOTO 

 
Autores: SABRINA GONZAGA1, FABRÍCIO JOSÉ JASSI1, TIAGO TSUNODA DEL 
ANTÔNIO2, BEATRIZ OLIVEIRA AZEVEDO3, RENATO MORAES4, STEVEN Z. GEORGE5, 
THAIS CRISTINA CHAVES6. e-mail: sa_gonzaga@hotmail.com 
 
Instituições: 1 Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho, Paraná, Brasil; 2 

Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.  
 
INTRODUÇÃO: Comitê de Ética em pesquisa do Centro de Saúde Escola da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, CAAE: 45329715.2.0000.5414. 
A dor lombar é um problema de saúde comum. Indivíduos com dor lombar podem 
apresentar alterações nas variáveis relacionadas ao equilíbrio, como o centro de pressão 
(COP). A bandagem funcional elástica (BFE) possui poucos estudos que tenham verificado 
e demonstrado seus efeitos terapêuticos, e não há estudos que tenham verificado seus 
efeitos no controle postural. OBJETIVO: Investigar o efeito imediato da BFE nas variáveis 
do COP em duas condições: postura estática e durante tarefa secundária. MÉTODOS: 
Participaram do estudo 45 indivíduos (53% mulheres) com dor lombar crônica não 
específica, alocados em um de três possíveis grupos (estrela, sham e controle). Para 
obtenção das variáveis de controle postural foi utilizada uma plataforma de força. Quatro 
tarefas estáticas foram analisadas: olhos abertos superfície estável/instável e olhos 
fechados superfície estável/instável e duas tarefas secundárias (olhos abertos e fechados). 
A BFE foi posicionada na forma de estrela e sham na região lombar e; imediatamente após 
a fixação da bandagem as variáveis do COP foram mensuradas. Para as análises dos 
efeitos principais e de interação nas variáveis de equilíbrio foi utilizado um modelo ANOVA 
de efeitos mistos. RESULTADOS: A maioria das variáveis (área do COP, RMS (amplitude) 
e VelocM) aumentaram significativamente nas tarefas em superfície instável no grupo sham, 
pós bandagem. O grupo estrela apresentou aumento significativo no RMS na tarefa olhos 
fechados superfície instável, e diminuição significativa na variável FreqM A/P na tarefa olhos 
abertos superfície estável (média (IC95%): 0,41(0.36-0.46); 0,36(0.32-0.41); p<0.001). Já na 
tarefa secundária ocorreu aumento apenas nas variáveis área do COP e RMS A/P (olhos 
fechados), pós bandagem do grupo estrela p<0,05. CONSIDERAÇOES FINAIS: Os 
resultados demonstram que a BFE apresenta efeitos imediatos após sua aplicação 
principalmente para as variáveis do COP em tarefas realizadas com privação visual em 
superfície instável nos três grupos do estudo. A maior parte das alterações foi observada no 
grupo BFE-sham, sugerindo efeito sham da técnica. Em contrapartida, durante a tarefa 
secundária com privação visual foram observados aumentos nas variáveis do COP apenas 
no grupo estrela e, portanto, sugerindo efeito terapêutico durante tarefas mais desafiadoras. 
 
Palavras-chave: Dor lombar crônica, bandagem funcional, controle postural, centro de 
pressão, reabilitação. 
 

Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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TRABALHO ORIGINAL 

EFICÁCIA DA REABILITAÇÃO FÍSICA NA QUALIDADE DE VIDA E OS NÍVEIS 

DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO DE PACIENTES RENAIS CRÔNICO 

 
Autores: Júlia Lopes Pinheiro1; Karina Arielle da Silva Souza1; Paolla de Oliveira Sanches1; 
Leonardo Lázaro Soares1; Cláudia Roberta Brunnquell Sczepanski1; Mahara Proença1. E-
mail: lopessju@outlook.com. 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho, Paraná, Brasil. 
Apoio:   
 
INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) pode ser considerada um grave problema de 
saúde pública, visto que possui elevadas taxas de morbimortalidade e apresenta um 
impacto negativo sobre os aspectos físicos e psicossociais dos pacientes urêmicos 
crônicos. O tratamento hemodialítico é responsável por um cotidiano monótono e restrito, 
tornando as atividades dos indivíduos com insuficiência renal limitadas após o seu início, 
contribuindo e favorecendo, dessa forma, o sedentarismo, a deficiência funcional e 
atingindo principalmente sua qualidade de vida.  OBJETIVO: Avaliar a eficácia da 
reabilitação física na qualidade de vida e os níveis de ansiedade e depressão de pacientes 
renais crônico. MÉTODOS: Foram avaliados 6 indivíduos (51 [49-57] anos, IMC 26 [20-
28]Kg/m2), que realizam hemodiálise, quanto aos níveis de ansiedade e depressão (HADS) 
e qualidade de vida (QV:SF-36) antes e após 3 meses de uma intervenção fisioterapêutica. 
A reabilitação teve como base exercícios de fortalecimento e resistência, com 40 minutos de 
duração, 3 sessões semanais. Os dados foram analisados e expressos como mediana 
(intervalo interquartil 25%-75%) de acordo com sua normalidade. Projeto aprovado pelo 
Comitê de Ética sob parecer número 1.560.299. RESULTADOS: O grupo intervenção 
apresentou HADS-A de 1[1-2] vs. 3[1-5], HADS-D de 2[0-4] vs. 0[0-4], QV 1204[1184-1224] 
vs. 1304[1264-1344] no score total basal e após 3 meses de reabilitação respectivamente. 
Já os pacientes do grupo controle apresentaram uma HADS-A de 3[1-4] vs. 6[4-6], HADS-D 
de 5[3-9] vs. 5[3-10], QV 985[540-1015] vs. 107[97-521] no score total, basal e após 3 
meses sem intervenção, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significante 
entre antes e depois de 3 meses, entretanto o grupo, entretanto os pacientes do grupo 
controle apresentaram piores sintomas de ansiedade, depressão e qualidade de vida nesse 
período.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de estatisticamente não significantes, a 
intervenção mostrou-se adequada para manutenção da qualidade de vida, e não piora dos 
sintomas de ansiedade e depressão desses pacientes em diálise, já que o grupo controle 
apresentou uma piora na qualidade de vida, e maiores índices de ansiedade e depressão 
podendo ser indicativo de progressão da doença. 

 
Palavras-chave: Fisioterapia, Qualidade de Vida, Hemodiálise. 

  
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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PROJETO DE PESQUISA 

ESTRATÉGIA DE AUTO MANEJO DA DOR PARA PACIENTES COM DOR 

CRÔNICA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO 
 
Autores: Hariel Sá Sousa1, Ana Carolina Ferreira Tsunoda Del Antônio1. e-mail: 
harielsousasousa@outlook.com. 
Instituição: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO: A dor é um sério problema de saúde pública atualmente que atinge 
grande parte da população afetando milhares de pessoas e acarretando importantes 
alterações físicas, financeiras e sociais que interferem negativamente na qualidade 
de vida da população. Características de dor crônica, têm sido cada vez mais 
frequentes, sendo conceituada como uma experiência de dor contínua que afeta a 
vida do indivíduo de maneira emocional e subjetiva podendo durar 3 meses ou mais, 
resultando  também em outros aspectos como a depressão e transtornos afetivos 
que aumentam a dor ou distorcem a experiência de dor ocasionando alterações nos 
circuitos neurais e psicológicos, possivelmente traduzidos em ansiedade, 
pensamentos catastróficos e comportamentos de incapacidade e dependência. 
OBJETIVO: Proporcionar autonomia para os pacientes com dor crônica da Atenção 
Básica de Jacarezinho para que adotem estratégias de auto manejo da dor. 
MÉTODOS: Os sujeitos serão convidados a participar de cinco encontros, de forma 
individualizada, com duração de 20 a 30 minutos, com intervalo de 15 dias entre 
cada encontro. Para caracterização da amostra, serão utilizados questionários 
relacionados aos fatores biopsicossociais que podem influenciar na dor, sendo eles: 
Catastrofização (B-PCS), Ansiedade e Depressão (HADS), Cinesiofobia, Medo e 
evitação (FABQ), escala numérica da dor. A abordagem dos temas durante os 
encontros será dividida da seguinte forma: Encontro I:Conhecimento básico do 
corpo humano; Encontro II: Conceituação da dor e dor cônica; Encontro III: 
Explanação dos fatores que podem levar à dor crônica; Encontro IV: Construção de 
estratégias de auto manejo da dor crônica I; Encontro V: Construção de estratégias 
de auto manejo da dor crônica II; todos expostos por meio de apresentações em 
Power Point e que serão entregues em forma de material impresso aos participantes 
desta pesquisa. Ao participar deste estudo, o sujeito não sofrerá riscos à saúde de 
quaisquer natureza. Dentre os benefícios, o mesmo poderá melhorar o 
autoconhecimento acerca de suas dores, melhorando assim sua qualidade de vida. 
RESULTADOS ESPERADOS: Melhorar a qualidade de vida dos sujeitos, para que 
sejam aptos a identificar e transformar as situações cotidianas que lhes causam dor, 
ou que pioram o quadro álgico.  
 

Palavras-chave: Atenção básica; Dor crônica; Manejo da dor.  
Área temática: 5. Ciências Básicas e promoção da Saúde. 
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TRABALHO ORIGINAL 

ESTRESSE OXIDATIVO SISTÊMICO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES 

MELLITUS SUBMETIDOS AO ESFORÇO SUBMÁXIMO 

Autores: Vagner P de Campos Junior1, Maria Isabel F. Bruno1, Mahara-Daian G L 
Proença1, Felipe Sczepanski1, Flávia A Guarnier2, Cláudia R B Sczepanski1. e-mail: 
vagnerpcjr@gmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
2Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de desordem 
endócrino-metabólica, que resulta num estado de hiperglicemia. Os efeitos 
sistêmicos da doença podem relacionar-se com o estresse oxidativo (EO), definido 
como o desequilíbrio entre os sistemas oxidantes e antioxidantes, podendo resultar 
em lipoperoxidação da membrana plasmática. O exercício físico constitui uma das 
mais relevantes formas de tratamento para a DM, visto que, o consumo de glicose 
durante o trabalho muscular é capaz de amenizar o estado hiperglicêmico. 
Entretanto, estudos relatam que o esforço, gerado durante o exercício, pode ser 
capaz de induzir a síntese de radicais livres e contribuir para um estado de EO. 
OBJETIVO: Verificar o estresse oxidativo sistêmico em indivíduos com DM 
submetidos ao esforço submáximo. MÉTODOS: Estudo transversal, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina (Parecer n° 
421.058), do qual participaram 34 indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 
61 e 71 anos e Índice de Massa Corporal (IMC) inferior a 30 kg/m2. Os indivíduos 
foram divididos em dois grupos, controle-GC (n=16) e diabéticos-GD (n=18), que 
foram submetidos ao esforço submáximo através do teste de caminhada de 6 
minutos. Foi coletado sangue venoso antes e após o teste para verificação do EO 
sistêmico, avaliado pela lipoperoxidação – LPO de membrana e capacidade 
antioxidante total, através da técnica de quimiluminescência – QL. Para análise 
estatística utilizou-se o teste de Mann-Whitney para dados não pareados. 
RESULTADOS: Não houve diferença significativa de LPO de membrana entre o GC 
e GD, antes do esforço. No entanto, o GD apresentou diminuição da capacidade 
antioxidante total (GD 1,0 [0,6 – 1,2] e GC 1,8 [1,4 – 1,9]; p=0,009) URL. Depois do 
esforço, o GD apresentou aumento da LPO de membrana (GD 232 [194,3 – 311,8] e 
GC 182 [156 – 212]; p=0,04) URL. O GD também mostrou diminuição da 
capacidade antioxidante total (GD 0,5 [0,4 – 0,9] e GC 1,4 [0,9 – 1,8]; p=0,01) URL. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O esforço submáximo é capaz de levar ao EO 
sistêmico em indivíduos com DM. Assim, este achado pode possibilitar melhores 
perspectivas terapêuticas em relação ao exercício físico em indivíduos com DM. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Estresse Oxidativo, Capacidade de exercício. 
 
Área temática: 5. Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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TRABALHO ORIGINAL 

ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO 

MECÂNICA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO NORTE DO PARANÁ 

 
Autores: Karina Arielle da Silva Souza¹, Júlia Lopes Pinheiro¹, Paolla de Oliveira Sanches¹, 
Leonardo Lázaro Soares¹, Claudia Roberta Brunnquell1, Mahara Proença¹. e-mail: 
karina0004@outlook.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
Apoio:  
 
INTRODUÇÃO: A pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) pode ser definida 
como a que ocorre em 48 horas ou mais após a internação do paciente submetido a 
ventilação mecânica (VM) e que não se enquadre em período de incubação durante a 
admissão. OBJETIVO: Determinar o índice de PAV e nível de mortalidade em uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) regional. MÉTODOS: Foram coletados dados de pacientes 
internados na UTI (identificação inicial, sinais vitais e pontos na escala de coma de 
Glasgow, dados sob a VM, resultados de exames laboratoriais), maiores de 18 anos, sob 
VM por mais de 24 horas e que não apresentassem pneumonia entre maio-setembro de 
2018. O escore APACHE II e SOFA foram utilizados para previsão da mortalidade das 
doenças na UTI.  Os dados foram analisados por meio do Software SPSS Statistic 22.0, e 
de acordo com a normalidade dos dados estes foram expressos sobre mediana e intervalo 
interquartílico (25%-75%). A comparação entres grupos foi realizada por teste de Mann-
Whitney. A significância estatística adotada foi de p<0,05. Aprovação pelo comitê de ética 
sob CAAE: 88811618.184.0000.812. RESULTADOS: Foram coletados 42 indivíduos (29 
homens; idade 62 [54-76]); Glasgow 5±4. Foram diagnosticados três casos confirmados de 
PAV, sendo que estes com maior período de internação (18[15-20] dias) e alto índice de 
mortalidade (APACHE II 36[33-39], 85% de risco). Com relação à mortalidade, houve 
correlação entre a existência de óbito e idade (r= -0,36; p=0,02), dias de internação (r=0,44; 
p=0,004), APACHE II (r= -0,35; p=0,03), ocorrência de extubação (r= -0,31; p=0,04).  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo mostra-nos um índice de PAV significativamente 
baixo, entretanto, a amostra é pequena e os dados coletados ilustraram a alta gravidade 
dos casos admitidos na UTI, levando ao alto índice de óbito e sendo assim pouca 
oportunidade de desenvolvido da PAV. 
 
Palavras-chave: Pneumonia; Respiração Artificial; Unidade de Terapia Intensiva; Infecção 
hospitalar.  
  
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia. 
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PROJETO DE PESQUISA 

 

FATORES BIOPSICOSSOIAIS EM ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA E 

ODONTOLOGIA COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 
Autores: Karen Sella de Andrade Negrão1, Natali Maciel Folster¹, Ana Beatriz Bonsegno 
Oliveira¹, Felipe Sczepanski¹, Camila Costa de Araujo¹, Joyce Karla Machado da Silva¹. 
e-mail: karensellanegrao@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
 
INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) é responsável por realizar as 
funções do sistema estomatognático. As desordens que acometem a ATM causando 
alterações no seu funcionamento resultam no que conhecemos como disfunção 
temporomandibular (DTM). A etiologia da DTM é complexa e multifatorial, a má oclusão 
dentária tem sido um fator desencadeante dessas disfunções, bem como a postura corporal 
e a mecânica do padrão respiratório, além disso, pode também estar relacionada com o 
estresse e tensão emocional, frequentemente observada em estudantes, caracterizando a 
Síndrome de Burnout. OBJETIVO: Analisar os fatores biopsicossociais em estudantes com 
disfunção temporomandibular. MÉTODOS: O presente estudo terá como metodologia a 
utilização de questionários como RDC/TMD e Inventário De Burnout de Maslach Para 
Estudantes, avaliação da mecânica respiratória, avaliação postural com o software SAPO e 
avaliação passiva da flexão com rotação (FRT) de cervical alta (C1-C2) e a avaliação da 
oclusão dentária de acordo com a classificação de Angle. RESULTADOS ESPERADOS: 
Sabe-se que a DTM está relacionada a alterações na posição e função mandibular, o que 
pode levar a compensações posturais, alterações do modo respiratório e do tipo de oclusão, 
além de ser causada por estresse e sobrecarga emocional. Com isso, espera-se investigar 
e identificar os fatores que podem levar a alterações na qualidade de vida do indivíduo 
inserido no contexto universitário/acadêmico. 
  
Palavras-chave: Articulação temporomandibular, avaliação respiratória, disfunção 
temporomandibular, avaliação postural, síndrome de burnout, oclusão dentária.  
  
Área temática: 5. Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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PROJETO DE PESQUISA 
 

FUNCIONALIDADE DE TABAGISTAS IDOSOS 

 

Autores: Mylena Chagas Gracionali1, Cláudia Roberta Brunnquell Sczepanski1, 
Mahara-Daian Garcia Lemes Proença1.  e-mail: mylenachagas@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil;  
  
 

Introdução: Sabe-se que a sarcopenia está presente em idosos, causando 
diminuição da força muscular e diminuição da velocidade da marcha. Por levarem à 
instabilidade, alterações nos componentes posturais e um maior déficit de equilíbrio 
são algumas das maiores causas de quedas, extremamente prejudiciais nessa fase 
da vida. Acrescida dessas alterações há alterações respiratórias, sendo que o 
conjunto leva a grave limitações das atividades de vida diária. O tabagista idoso tem 
alto risco de redução da funcionalidade pulmonar e de desenvolvimento de outras 
condições pulmonares. As consequências do tabagismo podem também afetar o 
sistema musculoesquelético. Com a piora da saúde física e psicológica, estes 
tabagistas idosos diminuem a atividade social, afetando a qualidade de vida. 
Objetivos: Avaliar a funcionalidade de idosos tabagistas e seus fatores correlatos. 
Métodos: O presente estudo será realizado na Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP) da cidade de Jacarezinho, Paraná. Para isso, uma amostra de 
conveniência no qual idosos saudáveis com 60 anos ou mais, tabagistas e não 
tabagistas, realizará o teste o teste sit-to-stand (STS) de 5 repetições e de 30 
segundos, seguidas de plataforma de força e o teste Timed Up and Go (TUG); para 
avaliar funcionalidade, força muscular periférica e equilíbrio, respectivamente. A 
normalidade na distribuição dos dados será avaliada por meio do teste de Shapiro-
Wilk. A comparação entre os dois grupos (análise inter-grupo), nas diversas 
variáveis, será realizada por meio de teste estatístico paramétrico (teste t não 
pareado) ou não-paramétrico (teste de Mann-Whitney), dependendo da normalidade 
na distribuição dos dados. Correlações serão avaliadas por meio dos coeficientes de 
Pearson ou Spearman. Resultados esperados: Espera-se que idosos tabagistas 
apresentem menor funcionalidade e que esta esteja relacionada ao déficit de força 
muscular periférica e equilíbrio. Os benefícios serão capacitar o profissional a 
reabilitação mais direcionada a essa população e em busca de aprimorar seu 
desempenho em suas tarefas do dia a dia e também melhorar sua qualidade de 
vida.  
Palavras-chave: Tabagistas, funcionalidade, força muscular, equilíbrio. 
 
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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IMPACTO DA DOR LOMBAR SOBRE APTIDÃO MUSCULOESQUELÉTICA EM 

JOVENS ADULTOS 

 

Autores: Leandro L. Silva1, Raquel M. Lima¹, Beatriz B. Inácio1, Ana A. Adriano1, 
Fábio A. N. Martini1, Laís C. Oliveira1, Raphael G. Oliveira1. e-mail: 
rsloeh@gmail.com 
Instituição: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO: Dor lombar é definida como um desconforto ou dor abaixo do último 
arco costal e acima da dobra inferior da prega glútea, podendo causar limitações em 
tarefas do cotidiano. Novas evidências epidemiológicas sugerem que a dor lombar 
pode impactar negativamente sobre aptidão musculoesquelética, contudo são 
necessárias mais pesquisas sobre o tema, tendo em vista que alguns testes 
motores ainda não foram testados, assim como, pouco se sabe sobre a temática 
nas diferentes populações, como é o caso de jovens adultos. OBJETIVO: Avaliar o 
impacto da dor lombar sobre aptidão musculoesquelética em jovens adultos. 
METODOLOGIA: O estudo caracteriza-se como transversal e foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(Parecer 2.697.284). Amostra foi composta por 377 jovens adultos de ambos os 
sexos, com idades entre 18 e 22 anos. Foi utilizado questionário nórdico validado 
para jovens brasileiros, composto por 15 questões de múltipla escolha, cujo escore 
> 7 indicou a condição de dor lombar. Para avaliação da aptidão musculoesquelética 
foram aplicados cinco testes motores em ordem aleatória: sentar-e-alcançar (cm); 
resistência abdominal em um minuto (repetições); resistência das costas de 
Sorensen (segundos); prancha lateral (segundos); e salto horizontal (cm). Análise 
dos dados envolveu teste U de Mann Whitney, com significância estatística de p < 
0,05. RESULTADOS: 34% dos participantes foram classificados com dor lombar. 
Estes, apresentaram significativamente pior desempenho nos testes de prancha 
lateral (Média = 42,1±29,8 vs. 53,7±30,5; p = 0,00) e resistência das costas de 
Sorensen (Média = 87,6±32,6 vs. 98,1±37,5; p = 0,03) quando comparados com 
aqueles sem dor lombar. Para os testes abdominal em um minuto (Média = 
27,8±11,7 vs. 29,7±10,6; p = 0,07), sentar-e-alcançar (Média = 26,5±8,2 vs. 
26,6±9,1; p = 0,64) e salto horizontal (Média = 145,6±44,3 vs. 148,8±39,7; p = 0,31), 
não houve diferença estatística entre jovens adultos com e sem dor lombar, 
respectivamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados do presente estudo 
sugerem que a dor lombar impacta significativamente sobre aptidão 
musculoesquelética de jovens adultos em testes que requerem isometria muscular, 
porém, pode não impactar sobre testes isotônicos, de flexibilidade ou que requerem 
potência muscular. Esta informação deve ser considerada por profissionais quando 
da elaboração de protocolos de intervenção para jovens adultos com dor lombar. 

 
Palavras-chave: Dor Lombar, Aptidão Física, Jovens Adultos 
 
Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva. 
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Introdução: A prática de atividade física regular e a manutenção de níveis 
adequados de aptidão física tem sido reconhecida por efeitos benéficos à saúde. A 
atividade física habitual inclui: atividade física ocupacional, exercício físico no lazer, 
atividade física de lazer e de locomoção e é um componente essencial para o 
estabelecimento de situação ideal de saúde. A prática de atividade física está 
relacionada à melhor qualidade de vida e aptidão cardiorrespiratória. A aptidão 
cardiorrespiratória é um dos componentes da aptidão física relacionada à 
capacidade de realizar esforços de média a alta intensidade e longa duração, 
envolvendo grandes grupos musculares. A avaliação pode ser realizada através do 
consumo máximo de oxigênio (VO2máx) que é a medida mais aceita para avaliar a 
capacidade funcional do sistema cardiorrespiratório. Entretanto, existem métodos 
indiretos simples, baratos, práticos, e, que podem ser realizados em grandes 
populações, que permitem uma avaliação objetiva e útil da capacidade de exercício, 
com excelente precisão e considerável reprodutibilidade. Entre eles, destaca-se o 
Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) que calcula a capacidade máxima de 
exercício com base na distância percorrida (DP) no teste. Objetivo: Verificar a 
influência da atividade física habitual na capacidade de exercício de mulheres 
jovens saudáveis. Métodos: Estudo transversal, do qual participaram 52 mulheres 
saudáveis (20 [19-21] anos e IMC 22,74[20,57-25,02] Kg/m2), acadêmicas da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná-UENP. Foram avaliadas quanto ao nível 
de atividade física habitual- AFH (Questionário de Baecke) e capacidade de 
exercício (ISWT). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer número 
1.530.435. Os dados foram analisados no software SPSS 22.0 e apresentados em 
mediana e intervalo interquartílico (25-75%). Correlações foram avaliadas pelo 
coeficiente de Spearman. Resultados: As mulheres apresentaram AFH 7,87 (7,0 – 
11,75), indicando serem sedentárias e DP 880 (750-1021) metros (80,82 [69,14-
91,28] %pred), com redução da capacidade de exercício. A DP se correlacionou 
positivamente com a AFH (r=0,507; p=0,007). Considerações Finais: O nível de 
AFH pode ser um preditor para a capacidade de exercício em mulheres jovens e 
sedentárias. 
 
Palavras-chave: Aptidão Física, Consumo de Oxigênio, Métodos de avaliação. 
 
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia. 
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INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) trata-se de uma doença 
crônico-degenerativa e neurológica de grande impacto na saúde pública e que pode 
afetar o equilíbrio postural devido a fraqueza muscular. A primeira estratégia de 
controle postural em situações de perturbações do equilíbrio envolve o tornozelo, 
normalmente afetado pelo AVE. A bandagem elástica tem se mostrado uma 
estratégia de intervenção de relevância clínica para melhora da propriocepção e 
promover suporte externo da musculatura. OBJETIVO: Analisar o equilíbrio postural 
estático por meio da plataforma de força e pico de torque isocinético de tornozelo 
em adultos com AVE pré e pós intervenção com bandagem elástica. MÉTODOS: A 
pesquisa será delineada como um ensaio clínico controlado. A amostra será 
composta por aproximadamente 20 adultos de ambos os sexos acometidos há mais 
de um ano pelo AVE. Todos passarão por uma anamnese, conforme o questionário 
estruturado especialmente para este estudo. Será avaliado: força muscular 
unilateral do tornozelo acometido pelo AVE através do isocinético e equilíbrio 
postural estático através da plataforma de força em apoio bipodal e aplicado um 
questionário de Escala de Avaliação Postural para pacientes após Acidente 
Vascular Encefálico (EAPA) pré e pós intervenção. As bandagens serão aplicadas 
no músculo tibial anterior durante duas semanas e trocadas a cada 3 ou 5 dias. 
Assim temos por risco do estudo: cansaço ou aborrecimento ao responder o 
questionário; constrangimento ao realizar exames antropométricos e ao se expor 
durante o teste físico; alergias a bandagem; dor muscular após o teste isocinético. E 
por benefícios temos: aprimoramento dos tratamentos oferecidos aos pacientes com 
AVE, se a causa for alteração na força muscular ou equilíbrio postural estático. Além 
das formas de avaliação do estudo serem meios de diagnósticos para alterações de 
equilíbrio e força padrão ouro, portanto podem direcionar o paciente para um 
tratamento mais adequado. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se com este 
estudo que possamos encontrar alterações de relevância clínica relacionadas à 
força muscular e equilíbrio postural estático após a intervenção com bandagem 
elástica. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Equilíbrio; Bandagem Elástica. 
  
Área temática: 3. Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e 
Geriatria/Gerontologia. 
 
 

 
 
 



45 

 

 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

INFLUÊNCIA DOS ALONGAMENTOS INICIAIS DO MÉTODO PILATES SOBRE A 

FORÇA MUSCULAR EM MULHERES MAIS VELHAS 

 
Autores: Rebeca Baccan Mendes1, Claudia Miranda Revelino1, Fábio Antonio Néia 
Martini1, Laís Campos de Oliveira1. e-mail: rebecaf83@hotmail.com  
Instituição: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO: O método Pilates é uma possibilidade de exercício de força 
muscular, que vem sendo frequentemente praticado por mulheres mais velhas. 
Neste método, é comum a realização de alongamentos dinâmicos antes da 
execução dos exercícios de fortalecimento, mas a literatura ainda permanece 
contraditória sobre essa temática. OBJETIVO: Analisar a influência dos 
alongamentos iniciais de Pilates sobre o pico de torque isocinético dos músculos 
extensores e flexores do joelho em mulheres mais velhas. MÉTODOS: Será 
realizado um ensaio clínico controlado e randomizado. Participarão trinta e nove 
voluntárias do sexo feminino, com idades entre 60 a 70 anos, que serão alocadas 
de maneira aleatória em três grupos: Grupo Pilates Tradicional (n= 13); Grupo 
Pilates Modificado (n= 13), e Grupo Controle (n= 13). Será realizada avaliação do 
pico de torque Isocinético dos músculos extensores e flexores do joelho a 60°/s e 
180°/s. A flexibilidade será mensurada pelo equipamento Flexímetro, através da 
realização dos movimentos de flexão e extensão do tronco e flexão do quadril.  As 
avaliações serão realizadas pré e pós intervenção pelo mesmo avaliador, cego em 
relação as voluntárias. Serão selecionados para a presente pesquisa 20 exercícios 
que serão executados em equipamentos. O Grupo Pilates Tradicional iniciará as 
sessões realizando os alongamentos iniciais, antes da execução dos exercícios de 
fortalecimento. O Grupo Pilates Modificado iniciará as sessões realizando os 
exercicios de fortalecimento, antes de realizar os alongamentos. Os exercícios 
selecionados serão os mesmos para ambos os grupos, sofrendo apenas alteração 
na ordem de execução. O Grupo Controle não realizará exercícios, mas após o 
término das intervenções estas voluntárias serão convidadas a também realizar 
sessões de Pilates. As intervenções ocorrerão durante doze semanas, três vezes 
por semana, por uma hora. Para análise estatística será utilizada a análise de 
Covariância (ANCOVA) para comparação entre os grupos, e será levado em 
consideração o valor de p < 0,05. As intervenções com exercícios poderão acarretar 
dores musculares, e caso ocorra, toda assistência será dada. Em relação aos 
benefícios, as intervenções possibilitarão a realização de exercício físico de forma 
sistematizado. RESULTADOS ESPERADOS: Melhora significativa dos desfechos a 
favor do Grupo Pilates Tradicional. Espera-se ainda que o Grupo Pilates Modificado 
obtenha resultados favoráveis quando comparado com o Grupo Controle.   
Palavras-chave: Pilates, Exercício, Alongamento, Força Muscular Isocinética, 
Mulheres mais velhas. 
  
Área temática: 3. Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e 
Geriatria/Gerontologia;  
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INTRODUÇÃO: As lesões do sistema nervoso central (SNC) decorrentes do Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) possuem a espasticidade como a principal consequência, esta 
se manifesta em hiperatividade muscular podendo ocasionar dor e incapacidade, 
considerando a incapacidade uma das principais causas de depressão do indivíduo pós-
AVE. Ainda, cerca de 50% desta população apresenta deficiência no controle facial, 
muscular e nas funções orofaciais e cervicais. OBJETIVO: Analisar o limiar de dor a 
pressão (LDP) de músculos faciais e cervicais comparando com o hemicorpo acometido 
(HA) e o hemicorpo saudável (HS) e verificar o nível de depressão dos indivíduos pós-AVE. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal analítico (aprovação Comitê de Ética 
da Universidade do Norte do Paraná/CAAE: 57949816200000108), realizado na Clínica de 
Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Jacarezinho-PR. A 
amostra foi composta por 14 pacientes que sofreram AVE com idade entre 65 a 80 anos. O 
nível de depressão foi avaliado através do eixo II do “Research Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders” permitindo uma classificação em: normal, moderado e 
severo. A avaliação do LDP foi realizada com o auxílio da algometria de pressão, através do 
aparelho algômetro da marca Wagner.FPK. Foram analisados bilateralmente os seguintes 
pontos: ATM, masseter (corpo), musculo temporal médio, esternocleidomastoideo (ECOM) 
porção superior e trapézio superior. A análise estatística foi realizada pelo software Bioestat 
versão 5.3. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk e o teste de correlação de Pearson. Foi 
considerado significante estatisticamente P≤0,05. RESULTADOS: 64,28% da amostra 
apresentou acometimento pós-AVE em hemicorpo direito. Foi demonstrado uma diferença 
significativa (p<0.0001) nos pontos da ATM, do músculo masseter e do trapézio superior 
com LDP menor nesses músculos homolaterais ao HA. Além disso, 100% dos indivíduos 
apresentaram LDP menor do que 1,5kg em pelo menos um dos pontos avaliados, sendo 
que, 64,28% apresentaram LDP menor do ECOM homolateral ao HA. Por fim, sobre o nível 
de depressão, 58% dos indivíduos obtiveram nível severo, 14,28% nível moderado e 
27,75% não apresentaram indícios de depressão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente 
estudo demonstra um aumento significativo da sensibilidade dolorosa no HA em 
comparação com o HS revelando uma hipersensibilização desses músculos no HA e 
apresenta o nível de depressão severo como o mais incidente.   
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Depressão, Dor. 
Área temática: 3. Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e Geriatria/Gerontologia; 
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INTRODUÇÃO: O stress caracteriza-se pelo organismo reagindo a desafios de 
maneira complexa, envolvendo reações físicas, psicológicas, mentais e hormonais. 
Comumente estudantes universitários são afetados pelo stress durante o período de 
provas. A Auriculoterapia é uma técnica que através de pontos específicos na região 
das orelhas pode contribuir com a harmonia dos hemisférios do cérebro e diminuir o 
stress. OBJETIVO: Verificar os efeitos da Auriculoterapia, na melhora da qualidade 
de vida em estudantes universitários com quadros de stress em período de provas. 
MÉTODOS: O estudo será um ensaio clínico randomizado e controlado, onde a 
amostra será composta de 201 estudantes universitários de Jacarezinho e região 
que serão recrutados e divididos em: Grupo Intervenção (n= 67), Grupo Placebo (n= 
67) e Grupo Controle (n= 67). O Grupo Intervenção receberá estimulo no ponto 
Shen Men, o qual haverá incitação utilizando esferas de cristal. O Grupo Placebo 
receberá a intervenção no ponto relacionado à bexiga, não influenciando no stress. 
Já o Grupo Controle não receberá intervenção e serão orientados a continuar suas 
atividades de vida normalmente. Para fins éticos ao final do estudo, os Grupos 
Placebo e Controle receberão a intervenção, da mesma forma que será realizado 
com o Grupo Intervenção, de forma gratuita. O tratamento terá duração de dois 
meses e será realizado uma sessão por semana por um profissional experiente em 
Auriculoterapia. Para avaliar o nível de stress e a qualidade de vida, serão utilizados 
respectivamente, os testes Inventários de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp 
e o questionário WHOQOL-100, antes e após o período de intervenção. Para 
análise estatística será utilizada a análise de Covariância (ANCOVA) para 
comparação entre os grupos, e será levado em consideração o valor de p < 0,05. A 
intervenção com a Auriculoterapia poderá causar dor local e vermelhidão na região 
de aplicação. Os voluntários serão informados previamente sobre esses sintomas e 
caso existam maiores relatos os mesmos serão orientados a sair do estudo. Em 
relação aos benefícios, a intervenção possibilitará melhora do stress, além desse 
estudo contribuir para sanar dúvidas sobre os reais efeitos dessa técnica sobre 
fatores estressantes. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que o Grupo 
intervenção diminua os níveis de stress e obtenha melhoras relacionadas a 
qualidade de vida. Espera-se também que o Grupo Placebo e o Grupo Controle não 
sofram alterações sobre essas vertentes. 
  
Palavras-chave: Estresse Psicológico, Auriculoterapia, Estudantes.  
  
Área temática: 5. Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO: A pneumonia, doença que causa a inflamação dos alvéolos, é 
provocada por agentes infecciosos que produzem sinais e sintomas típicos, como a 
febre alta, dores, tosse, falta de ar e expectoração. As técnicas de higiene brônquica 
são muito repercutidas na Fisioterapia Respiratória, a fim de mobilizar e eliminar o 
muco na pneumonia. No presente estudo, o uso de pressão positiva contínua nas 
vias aéreas pelo dispositivo CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) para 
apneia do sono será discutido quanto sua eficácia na melhora da função pulmonar. 
OBJETIVOS: O estudo visa a análise do efeito do aparelho CPAP destinado a 
apneia do sono na função cardiorrespiratória, associado às técnicas de higiene 
brônquica em pacientes com pneumonia. MÉTODOS: A amostra será composta por 
vinte e oito pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de pneumonia, com faixa 
etária de 18 a 60 anos, em regime de internação no Clínico/Unidade de Terapia 
Intensiva da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho – PR. Serão divididos em 
dois grupos: controle – receberá as técnicas de desobstrução e o experimental – os 
mesmos procedimentos somado ao uso do CPAP para apneia do sono durante toda 
a sessão. A análise estatística será feita pela média e desvio padrão. As 
comparações das médias pelo teste t student quando dados se apresentarem 
normais, quando não normais será feita pelo teste de Wilcoxon. O presente estudo 
contribui para a resolução mais rápida do quadro secretivo e da doença; redução de 
custos hospitalares e retorno às suas atividades de vida diária, econômico-sociais 
preservando, dentro do possível, seu estado psicológico. Dentre as possíveis 
alterações fisiológicas que o paciente possa apresentar estão: taquicardia, 
taquidispneia, sudorese, sangramento, estenose da coanas, dores em seios da face 
e ressecamento nasal, além do desconforto torácico e distensão abdominal. 
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que o uso da pressão positiva contínua 
nas vias aéreas destinada à apneia do sono associada as técnicas de higiene 
brônquica promova o deslocamento e consecutivamente a desobstrução dos 
alvéolos, bem como a melhoria do padrão respiratório, a redução da possível 
dispneia; manutenção e/ou melhora do fluxo pulmonar, volume e capacidade 
pulmonar e mobilidade torácica.  

Palavras-chave: Pneumonia; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas; Higiene 
Brônquica. 
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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INTRODUÇÃO O cigarro é responsável por 6 milhões de mortes anualmente. 
Só no Brasil, estima-se que de 80 a 100 mil mortes por ano estejam vinculadas ao 
tabaco, mesmo compreendendo seus prejuízos, a suspensão é algo difícil para os 
usuários; pois o tabagismo é uma enfermidade que leva o individuo sujeição á 
nicotina, do qual os danos não atingem apenas aos usuários, mas também atingem 
toda a população e o meio ambiente que o envolve. Contemporaneamente, 
mulheres fumantes são minoria quando comparadas aos homens, uma vez que 
começaram com o habito de fumar  mais tarde, contudo, estudos têm demonstrado 
uma pequena redução de homens tabagistas, e um crescimento no gênero 
feminino. Outro fator importante são as consequências que o cigarro traz a saúde da 
mulher, como o possível adiantamento na idade da menopausa, a elevação do risco 
de doença cardíaca, principalmente quando a mulher toma anticoncepcionais; riscos 
à saúde reprodutiva, que podem gerar problemas ao feto por conta da insuficiência 
útero placentário, além de distúrbios difusos da imunidade que aumentam as 
chances de abortamento. OBJETIVO Caracterizar a população do gênero feminino 
fumante, quanto a fatores que possuam quaisquer conexão com o hábito de fumar. 
MÉTODO O presente estudo ocorrerá no município de São Miguel Arcanjo/SP com 
mulheres entre 18 e 65 anos, fumantes ativas, e seu conhecimento nos 
proporcionará maiores possibilidades de intervenção para que se torne possível 
incentivar o abandono do cigarro, melhorando sua qualidade de vida.  Para 
identificar os fatores serão utilizados o método de entrevista fechada proposta por 
Minayo, o teste de dependência de nicotina FAGERSTRÖM e o questionário de 
ansiedade e depressão (EADS-21). Os dados quantitativos serão analisados por 
meio do software Bioestat, versão 5.3, sendo os dados descritos por meio de suas 
médias e desvios-padrões, e os dados qualitativos serão analisados por meio da 
técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, proposta por Minayo. Os 
questionários serão apresentados aos indivíduos de maneira particular, havendo 
possibilidade do entrevistado se sentir afetado emocionalmente ou constrangido por 
estes apresentarem perguntas de cunho pessoal. RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se com este estudo encontrar características de perfil das mulheres 
fumantes, e os fatores influenciadores ao ato de fumar, e com isso construir 
estratégias de educação em saúde, como incentivo ao abandono do cigarro, 
visando a melhora da qualidade de vida.  
 
Palavras-chave: fumantes, fumantes de tabaco, tabagistas mulheres. 
Área temática: Ciêcias Básicas e Promoção de Saúde.  
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REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE IMPACTO 

FEMOROACETABULAR TIPO CAME: ESTUDO DE CASO 

 

Autores: Isabela Gomes Garcia1, Tiago Tsunoda del Antonio¹, Wagner Luiz 
Ramos¹, Marieli Ramos Stocco¹, Fabrício José Jassi¹, Berlis Ribeiro dos Santos 
Menossi¹, Camile Ludovico Zamboti¹,². e-mail: isa_ggarcia@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
2Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO: O tratamento padrão do impacto femoroacetabular (IFA) é 
abordagem por artroscopia e a reabilitação fisioterápica. Porém, devido a sua 
complexidade e individualidade de cada paciente diferenças são encontradas no 
tratamento fisioterápico, ainda mais quando a abordagem realizada for bilateral. 
OBJETIVO: Demonstrar a evolução clínica, a progressão de exercícios e os relatos 
clínicos da reabilitação fisioterápica no pós-operatório de artroscopia bilateral de 
IFA. Bem como, comparar a avaliação fisioterápica, limitações funcionais e 
qualidade de vida no período pré e pós operatório de reabilitação fisioterápica.  
MÉTODOS: O estudo será realizado com paciente do sexo masculino, 36 anos, 
triatleta, diagnosticado com IFA tipo CAME, submetido à realização de cirurgia 
artroscopica bilateral. O participante será submetido a avaliação fisioterápica, e 
responderá dois questionários de auto-preenchimento, “iHOT” (International Hip 
Outcome Tool) e “LEFS” (Lower Extremity Functional Scale) no período pré e pós 
operatório, 30 e 90 dias após artroscopia e no último dia de reabilitação 
fisioterápica. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que, apesar da abordagem 
ser bilateral, durante o tratamento fisioterapêutico o paciente apresente melhora do 
quadro funcional e álgico, com consequente melhora das limitações funcionais e 
qualidade de vida. Bem como, que a força muscular e amplitude da articulação do 
quadril apresentem melhores valores e estejam próximos ao normal ao final do 
tratamento. 

Palavras-chave: Articulação do quadril, Impacto femoroacetabular, Reabilitação 

Área temática: 2. Fisioterapia aplicada a Ortopedia, Traumatologia e Desportiva; 
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RELAÇÃO DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO SMARTPHONE COM QUALIDADE 

DO SONO, DOR, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS 

 
Autores: Ana C. das Neves1; Tiago T. Del Antonio2; Fabrício J. Jassi3. E-mail: 
anacarolina060998@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 
 

INTRODUÇÃO: A expansão dos smartphones e a gama de recursos que eles 
oferecem aumentaram a questão sobre seu vício. O uso excessivo da tecnologia 
pode desenvolver comportamento antissocial, distúrbios do sono, ansiedade e 
depressão. Os universitários encontram-se mais propensos a situações de estresse 
que afetam a qualidade do sono e causam ansiedade e sintomas de depressão. 
OBJETIVO: Avaliar a relação entre o uso do smartphone com a presença de 
alterações biopsicossociais em universitários. MÉTODOS: Estudo transversal 
analítico com amostra composta por acadêmicos da Universidade Estadual do Norte 
do Paraná (UENP), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Campus de Jacarezinho-
PR; sendo excluídos alunos com: (1) alterações neurológicas, sensibilidade e 
reumatológicas; (2) uso de medicamentos para dormir, para ansiedade e depressão; 
(3) acompanhamento com psicólogo; (4) presença de distúrbio do sono previamente 
diagnosticado. Será preenchida a ficha de identificação dos voluntários e em 
seguida serão aplicados os questionários específicos do estudo. Para avaliar o 
sintoma de dor, será utilizada a Escala Numérica de Dor (END); para avaliação da 
Qualidade do Sono será utilizado a Escala de Pittsburgh (PSQI); para a avaliação 
da Depressão e Ansiedade será utilizada a Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (HADS); para avaliação do Vício em Smartphone será utilizada o 
Inventário de dependências de smartphone SPAI-BR. Os questionários serão 
aplicados todos em um mesmo período para que não ocorra nenhum viés de 
seleção prejudicando os resultados da pesquisa. O acadêmico que participar da 
pesquisa se beneficiará ao ser alertado sobre os prejuízos decorrentes do uso 
excessivo do smartphone, tendo apenas o risco de se sentir enquadrado em um dos 
perfis citados nos questionários. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os 
universitários que utilizam o smartphone por um tempo excessivo, apresentem 
maior intensidade de dor, ansiedade, depressão e uma má qualidade do sono, 
comparados com os que fazem uso menor intensidade. 

 

Palavras-chave: Smartphones; universitários; dor; ansiedade e depressão; 
qualidade do sono. 

Área temática: 5. Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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RELAÇÃO DOS FATORES PSICOSSOCIAIS COM OS NÍVEIS DE 

INCAPACIDADE EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA. 

 
Autores: Beatriz O. Azevedo1, Sabrina Gonzada1, Marieli Ramos Stocco1,3 Fabrício 
José Jassi1,2, Thaís Cristina Chaves2. e-mail: beaazevedo89@gmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
2Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
3Universidade do Norte do Paraná.  
Apoio: Fundação Araucária. 
 
INTRODUÇÃO: A dor lombar é considerada a condição de dor musculoesquelética 
mais prevalente na população, acomete cerca de 80% em algum momento da vida. 
A maioria dos casos tornam-se crônicos e são classificados como de origem 
inespecíficas. Dentre os fatores relacionados destacam-se: fatores físicos, posturais, 
funcionais, biopsicossociais e perceptivos. Atualmente os fatores psicossociais são 
considerados importantes e não podem ser negligenciados por profissionais da 
saúde podendo ou não estar relacionados com níveis de incapacidade. OBJETIVO: 
Verificar os níveis de correlação entre fatores psicossociais e níveis de 
incapacidades dos indivíduos com dor lombar crônica (DLC) não especifica. 
MÉTODOS: O delineamento do estudo foi do tipo transversal analítico, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Clínico da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) (071/2015-CEP/CSE-FMRP-
USP). A amostra compôs-se de 97 indivíduos de ambos os sexos da cidade de 
Jacarezinho-Paraná. Foram verificados: intensidade de dor pela Escala numérica de 
dor-END, índice de incapacidade lombar pelo Oswestry e para mensuração dos 
fatores psicossociais foram aplicados questionários auto administráveis como 
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), o Fear Avoidance Beliefs 
Questionnaire que é subdividido em FABQ–work (medos e crenças em relação ao 
trabalho) e FABQ–Phys (medos e crenças em relação a atividade física), a Escala 
de Pensamentos Catastróficos da Dor (BP-PCS). Para análise das variáveis foi 
realizado correlação de Pearson após verificar a normalidade dos dados. O intervalo 
de confiança admitido em todos os testes foi 95% (P<0,05). Os dados foram 
tratados no programa Statistica Package for the Social Sciences (SPSS Corp., 
Chicago, IL, EUA), versão 20.0. RESULTADOS: Foram verificado correlação 
positiva e significante em quase todas as variáveis, com exceção da correlação 
entre incapacidade com FABQ-Phys (r=0,168 e p=0,09). E ao correlacionarmos o 
questionário Oswestry com as outras variáveis obtivemos correlação moderada 
(r=0.524) para END como também para os fatores psicossociais: FABQ-T(r=0,440), 
HADS-D (r=0,416), PCD (r=0.459), com exceção HADS-A apresentou correlação 
fraca (r=0,313). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há correlação entre os fatores 
psicossociais com os níveis de incapacidade da DLC, sendo considerada moderada. 
Dessa forma, observa-se a importância de se avaliar os fatores psicossociais em 
pacientes com DLC. 
 
Palavras-chave: Dor crônica, Incapacidade, Psicossociais  
 

Área temática: Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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RELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E NÍVEL DE 

DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS 
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Folster1, Karen Sella de Andrade Negrão1, Camila Costa de Araújo1, Tiago Tsunoda 
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Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil. 
 

INTRODUÇÃO: Dentre as dores orofaciais, a disfunção temporomandibular (DTM) é 
a segunda disfunção mais encontrada na população. É considerada uma disfunção 
complexa e de etiologia multifatorial, com uma inter-relação entre fatores 
psicocomportamentais, oclusais e neuromusculares. Sendo assim, a depressão e 
outros fatores psicossociais exercem um importante papel na patogenia da DTM. 
Durante um curso universitário, diversos estressores podem influenciar no índice de 
depressão entre os estudantes. OBJETIVO: Verificar a relação entre DTM e níveis 
de depressão em universitários do curso de fisioterapia e odontologia. MÉTODOS: 
Foram avaliados 40 estudantes dos cursos de fisioterapia e odontologia, sendo 20 
com DTM e 20 sem DTM. O diagnostico de DTM e depressão foram dados pelo 
Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) eixo I e 
II. A análise estatística foi conduzida pelo software SPSS 22.0, onde foi realizado o 
teste de normalidade de shapiro-wilk, e os dados foram considerados normais, 
sendo expresso como média e desvio padrão. O teste T pareado foi utilizado para 
comparar o nível de depressão entre os dois grupos, com DTM e sem DTM. O teste 
qui-quadrado foi utilizado para análise descritiva dos dados entre DTM e depressão 
em ambos os grupos. As correlações foram avaliadas pelo coeficiente de Pearson. 
A significância estatística adotada foi de p≤0,05. Pesquisa aprovada pelo Comitê de 
Ética sob parecer número: 2.407.595. RESULTADOS: Não houve correlação 
significativa entre a presença de DTM com os níveis de depressão (p>0,05), o que 
confirma sua etiologia multifatorial, podendo o fator causal da DTM ser muito além 
de suas causas psicoemocionais. Em relação aos níveis de depressão, no grupo 
sem DTM, 46,2% apresentaram nível normal, 41,7% nível moderado e 60% nível 
severo. E no grupo com DTM 53,8% apresentaram nível normal, 58,3% nível 
moderado e 40% nível severo. Quando comparados os grupos em relação à 
depressão, o valor médio do grupo sem DTM foi 2,15±0,875 e o grupo com DTM 
apresentou valor médio de 1,95±0,826. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Um percentual 
significativo da amostra de universitários dos cursos de fisioterapia e odontologia, 
tanto do grupo com DTM quanto do grupo sem DTM, possuem sintomas de 
depressão em um nível moderado ou grave.  

 
Palavras-chave: Transtornos da Articulação Temporomandibular; Depressão; 
  
Área temática: 5. Ciências Básicas e Promoção da Saúde. 
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REPERCUSSÕES CLÍNICAS E PULMONARES POR TERAPIA DE PRESSÃO 

POSITIVA – EZPAP EM PACIENTES HIPERSSECRETIVOS E DPOC 
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Contiero¹, Mahara-Proença1. e-mail: soaresleeeo@gmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil; 
 
INTRODUÇÃO: Pacientes com longo de tempo de permanência em uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) ficam sujeitos a diversos efeitos deletérios e colaterais no 
organismo, principalmente no sistema respiratório, onde volumes e capacidades 
pulmonares são afetadas diretamente pelo tempo de internação e pela ventilação 
mecânica invasiva e acabam sendo expostos a diversas doenças oportunistas, 
tornando-os hiperssecretivos e afetando diretamente um dos mecanismos de defesa 
que é o transporte mucociliar, além de serem facilmente colonizados por bactérias e 
vírus, criando um ambiente propício para micro-organismos e consequentemente 
infecções respiratórias. Com isso, existe a terapia de PEP que auxilia na 
mobilização de secreções, proporcionando uma melhor troca gasosa e 
consequentemente redução do trabalho ventilatório. OBJETIVOS: Aplicar a PEP 
terapia em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que estejam 
em ar ambiente e mecanicamente ventilados e verificar as repercussões clínicas e 
pulmonares. MÉTODOS: A amostra será composta por 24 indivíduos, sendo 12 em 
ventilação mecânica e 12 não ventilação mecânica com diagnóstico de DPOC e 
aqueles que estejam muito secretivos. No início e fim da terapia será coletado os 
sinais vitais do indivíduo para futura comparação. Será utilizado o instrumento 
chamado EzPAP, aparelho este que gera uma pressão positiva expiratória, 
conectado ao tubo orotraqueal (TOT) ou diretamente na boca do paciente, para 
aqueles que estejam em ar ambiente, sendo regulado por um fluxômetro. O risco é 
existente e mínimo, visto que qualquer aumento do trabalho ventilatório, 
hipoventilação, possibilidade de vomito e broncoaspiração ou qualquer outro fator 
que desestabilize a hemodinâmica do paciente a terapia será interrompida 
imediatamente. Para os benefícios, a terapia promove expansão pulmonar 
prevenindo surgimento de atelectasias, reduz o aprisionamento de aéreo em DPOC 
e auxilia na mobilização de pacientes muito secretivos. RESULTADOS 
ESPERADOS: Espera-se uma melhor mobilização de secreção, redução do 
aprisionamento aéreo em portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) e um melhor padrão respiratório do paciente.  
  
Palavras-chave: pressão expiratória positiva, DPOC, fisioterapia respiratória 
  
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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SÍNDROME DE BURNOUT, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS 

DA ÁREA DA SAÚDE 

Autores:  1Ana Paula do Nascimento, ²Joyce Karla Machado da Silva, ³Wellington 
Contiero, 4Marcos da Cunha Lopes Virmond, 5Camila Costa de Araújo. E-mail: 
anaapaulanascimento@gmail.com.  
Instituições: ¹Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho-Paraná, 
Brasil; ² Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru-São Paulo. 

Introdução: O tempo demandado para os estudos, exigência de alto rendimento, 
falta de tempo para atividades sociais, contato com pessoas doentes e com a morte 
são causas que podem conduzir ao aparecimento de sintomas depressivos entre os 
acadêmicos. Os sintomas de estresse, ansiedade, depressão podem afetar 
diretamente a qualidade de vida dos futuros profissionais da saúde. As 
repercussões desse processo de adaptação ao estresse podem evoluir para o 
estresse destrutivo que no estágio crônico pode progredir para a Síndrome de 
Burnout. Objetivos: Determinar a possível relação existente entre sinais e sintomas 
de ansiedade e depressão com a Síndrome de Burnout em universitários. 
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, composto por uma amostra do 
tipo convencional de 257 alunos dos cursos de Fisioterapia, Odontologia e 
Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da UENP. A coleta de dados foi 
realizada em sala de aula através do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 
composto por duas escalas distintas, uma para determinar sentimentos 
momentâneos (IDATE E) e a outra, para caracterizar sentimentos que são comuns 
(IDATE T) e o Inventário de Burnout de Maslash para estudantes. Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (CAAE: 69199217.5.0000.8123; Parecer número 2.250.522). Os dados 
foram tabulados e apresentados por média e desvio padrão pelo programa Excel, e 
analisados pelos programas Bio Estat e GrafPad Prism7.0. Foi verificado a 
normalidade dos dados utilizando o teste de D'agostino, sendo considerados com 
distribuição normal quando p≥0,05.  Para as correlações foram utilizadas correlação 
de Pearson e Spearman. Resultados: As principais correlações encontradas foram 
correlação entre o IDATE-E e o domínio exaustão emocional do MBI-SS (r= 0,48, p≤ 
0,00), e entre o IDATE-E e o domínio Eficácia Profissional do MBI-SS (r= -0,1, p≤ 
0,04). No que diz respeito às correlações com o IDATE-T, relacionado a 
características individuais e a forma de encarar eventos variados, não houve 
significância estatística. Considerações Finais: O risco de desenvolvimento da 
Síndrome de Burnout nos estudantes relacionou-se mais fortemente a situações 
particulares momentâneas que o estudante vivencia, evidenciadas através do 
IDATE-E, como por exemplo, a própria entrada na universidade e as situações 
corriqueiras que surgem no ambiente acadêmico causando um estado emocional 
provisório. 

Palavras-chave: Ansiedade, Esgotamento Profissional, Qualidade de vida. 

Área temática: 3- Fisioterapia aplicada a Neurologia, Pediatria e 
Geriatria/Gerontologia. 
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TRABALHADORES DE AMBIENTE INSALUBRE 
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INTRODUÇÃO: O sistema respiratório é complexo e possui, como um dos 
mecanismos de defesa, o aparelho mucociliar, que tem a função de depurar e 
remover toda partícula agressiva, quando em contato com o trato respiratório. Sabe-
se que agentes externos, como poluentes de ambientes insalubres, podem 
promover a diminuição do transporte mucociliar e obstrução brônquica, alterando a 
função respiratória e refletindo diretamente na capacidade de realizar atividade 
física. OBJETIVO: Avaliar o transporte mucociliar, o pico de fluxo e o nível de 
atividade física de trabalhadores de ambiente insalubre e investigar a possível 
relação entre esses fatores. MÉTODOS: A amostra foi composta por nove 
indivíduos, trabalhadores do ramo de construção civil, com idade média de 36±9 
anos e Índice de Massa Corporal (IMC) de 24±2 Kg/m2. Foram avaliados, quanto ao 
transporte mucociliar, pelo Teste tempo de trânsito da sacarina (TTS), Pico de fluxo 
expiratório (PFE), por meio do instrumento Peak Flow, e nível de atividade física, 
através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), em sua versão 
curta. Os dados foram analisados pelo software SPSS 22.0, sendo expressos como 
média ± desvio padrão. A análise de correlação foi verificada pelo coeficiente de 
Pearson. A significância estatística adotada foi p<0,05O estudo contou com a 
aprovação do Comitê de ética em Pesquisa da instituição (parecer nº: 215/2007). 
RESULTADOS: Os trabalhadores apresentaram um TTS de 6±4 minutos, pico de 
fluxo expiratório de 437±181 L/ min (68,2% do predito), e escore no IPAQ com 
valores pré-definidos para cada domínio, atingindo uma pontuação contínua de 
METs-minuto-semana 30.11±14.785, sendo considerados muito ativos, segundo 
compêndio de Ainsworth et al. Não houve relação entre as variáveis. 
CONSIEDERAÇÕES FINAIS: Apesar de trabalhar em ambiente insalubre, os dados 
sugerem que os trabalhadores mantêm um bom clearance mucociliar, podendo ser 
explicado pelo fato de possuírem um alto nível de atividade física. Entretanto, 
apresentaram um baixo pico de fluxo expiratório, indicando grau moderado de 
obstrução brônquica.  
 

Palavras-chave: Depuração Mucociliar, Função Respiratória, Atividade Motora. 

 

Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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luizgasparotto97@gmail.com / jr_binelli@hotmail.com 
Instituições: 1Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho/PR, Brasil;  
INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa criar um valor de normalidade para uma bateria de 
testes funcionais específicos para a população saudável de Jacarezinho/PR, esta bateria de 
testes (SPPB) é constituída de 3 testes. OBJETIVO Traçar valores de normalidade para os 
testes de capacidade funcional (SPPB) em indivíduos aparentemente saudáveis do 
município de Jacarezinho-PR. MÉTODOS: A amostra será composta por pessoas 
voluntárias, com idade de 18 a 70 anos, sendo divididas em grupos de 12 pessoas a cada 
grupo etário (18 a 25; 26 a 30; 31 a 40; 41 a 50; 51 a 60 e 61 a 70 anos) de ambos os sexos 
e de diversas localidades do município de Jacarezinho-PR. Serão avaliadas as variáveis de 
equilíbrio, força muscular de membros inferiores e velocidade de marcha através dos testes 
de equilíbrio em posição de Romberg, Tandem e Semi tandem, sit-to-stand (5 repetições) e 
4 metters gait speed, respectivamente. Os resultados obtidos na avaliação destes testes 
serão pontuados de forma pré-definida e formarão um score de pontos do SPPB. A 
normalidade na distribuição dos dados será avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A 
descrição dos resultados será feita como média ± desvio padrão, com exceção de variáveis 
com distribuição não-normal, que serão descritas como mediana (intervalo interquartílico 
25-75). A comparação entre os grupos (análise inter-grupo), nas diversas variáveis, será 
realizada por meio de teste estatístico paramétrico (teste One-way ANOVA) ou não-
paramétrico (teste de Kruskal-Wallis), dependendo da normalidade na distribuição dos 
dados. O nível de significância utilizado será de p<0.05. O participante tomará 
conhecimento das alterações pontuais em habilidades que possam afetar sua capacidade 
funcional, além de instrumentalizar o pesquisador/ fisioterapeuta com valores de referência 
para análises futuras de foco clínico ou pesquisa. O indivíduo está sujeito a desequilibrar-
se, ter diminuição da pressão arterial, tontura, fadiga ou “falta de ar” durante os testes. 
RESULTADOS ESPERADOS: Com este estudo buscamos avaliar a capacidade funcional 
dessa população específica dividida por faixas etárias, analisar qual o melhor dos 3 testes 
para avaliar a funcionalidade em cada faixa etária e criar um valor de normalidade para 
estes, facilitando a realização de novos estudos, proporcionando um valor base para 
comparação em outros estudos.  
  
Palavras-chave: Funcionalidade, Capacidade Funcional, SPPB.  
  
Área temática: 1. Fisioterapia aplicada a Cardiologia e Pneumologia; 
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