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Editorial

O Curso de Fisioterapia da FAI 
comemora 10 anos e com muita satis-
fação apresentamos a edição especial 
do Boletim Científico da Área Biológi-
cas a qual contempla temas e trata-
mentos fisioterapêuticos das áreas de 
estágio supervisionado: Ortopedia e 
Traumatologia, Neurologia, Cardior-
respiratória, Uroginecologia, Preven-
tiva e Geriatria.

Os artigos apresentados resultaram 
da atividade de extensão denominada 
“Encontros Temáticos de Fisioterapia”, 
em que grupos de estagiários do úl-
timo ano apresentam para os demais 
alunos e docentes a proposta de aten-
dimento de um paciente, sua evolução 

e prognóstico. 
Desta forma, é possível a discussão 

quanto ao método de tratamento, 
dificuldades encontradas e novas pro-
postas. Para finalizar esta atividade, um 
artigo é elaborado, contemplando-se a 
metodologia utilizada, os resultados 
encontrados e uma breve discussão. 
Com isso, estabelecemos uma estraté-
gia que vincula extensão e pesquisa, 
que permite o amadurecimento cientí-
fico dos alunos de forma progressiva e 
continuada.

Exaltamos, ainda, como comemo-
ração destes 10 anos de intenso traba-
lho em busca da melhoria do ensino e 
qualidade na formação profissional, o 

I Simpósio de Fisioterapia da FAI, onde 
alunos, docentes, egressos e profis-
sionais terão a oportunidade de com-
partilhar temas atuais e tradicionais 
das especialidades fisioterapêuticas 
em palestras e mini-cursos.

A publicação dos Boletins Cientí-
ficos da FAI consiste numa excelente 
iniciativa e permite que alunos e pro-
fessores de todos os cursos apresentem 
seus trabalhos e temas de estudo.

Desejamos uma boa leitura e que 
os temas apresentados possam agregar 
conhecimento, gerar discussões e in-
centivar a busca pela evidência cientí-
fica na Fisioterapia e em todas as áreas 
da saúde. 
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Introdução 

Descrita pela primeira vez por James 
Parkinson em 1868 como sendo a mais 
frequente das síndromes de rigidez aci-
nética, a doença de Parkinson (DP) é 
uma desordem progressiva de evolução 
lenta crônico-degenerativa do sistema 
nervoso central, caracterizada por sinais 
de tremor, rigidez, bradicinesia e instabi-
lidade postural [1, 2, 3].

A DP é uma patologia insidiosa, 
na qual ocorre uma degeneração dos 
neurônios da substância negra, respon-
sáveis pela síntese do neurotransmissor 
dopamina. A diminuição de suas con-
centrações resulta em efeitos antagônicos 
nas células do tálamo com uma diminui-

ção do estímulo excitatório para o cór-
tex, pela via direta e inibição do tálamo, 
na ativação da via indireta [2] (figura 1). 

Dessa forma, o funcionamento do cir-
cuito se altera e a via direta que facilita 
o movimento adequado fica inibida e a 
via indireta, normalmente inibitória de 
movimentos involuntários indesejados, 
fica ativada e, como consequência as 
ordens para o movimento acontecer são 
passadas de forma distorcida [2,4].

Atualmente, estima-se que existam 
cerca de 85 a 187 casos de doença Par-
kinson a cada 100.000 habitantes, a in-
cidência é maior em homens comparado 
as mulheres na proporção de 2:1. A faixa 
etária mais acometida se situa entre 50 e 
70 anos, com pico aos 60 anos. No en-
tanto, pacientes com idade inferior aos 
40 anos também podem ser acometidos 
pela moléstia [5]. 

Os principais sintomas clínicos da 
doença de Parkinson são os de nature-
za motora, tremor de repouso, rigidez e 
bradicinesia que, usualmente começam 
assimétricos e progridem para o lado 
contralateral, provocando instabilidade 
postural [1,5]. 

O tremor de repouso ocorre em cerca 
de 50% dos pacientes, é caracterizado 
por movimentos rítmicos de 4 a 6-7 pul-Figura 1. Neurônios da Substância Negra

sações por segundo acometendo, princi-
palmente, membros superiores e, eventu-
almente, o segmento cefálico [1,5].

A rigidez muscular, caracterizada por 
uma resistência aumentada ao movimen-
to passivo em toda a amplitude de movi-
mento, pode estar ausente na fase inicial 
da doença e é sentida uniformemente 
nos músculos dificultando a velocidade 
e amplitude dos movimentos [2, 3, 5].

Considera-se, que a bradicinesia seja 
o maior problema para o parkinsoniano. 
Esse sintoma é percebido durante a re-
alização de atividades rotineiras, como 
tomar banho, vestir-se, cozinhar ou 
preencher cheques, que demoram mais 
tempo do que o habitual.  Essa lentidão 
dos movimentos torna-se mais acentuada 
e evolui mais rapidamente com a pro-
gressão da doença [2, 3, 5].

Na instabilidade postural ocorre a 
perda gradual do equilíbrio, levando a 
um aumento da probabilidade de que-
das com impacto sobre a mobilidade. Os 
indivíduos assumem uma postura muito 
característica com a cabeça em ligeira 
flexão, tronco inclinado para frente, 
flexão de quadris e membros superiores, 
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com exagero da pinça digital das mãos 
[2,3,5].

Além disso, os indivíduos podem 
apresentar distúrbios da marcha, alte-
rações posturais e sinais não motores 
como tendência ao isolamento social, 
ansiedade, distúrbios do sono e de-
pressão [1,4].

A etiologia da maioria dos casos da 
doença de Parkinson é idiopática, isto é, 
desconhecida, mas inúmeros fatores têm 
sido associados como pós-infecciosos, 
causado por encefalite viral, tóxico, por 
exposição a alguns venenos industriais, 
agentes químicos e algumas drogas, e 
atípicos representados por um grupo de 

causados, tanto pelos sintomas primários 
da doença quanto pelos secundários, 
ajudando o paciente a manter a inde-
pendência para realizar as atividades de 
vida diária, melhorando a sua qualidade 
de vida [1,3].

De modo geral, baseia-se na utiliza-
ção de exercícios elaborados com base 
nos padrões de movimentos funcionais, 
proporcionando melhor controle de tô-
nus e postura, equilíbrio, coordenação, 
força muscular e amplitude de movimen-
to modificando para movimentos passi-
vos, exercícios respiratórios e posiciona-
mentos adequados na medida em que a 
patologia evolui [3,5].

Durante a anamnese verificou-se que 
aos 39 anos o paciente começou a sentir 
os primeiros sintomas no membro supe-
rior direito (MSD) que gradualmente es-
tendeu-se para o membro inferior direito 
(MID). Em 2006 foi confirmado o diag-
nóstico da doença através de exames 
neurológicos clínicos e complementado 
com ressonância magnética.

Para avaliação da força muscular 
de MMSS, foi realizada a Manobra dos 
Braços Estendidos, a Prova de Queda do 
MMII em Abdução, a Manobra de Min-
gazzini e a Manobra de Barre [7,8].

A coordenação motora foi avaliada 
por meio do Teste de Índex-Nariz, a Pro-

várias patologias, em que é muito co-
mum haver uma síndrome parkinsoniana 
associada a outras anormalidades neu-
rológicas [2, 3].

O diagnóstico baseia-se predomi-
nantemente na história e sintomas clíni-
cos do paciente, sendo os exames apenas 
complementares como eletroencefalo-
grama, tomografia computadorizada e 
ressonância magnética.

Quanto ao tratamento, a reposição 
de dopamina é o melhor controle farma-
cológico dos sintomas, mas ainda não 
existem medicamentos capazes de inter-
romper o curso da doença nem de evitá-
la [3,6]. 

A fisioterapia tem papel fundamental 
na prevenção das complicações muscu-
loesqueléticas e cardiorrespiratórias. Tem 
como objetivo minimizar os problemas 

Figura 2: Fortalecimento abdominal em 
decúbito dorsal.

Figura 3: Ponte com coordenação de 
MMSS.

Figura 4: Extensão de MS e MI contralateral, 
na postura em gatas.

Objetivos
Apresentar a evolução de um pacien-

te portador de doença de Parkinson em 
um programa de tratamento fisioterapêu-
tico baseado em padrões de movimentos 
funcionais no Setor de Neurologia Adul-
to da Fisioclínica da FAI.

Casuística e método
Este estudo de caso foi realizado na 

clínica de fisioterapia no setor de neu-
rologia das Faculdades Adamantinenses 
Integradas (FAI), no período de março a 
abril de 2010, no qual foram realizadas 
25 sessões, três vezes por semana, com 
duração de 50 minutos cada.

Foi selecionado um paciente portador 
da doença de Parkinson, diagnosticado 
há três anos, V.L.C., 41 anos, gênero 
masculino, distribuidor comercial.

va de Diadococinesia, para MMSS e a 
Prova de Calcanhar-Joelho em MMII. Na 
avaliação do equilíbrio estático utilizou-
se a Prova do Sinal de Romberg [7, 8].

Para observar a integridade e mobi-
lidade articular (ADM) foram realizados 
movimentos passivos e ativos de flexão, 
abdução e extensão de ombro direito, 
movimentos de flexão de quadril, flexão 
de joelho e dorsiflexão de tornozelo di-
reito [7,8].

A marcha do paciente foi observada 
e avaliada através da análise observacio-
nal da marcha (AOM) e dos padrões de 
movimento de tornozelo, pé, joelho, quadril, 
pelve e tronco ao andar [9].

O programa de tratamento fisiote-
rapêutico foi baseado em padrões de 
movimentos funcionais em diferentes 
posturas com realização de técnicas de 
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alongamentos ativo-assistidos de MMSS 
e MMII para melhorar a ADM; técnicas 
com bola Suíça visando restabelecer a 
estabilidade postural e técnicas para pro-
mover equilíbrio e movimentos coorde-
nados contribuintes à realização de suas 
atividades de vida diária.

Os exercícios foram elaborados a 
partir das posturas neuroevolutivas e 
padrões funcionais de 
movimentos. 

Primeiramente, em 
decúbito dorsal, foram 
realizados alongamen-
tos ativo-assistidos de 
MMSS e MMII, exercí-
cio de fortalecimento 
da musculatura ab-
dominal com a uti-
lização da bola Suíça 
sobre os joelhos, exer-
cícios de ponte asso-
ciados à coordenação 
dos MMSS (figura 2 e 
3).

Em decúbito ven-
tral foram executados 
exercícios de transfe-
rência de peso, com 
co-contração, apoi-
ando o antebraço no 
tablado realizando 
movimentos alterna-
dos para as laterais. 
Já na postura em ga-
tas, realizou-se a co-
contração de MMSS e 
MMII movimentando 
o corpo no sentido ân-
tero-posterior e látero-
lateral, associados aos 
movimentos alterna-
dos em extensão de um MS e MI contra-
lateral (figura 4). 

Na posição sentada, o paciente foi 
orientado a sentar sobre a bola Suíça 
realizando exercícios ativos dinâmicos 
com utilização de bastão nas mãos, reali-
zando a dissociação de cinturas escapu-
lar e pélvica.

Na posição em pé o paciente realizou 
exercícios de agachamento com apoio 
da bola Suíça na região dorsal da colu-
na para fortalecimento dos MMII. Para o 
treino funcional de marcha o paciente foi 
orientado a realizar a deambulação alter-
nando os membros tocando um MS com 
MI contralateral e mudanças de direções, 
por fim paciente realizou treino funcio-

nal e equilíbrio subindo e descendo es-
cadas. 

Resultados
Conforme os resultados mostrados na 

tabela 1 foi possível observar que, na 1ª° 
avaliação, as manobras deficitárias apre-
sentaram positividade apenas à Manobra 

de Mingazzini nos MMII, representando 
a fraqueza muscular, mas houve presen-
ça de tremores em todas as manobras, 
ainda que com resultados negativos. Na 
2ª avaliação, após intervenção fisiote-
rapêutica, foi observado melhora da for-
ça muscular e ausência de tremores em 
todas as manobras.

Na tabela 2 é possível observar que 
a melhora do resul-
tado na prova de 
Coordenação Mo-
tora Índex-Nariz e 
no equilíbrio estáti-
co com a prova do 
Sinal de Romberg, 
após o programa de 
intervenção, con-
forme a tabela a 
seguir.

A tabela 3 
demonstra valores 
iniciais da ampli-
tude de movimento 
que apresentava 
limitações nos mo-
vimentos de flexão 
de ombro, abdução 
de ombro e exten-
são de cotovelo do 
membro superior 
direito e limitação 
nos movimentos de 
flexão de quadril, 
flexão de joelho e 
dorsiflexão de tor-
nozelo do membro 
inferior direito. Após 
a realização do 
programa de trata-
mento fisioterapêu-

tico composto por 25 sessões foi possível 
observar melhora em todas as amplitudes 
de movimentos avaliados inicialmente, 
como mostra a tabela a seguir.  

Discussão
A doença de Parkinson deve ser 

tratada pela fisioterapia com o objetivo 
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de prevenir e retardar a progressão da 
doença. Estudos têm demonstrado que a 
progressão dos sintomas está associada, 
principalmente, a deteriorização da ca-
pacidade física, caracterizada pela po-
breza dos movimentos, gerando, com 
isso diminuição das atividades de vida 
diária [3-5,10-13].

O programa de tratamento fisiote-
rapêutico priorizou a realização de pa-
drões de movimentos funcionais, como 
forma de melhorar e preservar a mobi-
lidade do paciente através de exercícios 
de fortalecimento de MMSS e MMII, téc-
nicas de alongamentos ativo-assistidos, 
exercícios para coordenação motora e 
técnicas para melhorar as reações pos-
turais.

Os resultados encontrados neste es-
tudo de caso com relação à melhora de 
força muscular de MMII e diminuição 
dos tremores corroboram outros estudos, 
como observado por Braga et al [4] que 
verificaram o efeito de um programa de 
fortalecimento muscular em um paci-
ente com doença de Parkinson, subme-
teram-no a exercícios de resistência em 
membros superiores e paravertebrais 
durante 26 sessões, 2 vezes por semana 
em dias intercalados com 2 séries de 8 a 
10 repetições. Ao final do tratamento, os 
autores observaram ganho de força mus-
cular e conseqüente melhora do equilí-
brio, estabelecendo ganho de função nas 
atividades cotidianas.

Em pesquisas realizadas por Trujillo et 
al  [11] confirmou-se que a melhora na 
coordenação motora ocorre em decor-
rência de treinos específicos, com exer-
cícios direcionados em diagonais funcio-
nais e exercícios que simulem atividades 
do dia a dia. Neste trabalho a coordena-
ção motora foi aperfeiçoada através da 
realização de exercícios repetitivos com 
alternância dos membros superiores e in-
feriores estimulados tanto em superfície 
estável como instável, o paciente adquire 
assim maior concentração durante a re-
alização dos exercícios mais complexos.

Os exercícios baseados nos padrões 

de movimentos funcionais tiveram um 
papel fundamental para o treino do 
equilíbrio e instabilidade postural. Den-
tre os exercícios propostos para melhora 
desses déficits utilizou-se exercícios de 
treino funcional de subir e descer esca-
das sem apoio das mãos e olhar no hori-
zonte, colocando em estado de alerta o 
sistema proprioceptivo do paciente, me-
lhorando, portanto, sua conscientização 
corporal [10].

A utilização das técnicas de alonga-
mento ativo-assistido proporcionou ao 
paciente melhora tanto nas amplitudes 
de movimentos como na mobilidade 
global, embora tenham sido realizados 
em períodos de tempo reduzido, os re-
sultados foram os esperados. 

O relato do caso identificou a melho-
ra na independência durante a realiza-
ção de suas atividades de vida diária e os 
benefícios da reabilitação motora contri-
buindo, não apenas em sua mobilidade, 
como também, nas relações sociais e na 
percepção da melhora na qualidade de 
vida, corroborando aspectos discutidos 
em outros estudos [12,13]. 

Conclusão
Através deste programa de tratamento 

foi possível constatar a importância da fi-
sioterapia na reabilitação do portador da 
doença de Parkinson através da análise 
de dados que demonstram ganhos na 
força muscular, coordenação motora, 
equilíbrio e controle postural, sendo es-
sencial para melhora na independência 
durante a realização de atividades de 
vida diária, além da melhora na auto-
estima e satisfação do paciente. 
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Introdução

Respiração Bucal (RB) é a denomina-
ção dada ao indivíduo que altera sua for-
ma de respirar de nasal para bucal, por 
problemas anatômicos das vias aéreas ou 
pelo hábito de respirar pela boca [1].

A obstrução nasal pode ocorrer por 
fatores como malformações, conchas na-
sais hipertróficas, rinite, asma, bronquite, 
desvio de septo, hipertrofia dos cornetos 
ou de adenóide, tonsilas inflamadas, cor-
pos estranhos, uso prolongado de chupe-
ta e mamadeira com o bico inadequado, 
falta de aleitamento materno e posicio-
namento inadequado no berço [2].

Um estudo realizado em Londrina-PR 
mostrou uma prevalência de respiração 
bucal em crianças de 56,8% [2].

O respirador bucal apresenta uma 
série de alterações, como a boca aber-
ta, apnéia noturna, hipoventilação, de-
senvolvimento anormal do tórax, face 
alongada e entristecida, lábios entreaber-
tos e ressecados, olheiras, dificuldade de 
concentração, diminuição da audição, 
flacidez de toda musculatura da face, má 
oclusão dentária, palato estreito e pro-
fundo [2].

A postura também sofre adaptações 
por conta da RB, é possível encontrar 
anteriorização da cabeça, com intuito 
de facilitar à entrada de ar. Quando a 
cabeça se anterioriza, toda a postura é 
comprometida os ombros rodam inter-
namente deprimindo o tórax, o que leva 
a alterações no ritmo e na capacidade 
respiratória, pois o diafragma trabalha 
numa posição mais baixa e de forma 
assincrônica, deixando a respiração rá-
pida e curta. Outras alterações muscu-
loesqueléticas são hipercifose torácica 
e hiperlordose lombar, escoliose, escá-
pulas aladas, depressão submamária, 
abdome proeminente, assimetrias pélvi-
cas, hiperextensão de joelho, genu valgo, 
arco plantar desabado e hálux valgo [2].

A avaliação da postura corporal através 
da posição ortostática tem sido utilizada há 
várias décadas e por muitos autores como 
um instrumento para verificar se um indi-
víduo apresenta postura normal ou, em 
outras palavras, boa postura. Nessa avalia-
ção, o alinhamento e a simetria dos seg-
mentos corporais são os parâmetros utiliza-
dos para a definição da boa postura, isto é, 
pressupõe-se que a simetria corporal repre-
senta o bom equilíbrio muscular e o bom 
funcionamento dos sistemas ósteo-articular 
e muscular [3].

Mas o que significa ter boa postura? 
Será que podemos afirmar que a simetria 
na posição ortostática é sinônimo de boa 
postura? Para Bienfait (1995), a postura 
ideal permite o mínimo de sobrecarga e 
esforço as estruturas corporais durante a 
estática e a dinâmica, levando ao máxi-
mo de eficiência dos movimentos [4].

O método de Reeducação Postural 

Global (RPG), considera o sistema mus-
cular de forma integrada, interligado 
através da fáscia muscular, em que os 
músculos se organizam em cadeias mus-
culares, portanto, trabalha a globalidade 
do indivíduo na busca da reeducação da 
sua postura e permite a melhora da cons-
ciência corporal [5]. 

Portanto, este estudo teve como obje-
tivo avaliar o tratamento fisioterapêutico 
através da Reeducação Postural Global 
(RPG) nas adaptações posturais de um 
indivíduo Respirador Bucal.

Casuística e Método
O estudo foi desenvolvido com o pa-

ciente J. P. M. S., de sete anos de idade, 
do sexo masculino, que procurou o ser-
viço de Fisioterapia das Faculdades Ada-
mantinenses Integradas- FAI, com o diag-
nóstico de Escoliose. O paciente referiu 
ter crises periódicas de asma e bronquite, 
que se intensificavam em períodos frios 
e secos, este fator pode ter sido repon-
sável pelo hábito de respirar pela boca. 
Na avaliação fisioterapêutica foram ob-
servadas alterações posturais, associadas 
com a respiração bucal.

 A postura do paciente foi avaliada 
por inspeção visual e registrada através 
de fotografias em vista anterior, posterior, 
perfil direito e esquerdo. Para este pro-
cedimento o paciente permaneceu sem 
camiseta, descalço e foi orientado a per-
manecer em sua posição habitual com 
olhar para o horizonte. Foi observada 
anteriorização da cabeça, retificação 
cervical, ombros em rotação interna, hi-
percifose torácica, depressão do esterno, 
ptose de abdômen, hiperlordose lombar, 

FISIOTERAPIA 10 ANOSFISIOTERAPIA 10 ANOS
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escápulas aladas, joelhos em hiperexten-
são e pés planos.  

Posteriormente, foi submetido a um 
tratamento fisioterapêutico de Correção 
Postural Global, em postura de alonga-
mento de ângulo aberto, sem carga, para 
cadeia anterior [6]. Antes de iniciar o tra-
balho em postura de alongamento, foram 
realizadas manobras para liberação dos 
músculos intercostais e diafragma, com 
paciente em posição extensora sobre 
uma bola suíça.

Este tratamento foi realizado durante 
um período de dois meses, com freqüên-
cia de três sessões semanais e com a du-
ração de quarenta e cinco minutos cada. 
Após este período foi submetido a uma 
nova avaliação postural, seguindo os 
mesmos critérios descritos acima.

Além do tratamento postural este pa-
ciente foi atendido pelo setor de cardior-

respiratória, neste mesmo ambulatório, 
realizando exercícios de fortalecimento 
do diafragma (principal músculo respi-
ratório), com ênfase no tratamento para 
asma e bronquite.

Durante todo o período de tratamen-
to foi enfatizado ao paciente que ficasse 
atento ao hábito de respiração nasal 
e foram realizadas orientações gerais 
quanto à postura nas atividades de vida 
diária.

  
Resultados
As fotografias do paciente, comparan-

do a postura antes e após o tratamento 
estão demonstradas na Figuras 1, 2 e 3. 
Na Figura 1 nota-se uma melhora signifi-
cativa na postura do paciente, onde se 
apresenta mais ereto, com diminuição na 
rotação interna do ombro e na depressão 
do esterno.

Na Figura 2 observa-se a melhora do 
alinhamento postural, a diminuição na 
anteriorização da cabeça e da retificação 
cervical, e discreta diminuição na hiper-
cifose.

Na Figura 3 nota-se a melhora do 
alinhamento postural, a diminuição na 
rotação interna do ombro e um melhor 
posicionamento das escápulas.

Além das modificações posturais, pa-
ciente relatou após este período de trata-
mento, que os intervalos entre as crises 
respiratórias aumentaram e que alterou 
seu hábito respiratório. 

 
Discussão 
A respiração por via oral é uma 

condição clínica freqüente na infância, 
de acordo com Aragão (1991) a postu-
ra corporal de crianças que apresentam 
respiração bucal, é evidenciada por pro-

Antes DepoisDepois

Figura 1: Avaliação da postura em vista anterior.
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jeção anterior da cabeça, ombros em ro-
tação interna e o tórax escarvado [1].

Para Barbiero et al (2000) a respira-
ção oral em um primeiro momento, leva 
a uma extensão progressiva da cabeça, 
promovendo a retificação da coluna 
cervical e o mau funcionamento dessa 
musculatura pode influenciar no ritmo 
respiratório através da deficiência no re-
crutamento do músculo diafragma [1].

Em decorrência das alterações cervi-
cais outros segmentos corporais podem 
sofrer adaptações em busca de uma pos-
tura mais confortável e de equilíbrio. A 
anteversão pélvica acompanhada por 
uma hiperlordose lombar, valgo de joe-
lho e desabamento do arco plantar, foram 
encontrados como adaptações músculo-
esqueléticas freqüentes em respiradores 
bucais [1].

Esses achados corroboram com as al-

terações posturais identificadas no respi-
rador bucal, descrito neste atual estudo 
de caso, e o programa de tratamento 
proposto através da reeducação postural 
global (RPG) evidenciou a melhora do 
alinhamento corporal.

Bastos (2000) relata a necessidade da 
correção postural nestas crianças, pois 
o recrutamento inadequado dos grupos 
musculares envolvidos na respiração 
pode levar a outras retrações, e por ser 
uma reação em cadeia deve ser realizada 
uma reeducação global [1].

Souchard (1987) refere que a postura 
“rã no chão” permite melhor estabili-
dade dos pontos de inserção do diafrag-
ma, sendo ideais para o alongamento 
da cadeia anterior (diafragma, esterno-
cleidomastóideo, escalenos, intercostais, 
peitoral maior e menor), nesse sentido 
especial atenção tem sido dada na uti-

AntesAntes DepoisDepois

lização do método de RPG [8].
A literatura apresenta-se escassa 

quanto a outros métodos de tratamento 
fisioterapêuticos desenvolvido para o 
respirador bucal com foco nas alterações 
posturais, entretanto, o método pilates, o 
isostretching e o alongamento segmen-
tar têm sido sugeridos como recursos 
terapêuticos que visam trabalhar força, 
alongamento e flexibilidade [9].

A técnica de RPG submete o músculo 
a períodos prolongados de alongamento 
favorecendo a plasticidade muscular. O 
exercício de RPG tem sido bastante es-
tudado e difundido, pois permite que 
o músculo recupere seu comprimento 
necessário para manter o alinhamento 
postural correto e a estabilidade articular 
garantindo principalmente a integridade 
e a função muscular, resultados benéfi-
cos quanto a função pulmonar também 

Figura 2: Avaliação da postura em vista lateral direita
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podem ser destacados, pois o trabalho 
postural também pode aumentar a ca-
pacidade contrátil dos músculos respira-
tórios [7].

  
Conclusão  
Podemos concluir que a técnica de 

reeducação postural global (RPG), pro-
porcionou uma melhora no alinhamento 
corporal, com diminuição na anterioriza-
ção da cabeça e conseqüente melhora 
nos segmentos corporais que sofreram 
adaptações como mecanismo compen-
satório da cervical.
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Introdução

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crôni-
ca (DPOC) é uma doença respiratória 
prevenível e tratável, caracterizada por 
obstrução crônica ao fluxo aéreo que não 
é totalmente reversível. Essa obstrução é 
progressiva e está relacionada à resposta 
inflamatória anormal dos pulmões à ina-
lação de partículas e/ou gases tóxicos, so-
bretudo a fumaça de cigarro [1, 2].

No Brasil, dados do Ministério da 
Saúde estimam a prevalência do tabagis-
mo em torno de 32% da população ge-
ral, sendo que, 15% dos fumantes desen-
volvem DPOC clinicamente significativa 
[3]. Dentre os pacientes portadores de 
DPOC, 50% sofrem de limitações em 
suas atividades em consequência dos dé-
ficits respiratórios [4].

O diagnóstico geralmente é feito de 
modo tardio, visto que os pacientes po-
dem não manifestar sintomas significati-
vos, mesmo já apresentando baixos va-
lores de fluxo expiratório [2, 3].

A inflamação das vias aéreas e 
destruição do parênquima pulmonar, 
que podem ser visualizados na figura 1, 

são alterações características da DPOC 
e contribuem para a limitação ao fluxo 
aéreo, que é o marcador funcional da 
doença [5, 6]. 

neira, diminuição das atividades de vida 
diárias (AVD’s), descondicionamento 
físico e mais dispnéia [7].

Figura 1. Alterações brônquicas e alveolares em pacientes 
com DPOC.

Figura 2. Visualização de um pulmão normal (rosado) e um 
pulmão de um indivíduo tabagista.

Essa limitação ao fluxo aéreo contribui 
com o agravamento do quadro, levando 
à diminuição da capacidade funcional 
do indivíduo, pelo desequilíbrio entre o 
aumento da necessidade ventilatória e a 
diminuição da capacidade respiratória. 
Ocorre ainda limitação do exercício de-
vido à dispnéia, causando, dessa ma-

Os sinais e sintomas caracterizam-se 
por tórax hiperinsuflado, tempo expi-
ratório prolongado, utilização de mus-
culatura acessória da respiração e cia-
nose. Na ausculta, podem-se observar 
diminuição dos sons respiratórios, sibi-
los, roncos e raros estertores crepitantes. 
O aumento da Capacidade Residual 
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Funcional e/ou do Volume Residual, o 
edema de membros inferiores, a ascite e 
a fraqueza muscular respiratória levam à 
possibilidade de hipertensão pulmonar e 
cor pulmonale [8]. 

A fisioterapia respiratória ambulato-
rial desempenha um papel de extrema 
importância na reabilitação de pacientes 
pneumopatas. Especificamente em paci-
entes com DPOC, a fisioterapia respira-
tória visa ao recondicionamento físico 
do sistema cardiorrespiratório, procu-
rando aumentar a resistência e a força 
dos músculos respiratórios, objetivando 
a readaptação do paciente a uma con-
vivência satisfatória com sua condição, 
reintroduzindo-o às suas atividades de 
vida diária e às suas funções [9].

Objetivos
Avaliar a eficácia e os benefícios da 

Fisioterapia Respiratória em um paciente 
com DPOC grave. 

Caso Clínico e Tratamento 
Paciente A.F., brasileiro, 59 anos, resi-

dente na cidade de Adamantina (SP), pro-
curou atendimento no setor de Fisiotera-
pia Cardiorrespiratória na Fisioclínica das 
Faculdades Adamantinenses Integradas, 
em março de 2010, com diagnóstico de 
DPOC grave.

Na anamnese apresentou como 
queixa principal dispnéia ao falar e aos 
pequenos esforços. Durante o exame 
físico, observou-se na ausculta pulmonar 
a presença de murmúrio vesicular (MV) 
diminuído com roncos e sibilos em todos 
os campos pulmonares. Paciente possuía 
tosse crônica com expectoração abun-
dante e amarelada.

Foram verificados as pressões res-
piratórias máximas para avaliação da 
força dos músculos respiratórios, o pico 
de fluxo expiratório para observação do 
grau de obstrução e a saturação periféri-
ca de oxigênio (SpO2), 

A avaliação das pressões respiratórias 
foi realizada utilizando o Manovacu-
ômetro para obtenção da pressão inspi-

ratória máxima (Pimáx) e pressão expi-
ratória máxima (Pemáx) do paciente, que 
resultam da força da musculatura ins-
piratória e expiratória, respectivamente. 
Para avaliação da Pimáx, o paciente 
inicialmente expirou até atingir seu vol-
ume residual e conectou-se rapidamente 
a peça bucal para realizar um esforço 
inspiratório máximo. Para obtenção da 
Pemáx, o paciente realizou uma inspira-
ção máxima até atingir sua capacidade 
pulmonar total, em seguida, conectado 
à peça bucal, realizou um esforço ex-
piratório máximo. Foram efetuadas três 
manobras consecutivas, considerando o 
melhor valor obtido no teste.

A Pimáx e a Pemáx foram comparadas 
aos valores esperados para o paciente, se-
gundo as equações em função da idade e 
sexo [10], sendo para o sexo masculino: 
Pimáx (cmH2O) = 155,3 – (0,80 x idade) 
com um erro padrão de estimativa (EPE) 
= 17,3 e Pemáx (cmH2O) = 165,3 – (081 
x idade) com um erro padrão de estima-
tiva (EPE) = 15,6. Para cada parâmetro, 
o limiar inferior de normalidade (LIN) foi 
obtido subtraindo-se do valor previsto o 
produto: (1,645 x EPE). 

Assim, o paciente apresentou Pimáx de 
-30 cmH2O e Pemáx de 52cmH2O, mos-
trando diminuição da força muscular respi-
ratória, pois o LIN para este paciente é de 
79cmH2O e 92cmH2O respectivamente.

O pico de fluxo expiratório foi avali-
ado utilizando-se o Peak Flow e com-
parado aos valores previstos para ele de 
acordo com o sexo, idade e altura, sendo 
que, o paciente apresentou um Pico de 
Fluxo de 100l/min, quando o esperado 
seria 542 l/min, mostrando, assim, ob-
strução ao fluxo expiratório.

Considerando que o valor normal de 
SpO2 tem que ser superior a 90%, du-
rante a avaliação o paciente a apresen-
tou diminuída (85%). Relatou o uso da 
oxigenoterapia domiciliar durante algu-
mas AVD’s e para dormir, por apresentar 
constante queda da SpO2.

Após avaliação fisioterapêutica e 
identificadas as disfunções, elaborou-

se o tratamento, o qual foi realizado 
3 vezes semanais com duração de 60 
minutos diários, totalizando 8 sessões. 
Como o paciente apresentava secreção, 
o tratamento foi iniciado com técnicas 
de higiene brônquica: vibrocompressão 
associada ao huffing e freno labial. Uti-
lizou-se também o Threshold com carga 
estabelecida a 50% da Pimáx avaliada, 
adequada para fortalecer os músculos in-
spiratórios. 

A fim de melhorar a capacidade do 
paciente em realizar atividades co-
tidianas, a tolerância aos exercícios e 
a qualidade de vida, foram propostos 
os exercícios físicos, iniciando-se com 
aquecimento e alongamento dos múscu-
los cervicais, membros superiores (bíceps 
e tríceps), tronco (paravertebrais) e mem-
bros inferiores (quadríceps, ísquiotibiais, 
gastrocnêmio e sóleo), com duração de 
12 segundos cada alongamento.

Na sequência foram realizados exer-
cícios intervalados (10 minutos) de mem-
bros superiores com extensão e flexão de 
cotovelos e diagonal, com halteres de ½ 
kg, sendo 2 séries de 10 repetições. Para 
a realização desses exercícios, foi ne-
cessário o uso de oxigenoterapia (1 a 2 l/
min.) para manutenção da SpO2.

Para o treino de resistência, com du-
ração de 10 minutos, foram propostos ex-
ercícios de agachamento na barra, com 2 
séries de 10 repetições, subir e descer do 
degrau (step) e marcha estática.

Por último, na fase de relaxamento, 
foram realizados alongamentos (5 minutos) 
dos músculos mais trabalhados, além do 
relaxamento (5 minutos) com o paciente 
deitado na maca associado à respiração.

Após 4 semanas de tratamento, foram 
reavaliados os parâmetros de Pico de 
Fluxo, Pimáx e Pemáx, SpO2 e ausculta 
pulmonar e a percepção pessoal do paci-
ente quanto à sua condição respiratória.

Resultados e Discussão
A DPOC é uma doença de origem 

multifatorial e requer, por parte dos profis-
sionais envolvidos no tratamento dos paci-
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entes, atenção especial aos fatores de risco 
envolvidos em cada caso particular [11].

O tratamento proposto para o pre-
sente caso baseou-se na elaboração de 
exercícios físicos adaptados à condição 
especial do paciente e seu acompanha-
mento clínico. Após 8 sessões de fisiote-
rapia, foi possível observar uma melhora 
no pico de fluxo de 150 l/min, sendo 
verificado na Pimáx um aumento de 10 
cmH2O e na Pemáx de 33 cmH2O, além 
do acréscimo de 3% na SpO2. Na aus-
culta pulmonar da primeira avaliação, 
o murmúrio vesicular estava diminuído, 
com roncos e sibilos em todo o campo 
pulmonar. Na reavaliação obteve-se uma 
melhora do murmúrio vesicular diminuí-
do, com sibilos apenas no terço médio 
direito. Enquanto a expectoração na 
primeira avaliação era abundante e ama-
relada, na última avaliação esta apresen-
tou-se moderada e mucóide, conforme 
pode ser visualizado na Tabela 1.

O paciente relatou diminuição da 
dispnéia e da fadiga ao caminhar em 
pequenas distâncias; apresentou diminu-
ição da ronquidão e melhora da fala, 

além de sentir-se mais disposto para re-
alizar suas AVD’s. Relatou também que 
conseguiu dormir uma noite inteira sem 
uso do oxigênio. Nos casos de DPOC 
nem sempre é possível obter resultados 
tão favoráveis como os apresentados 
neste estudo. 

No trabalho conduzido por Ribeiro et 
al [12], o aumento no valor do pico de 

fluxo expiratório não foi significativo, pas-
sando de 197,5±157,5 l/min na avaliação 
inicial para 187,5±90,5 l/min na avaliação 
final, ao contrário do nosso estudo, que 
obteve uma melhora de 100 l/min iniciais 
para 250 l/min finais no pico de fluxo.

Por meio do programa de Reabilita-
ção Pulmonar realizado em 8 sessões, 
houve uma melhora da Pimáx em 10 

Figura 3. Paciente durante a execução do alongamento e treino de resistência fazendo o uso da oxigenoterapia.
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cmH2O e da Pemáx em 33 cmH2O. 
Panizzi e colaboradores [13], ao realiza-
rem um estudo em uma escola univer-
sitária com 15 voluntários (10 do sexo 
masculino e 5 do feminino), relataram 
resultados semelhantes aos apresentados 
neste relato de caso: com um aumento 
em média de 12,40 cmH2O (23,36%) na 
Pimáx e de 10,73 cmH2O (15,14%) na 
Pemáx após a execução de um Protocolo 
Experimental de Curta Duração .

Pacientes com DPOC podem apre-
sentar aumento da secreção de muco 
nas vias aéreas e hipertrofia das células 
produtoras de muco, levando à obstrução 
e aumento da resistência das vias aéreas, 
limitação ao fluxo aéreo, aprisionamento 
aéreo e aumento do volume residual, 
diminuindo a eficiência do diafragma e 
reduzindo a capacidade para o exercício 
[14, 15]. No presente estudo, o paciente 
apresentava, antes da reabilitação pul-
monar, uma ausculta pulmonar com ron-
cos e sibilos em todo o campo pulmonar 
e abundante e amarelada secreção. A re-
abilitação, através da vibrocompressão, 
huffing e freno labial, mostrou-se eficaz 
quanto à higiene brônquica, pois houve 
uma diminuição da secreção e restrição 
de sibilos apenas ao terço médio direito. 

O tratamento efetivo da DPOC está 
diretamente relacionado à melhoria na 
qualidade de vida dos indivíduos aco-
metidos por esta doença [16]. Apesar 
deste estudo não ter utilizado uma escala 
ou questionário específico para aval-
iar a qualidade de vida e a melhora da 
dispnéia, foi possível observar um incre-
mento na qualidade de vida do paciente 
envolvido por meio da análise crítica 
de seus comentários. Em diversas situa-
ções, o paciente relatou diminuição da 
dispnéia e da fadiga ao caminhar peque-
nas distâncias, além de citar uma maior 
disposição para realizar suas AVD’s e 
melhora significativa da fala. Do mesmo 
modo, Neder et al. [17] e Zanchet et al. 
[16], após tratamento de 36 e 27 pacien-
tes, respectivamente, com quadro clínico 
de DPOC, alcançaram uma importante 

redução da dispnéia no exercício máxi-
mo após a reabilitação pulmonar [17] e 
melhora na qualidade de vida de pacien-
tes em todos os escores de um question-
ário aplicado [16].

Conclusão
Foi possível concluir que apesar 

de poucas sessões de fisioterapia, a re-
abilitação pulmonar proporcionou uma 
melhora no quadro do paciente com 
DPOC Grave, com diminuição do grau 
de obstrução, observado no aumento do 
Pico de Fluxo, e aumento da força dos 
músculos respiratórios, além da redução 
da dispnéia durante as AVD`s. Toda-
via, é necessário ressaltar a importân-
cia da continuidade do tratamento para 
uma contínua evolução da melhoria do 
quadro clínico do paciente, visto que a 
DPOC consiste em uma patologia crôni-
ca, não reversível. 
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Introdução

O câncer de próstata é o tumor mais 
frequente no homem brasileiro. Segundo 
o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
estima-se 52.350 novos casos no Bra-

sil no ano de 2010, correspondendo a 
um risco estimado de 54 casos a cada 
100.000 homens. 

A prostatectomia radical (figura 1) é 
o método mais antigo de tratamento do 
câncer de próstata, além de ser o mais 
eficaz. No entanto, essa operação causa 
muitas complicações, entre as quais a 
incontinência urinária (IU) é a mais afli-
tiva. Em muitos pacientes a incontinên-
cia melhora em alguns dias, semanas ou 
meses sem intervenção, mas em uma 
pequena proporção isso não ocorre.

A IU é a perda involuntária da urina, 
que é um problema social ou higiênico. 
Embora não coloque diretamente a vida 
das pessoas em risco, é uma condição 
que pode trazer sérias implicações médi-

cas, sociais e psicológicas.
 A incontinência de acordo com 

os sintomas pode ser classificada em três 
tipos principais: a IU de esforço, quando 
há perda de urina durante o esforço, e-
xercício, ao espirrar ou tossir; a urge-in-
continência, caracterizada pela perda de 
urina acompanhada ou imediatamente 
procedida por urgência e a IU mista, 
quando há queixa de perda urinária asso-
ciada tanto aos esforços quanto à urgên-
cia.

 O tratamento da IU após a 
cirurgia depende do seu mecanismo, 
da sua importância e do tempo pós-
cirúrgico, podendo ser fisioterapêutico, 
medicamentoso e cirúrgico. A terapia 
medicamentosa pode apresentar efeitos 
colaterais, enquanto que os cirúrgicos 
são de custo elevado. Em conseqüên-
cia das dificuldades encontradas nestes 
tratamentos, cresce o número de adep-
tos ao tratamento fisioterapêutico, sendo 
este um método não invasivo, sem efeitos 
colaterais e de baixo custo no auxílio ao 
retorno precoce da continência urinária.

Diversos estudos evidenciam que a 
fisioterapia no tratamento da IU resulta 
no fortalecimento da musculatura do as-
soalho pélvico, promovendo a recupera-
ção total ou parcial da continência. Um 
exemplo seria a aplicação dos exercícios 
de Kegel, que consistem na conscien-
tização do paciente quanto à existência 
e função do assoalho pélvico e na recu-

Antes Depois

Figura 1. Prostatectomia radical.
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peração do nível de força normal dessa 
musculatura, muitas vezes inibida após 
cirurgias próximas a região, conforme 
figura 2.

outubro de 2008, encaminhado ao Setor 
de Uroginecologia da Fisioclínica da FAI 
para tratamento de IU de esforço.

O atendimento inicial foi realiza-
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Na primeira sessão foi trabalhada a 
conscientização do paciente para o re-
crutamento da musculatura do assoalho 
pélvico, evitando compensações como 
a contração dos músculos abdominais, 
glúteos e adutores. Realizada a consci-
entização, foram aplicados exercícios 
pélvicos lentos e rápidos, podendo variar 
da posição bípede para sentada e ponte 
com auxílio de equipamentos como bola 
Suíça, bastão e cunha de espuma. Os e-
xercícios foram realizados em três séries 
de quinze repetições com intervalos de 
um minuto cada (figuras 3 e 4).

Para a coleta de dados foram selecio-
nadas três avaliações, sendo a primeira 
e a segunda em fevereiro e setembro de 
2009, respectivamente, e a terceira em 
abril de 2010. Para a análise dos resul-
tados foram avaliados dados referentes à 
frequência da micção, episódios de IU, 
quantidade de vazamentos, tipos de pro-
teção, ato responsável pelo escape e ne-
cessidade de urinar. 

Resultados e Discussão
De acordo com a tabela 1 pode-se 

observar que entre a primeira e a terceira 
avaliação houve uma redução tanto di-

Figura 2. Fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico no tratamento da IU.  

 O objetivo deste estudo foi avaliar a 
evolução do tratamento fisioterapêutico 
em um paciente prostatectomizado com 
IU de esforço.

Casuística e Método
Para a realização do estudo foi avalia-

do o paciente AG, 64 anos, com pros-
tatectomia radical realizada em 27 de 

do em 10 de fevereiro de 2009, com 
frequência de duas vezes semanais e 
uma hora de duração cada sessão. As 
sessões consistiam em exercícios de Ke-
gel para fortalecimento da musculatura 
do assoalho pélvico e biofeedback como 
forma de estimular o ato motor automáti-
co contra eventos de esforço, auxiliando 
na diminuição dos episódios de IU.

Figura 3. Exercícios de elevação MMLI com recrutamento do assoalho pélvico. Figura 4. Exercício abdominal com recrutamento do assoalho pélvico
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urna quanto noturna na frequência da 
micção. Já em relação aos episódios de 
IU, houve uma diminuição de 126 para 
21 por semana, correspondendo a 83% 
de redução. 

A: Agachamento, C: Corrida, FP: Fraldas como precaução, LP: Levantamento de peso, MR: Marcha rápida.

cícios de fortalecimento da musculatura 
perineal promoveriam um aumento da 
resistência uretral e consequentemente 
o retorno da continência. A eficácia dos 
exercícios foi demonstrada com sucesso 

possível, o que pode explicar o fato do pa-
ciente ainda apresentar escapes de urina.

 
Conclusão
Conclui-se que, o tratamento fisiote-

rapêutico é um método eficaz na re-
abilitação da incontinência urinária de 
esforço após a prostatectomia radical e 
que os exercícios propostos tiveram êxito 
na redução de frequência da micção, nos 
episódios de incontinência urinária e nos 
atos responsáveis pelo escapes de urina, 
além da troca de fralda como precaução 
por lenço e consequente melhora da 
qualidade de vida do paciente.
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De acordo com a tabela 2 a quanti-
dade de vazamentos de urina da primei-
ra avaliação para a segunda passou de 
molhado para algumas gotas e na ter-
ceira avaliação houve uma regressão 
para úmido. Isso pode ser explicado 
pelo fato da substituição da fralda pelo 
lenço como forma de proteção. Além 
disso, os atos responsáveis pelo escapes 
diminuíram, sendo que na última avalia-
ção foram demonstrados escapes apenas 
durante a tosse, riso ou espirro.

Segundo Rendón (2000), após a pros-
tatectomia radical há uma perda da con-
tinuidade do músculo vesico uretral, do 
revestimento fascial da uretra e do mús-
culo elevador do ânus, ocorrendo tam-
bém à interrupção da conexão nervosa 
da bexiga distal e da uretra membranosa, 
desencadeando a alteração da micção.

Segundo Perissinotto (2008), Kegel 
em 1948 propôs exercícios de assoalho 
pélvico para o tratamento de IU de es-
forço e mista, constatando que tais exer-

no paciente, conforme tabela 1 e 2.
Kahihara et al (2006) relata que a fi-

sioterapia com o uso da cinesioterapia 
em pacientes prostatectomizados produz 
o fortalecimento dos músculos do asso-
alho pélvico, inibição do músculo detru-
sor e a ativação da musculatura perineal, 
podendo o músculo esfincteriano recu-
perar sua função em até um mês após 
a prostatectomia. Já em pacientes que 
realizaram uma prostatectomia radical a 
incontinência começa a melhorar após 
seis meses, tendo como importância à re-
alização de um tratamento adequado do 
fisioterapeuta.

Segundo Kubagawa (2006), pacientes 
com IU de esforço persistente são mais 
difíceis de tratar ao contrário de pacien-
tes com incontinência causada pela hi-
peratividade da bexiga, que adquirem a 
continência normal em até um ano. Além 
disso, a fisioterapia deve ser iniciada um 
dia após a retirada da sonda vesical para 
a obtenção da continência o mais rápido 
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Introdução 

Ergonomia
A Ergonomia é uma ciência que estu-

da a adaptação das tarefas e do ambien-
te de trabalho às características físicas, 
sensoriais, perceptivas mentais. A pala-
vra Ergonomia vem das palavras gregas 
ergos que significa “trabalho” e nomos, 
“estudo de” ou “leis naturais de”. E de 
acordo com NASCIMENTO e MORAES 
(2000), ela deve visar em primeiro lugar 
ao bem estar do trabalhador e sua segu-
rança, tendo como resultado a eficiência 
profissional.

Objetivo da ergonomia é buscar de 
forma abrangente a melhora do ambiente 
do trabalho em geral, a forma que cada 
trabalhador exerce sua função diária ve-
rificando o ambiente físico com adoção 
de mobiliário ajustável a diferentes re-
quisitos da tarefa tais como: altura das 
mesas, alturas das cadeiras, se apresenta 
apoio para os braços e costa, espaço livre 
para as pernas, altura dos monitores veri-
ficando se estão dentro do campo visual. 
Condições ambientais como temperatu-
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ra, poluição sonora, iluminação, queixa 
principal e outros, sendo necessário a 
realizações de medidas antropométricas 
individuais, segurança no trabalho e ris-
cos de acidentes

Cinesioterapia Laboral
A cinesioterapia laboral visa a pro-

moção da saúde e melhoria das condições 
de trabalho, além da preparação biopsi-
cossocial dos participantes, redução dos 
acidentes de trabalho, redução da ocor-
rência de lesões por esforços repetitivos 
e, consequentemente, proporcionar au-
mento da produtividade e qualidade.

O objetivo geral é proporcionar a 
melhora da qualidade de vida dos fun-
cionários da empresa, com consequente 
aumento da produtividade dos fun-
cionários, proporcionando momentos de 
lazer e melhora do condicionamento físi-
co, prevenir Lesões por Esforços Repeti-
tivos (LER) e de Distúrbios Osteomuscu-
lares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A cinesioterapia laboral pode ser divi-
dida em três fases: a cinesioterapia laboral 
preparatória, compensatória e corretiva. 
Quando as atividades são realizadas an-
tes da jornada de trabalho, constitui-se a 
cinesioterapia preparatória, a qual é rea-
lizada com objetivo de alongar e aquecer 
a musculatura exigida para cada função a 
ser desempenhada. A cinesioterapia com-
pensatória é realizada durante uma pausa 
no meio da jornada de trabalho, visando 
a diminuição da fadiga física e mental, 
prevenindo os distúrbios corporais rela-

cionados ao trabalho.. O programa de 
cinesioterapia final, ou de relaxamento, 
é realizado após a jornada de trabalho, 
com o intuito de promover o relaxamento 
e alívio da fadiga psicofísica.

Isostretching
O Isostretching é uma técnica fran-

cesa criado por Bernard Redondo, que 
é uma ginástica terapêutica composta 
por exercícios que permitem simulta-
neamente alongar e fortalecer isometri-
camente os músculos do corpo atuando 
na prevenção e no tratamento das alter-
ações osteomusculares. É uma ginástica 
postural, global e ereta.

Postural porque os exercícios são e-
xecutados dentro de uma postura cor-
reta, global ou total porque todo o corpo 
é trabalhado, e ereto porque alonga a 
coluna vertebral, afim de trabalhar mais 
especificamente a musculatura paraver-
tebral profunda.

Os exercícios são efetuados com in-
tensidade máxima que cada praticante 
pode dar, a postura é mantida com uma 
longa expiração, ao mesmo tempo em 
que alonga o segmento que está sendo 
trabalhado e às vezes associa-se a con-
tração isométrica dos membros inferiores 
e abdômen.

Os exercícios tem por finalidade di-
minuir as dores osteomusculares; au-
mento da flexibilidade, melhora das alte-
rações posturais, aumento da capacidade 
respiratória, melhora da forma física e 
manutenção da massa muscular.
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Objetivo
O objetivo desse trabalho foi verificar 

os efeitos da cinesioterapia laboral asso-
ciada ao método Isostretching relaciona-
dos a dor, flexibilidade e satisfação, nos 
funcionários de Serviços Gerais do cam-
pus III da FAI, como meio de prevenção 
nos distúrbios ósteomusculares do trab-
alho.

Casuística e Métodos
Participaram desse estudo três fun-

cionários da função de serviços gerais. 
Foram realizadas por três avaliações: 

avaliação fisioterapêutica, avaliação 
postural, avaliação ergonômica do posto 
de trabalho, além do questionário de per-
cepção de esforço e dores e de satisfa-
ção.

Na Avaliação Fisioterapêutica foram 
coletados dados do funcionário como  
queixa principal, exame físico avaliado 
por meio da inspeção, palpação, gonio-
metria, força muscular, flexibilidade de 
tronco (distância mão-solo e sentado – 
distância mão-pé), escala de dor (1 a 10), 
sensibilidade; e testes especiais.

Na Avaliação Postural foi feito análise 

postural em vista anterior, lateral e pos-
terior; em relação ao posicionamento de 
cada segmento corporal, cabeça, om-
bros, membros superiores, tórax, diafrag-
ma, dorso, lombar, joelhos, crista-ilíaca 
anterior e posterior, fossa poplítea, pés, 
ângulo tíbio-társico, falanges, e testes 
posturais.

A Avaliação Ergonômica dos postos 
de trabalho, traduzida e adaptada por L. 
Gomes da Costa, com 14 itens de avalia-
ção do local de trabalho, sendo espaço 
de trabalho, atividade física geral, tarefas 
de elevação, posturas e movimentos, ris-
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cos de acidentes, conteúdo 
do trabalho, restritividade 
do trabalho, comunicação 
do trabalhador, tomada de 
decisões, repetitividade 
do trabalho, nível de aten-
ção requerida, iluminação, 
ambiente térmico e ruído. 
Sendo classificadas de 1 a 5 
pelo analista, sendo 1 ótimo, 2 bom, 3 
regular, 4 ruim e 5 péssimo.

A cinesioterapia laboral realizada foi 
a compensatória, com freqüência de cin-
co vezes por semana, durante um perío-
do de trinta dias, totalizando 20 sessões, 
com duração de aproximadamente 15 a 
20 minutos, e cada sessão foi realizada 
com cinco exercícios de aquecimento, 
cinco exercícios de alongamento global 
e cinco exercícios de Isostretching, con-
forme as figuras 1, 2, 3 e 4.

Resultados
Após a realização da Cinesioterapia 

Laboral associada ao Isostretching os 
funcionários foram reavaliados e foram 
encontrados alguns resultados 
como ganho de flexibilidade di-
minuição da dor ou desapare-
cimento total nos respectivos 
segmentos corporais e melhora 
do bem estar diário e satisfação 
em todos os funcionários. A fun-
cionária I apresentou maior ganho 
de flexibilidade em mão-solo e 
mão-pé, diminuição do grau de 
dor em ombro de grau 6 para grau 
4 e não apresenta dor lombar, a 
funcionária II apresentou melhora 
na flexibilidade e desapareceu as 
dores em membros inferiores, per-
manece a dor em ombro , o fun-
cionário III teve redução da dor 
lombar de grau 3 para grau 2 é 
o que apresenta maior ganho de 
flexibilidade e  melhora muito boa no Figura 1 – Flexibilidade dos funcionários

bem estar de modo geral.  
As tabelas e gráficos abaixo 
ilustram os resultados.

Discussão
No presente estudo, o 

Isostretching foi escolhido 
como forma de alonga-
mento associado a ginástica 

laboral para verificar os efeitos em rela-
ção à dor, flexibilidade e satisfação. Em 
relação à dor houve redução do grau de 
dor em ombro, região lombar e membros 
inferiores. Yagi et al, (2007) e Briganó, 
(2005) afirmaram que a cinesioterapia 
laboral com ênfase no fortalecimento da 
musculatura lombar e do tronco tem in-
fluência significativa na melhora da lom-
balgia. Herman et al. consideram o exer-
cício físico uma das principais estratégias 
para tratamento da dor. O Isostretching, 
para Redondo, (2001), mantém o equilí-
brio, harmoniza as tensões, evitando as 
compensações, é um método preventivo, 
tonificante e flexibilizante.

Mann, (2007) afirmaram que o 
Isostretching foi efetivo no trata-
mento da dor lombar e na flexibili-
dade após dez sessões. Lopes et al., 
afirmaram a eficácia terapêutica do 
método Isostretching na melhora da 
dor e da flexibilidade, os achados 
da literatura confirmam os achados 
do presente estudo em relação ao 
ganho de flexibilidade e dor.

No presente estudo houve me-
lhora no estilo de vida desses tra-
balhadores, melhora do humor, 
estresse e melhor disposição para 
o trabalho, segundo Santos et al. 
(2007), após terem aplicado a 
ginástica laboral durante 6 meses 
e 48 sessões em um grupo de 40 
funcionárias de uma universidade 
do Paraná, afirmaram que houve 

melhora na qualidade de vida, no humor 

BOLETIM
CIENTÍFICO20



FISIOTERAPIA 10 ANOSFISIOTERAPIA 10 ANOS

e melhor disposição para enfrentar a jor-
nada de trabalho e preveniu as doenças 
ocupacionais.

Dessa forma, pode-se afirmar que a 
ginástica laboral associada ao Isostret-
ching durante um período de 30 dias, 
totalizando 20 sessões, atuou como me-
dida preventiva e terapêutica para os tra-
balhadores. 

Conclusão
Sendo assim, após a implantação 

da Cinesioterapia Laboral associada ao 
Isostretching durante 30 dias, foram en-
contrados alguns resultados como ganho 
de flexibilidade em todos os funcionários,  
diminuição do grau de dor em todos os 
segmentos com exceção do funcionário 
II que manteve na região do ombro, e 
melhora do bem estar geral. Seria inte-
ressante um protocolo mais longo para 
verificar possíveis mudanças na postura 

desses trabalhadores
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Introdução

O envelhecimento é responsável por 
uma série de alterações estruturais e fun-
cionais do organismo, com declínio de 
todas as variáveis fisiológicas, o que leva 
a um prejuízo no desenvolvimento da ca-
pacidade funcional e uma deterioração 
da saúde (Pontes Junior, 2005).

A capacidade funcional pode ser 
definida como a capacidade do indi-
víduo para realizar as atividades bási-
cas e instrumentais de vida diária (Neri 
2005).

A depreciação da capacidade fun-
cional faz com que os idosos tornem-se 
dependentes de cuidados, podendo, em 
muitos casos, resultar numa instituciona-
lização precoce e, conseqüentemente, 
perda da autonomia (Pontes Junior, 2005)

Outro aspecto oriundo do envelhe-
cimento é a diminuição da flexibilidade. 
Com a flexibilidade deficiente o idoso 
perde a harmonia dos movimentos, difi-
cultando a realização das atividades de 
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vida diária que requerem maior precisão 
ou que necessitem de maior mobilidade. 
(Driusso, 2007)

Vale lembrar que estas alterações 
relativas provocadas pela passagem dos 
anos, podem sofrer influências com a 
prática de atividades físicas regulares e 
programadas. 

O termo Revitalização Geriátrica, 
refere-se à utilização da fisioterapia 
como recurso preventivo e promocional, 
aplicada com o objetivo de contribuir 
para integração das condições de vida 
com a satisfação pessoal, cuja conse-
qüência nada mais é do que qualidade 
de vida (Rebellato, 2007).

Além de constituir um conjunto de 
técnicas preventivas, e em alguns casos 
reabilitadora, a Revitalização Geriátrica 
converte-se, principalmente, em um dis-
positivo para manter bons estados das 
condições de saúde de indivíduos idosos 
ou melhorá-los ainda mais (Rebellato, 
2007).

Acredita-se que um programa de ati-
vidade física bem direcionado e eficiente 
contribui para que as pessoas se libertem 
de preconceitos estabelecidos cultural-
mente; atua na manutenção da saúde, 
melhora as funções orgânicas; na parte 
social, facilita a convivência e na parte 
psicológica, atua na melhora da auto-
estima, conscientizando o idoso de que 
pode também participar de muitas ativi-
dades e ações e que envelhecer faz parte 
de um fenômeno de corporeidade, que é 

natural (Rebellato, 2007).
 
Objetivos
Analisar o efeito de um programa fi-

sioterapêutico de Revitalização Geriátri-
ca na flexibilidade, mobilidade e capa-
cidade funcional de idosos residentes no 
município de Adamantina que partici-
pam destas atividades.

Metodologia
A amostra de sujeitos foi constituída 

por um grupo de 5 indivíduos indepen-
dentes fisicamente com idade de 64 a 74 
anos, sendo 3 indivíduos do gênero femi-
nino e 2 do gênero masculino, com diag-
nóstico de diabetes mellitus II e hiperten-
são arterial sistêmica. Os participantes 
deveriam ser capazes de deambular sem 
auxílio de dispositivos auxiliares; possuir 
mobilidade articular, equilíbrio estático e 
flexibilidade satisfatória de acordo com a 
ficha de avaliação inicial e possuir força 
muscular grau quatro de acordo com a 
classificação de Nancy Berryman Reese. 

Alguns critérios de exclusão foram 
utilizados, dentre eles estão: infecções 
e inflamações agudas e crônicas; insu-
ficiência grave: hepática, cardíaca, respi-
ratória e renal; estenose coronária grave; 
angina a esforços mínimos; infarto do 
miocárdio recente; bloqueio auriculo-
ventricular grave; aneurisma ventricular 
aórtico; embolia pulmonar o sistêmica 
recente; hipertensão arterial não contro-
lada; enfermidade metabólica não con-
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trolada; processos tumorais malignos e 
cor pulmonale crônico.

As atividades são realizadas no Parque 
dos Pioneiros – Av. Ademar de Barros, s/
nº, no município de Adamantina-SP e as 
respectivas avaliações no Campus III da 
FAI, situada à Av. Marechal Castelo Bran-
co, nº 660.

tarefa é cronometrado. O paciente deve 
iniciar o teste com os braços repousados 
e as costas apoiada na cadeira, deve uti-
lizar seu calçado usual e até mesmo seu 
dispositivo de ajuda e o trajeto deve ser 
sinalizado no chão. Pacientes que con-
seguem realizar o teste em tempo infe-
rior a 10 segundos, têm risco de queda 

se sentir apto e deve caminhar sem falar 
com as pessoas que estão ao seu redor. 

Antes de iniciar o teste de Caminhada 
de seis minutos são aferidos: freqüência 
cardíaca, freqüência respiratória, pressão 
arterial, saturação periférica de oxigênio. 
A cada minuto de caminhada do paci-
ente são aferidas através do oxímetro de 

Figura 1 – Alongamento Figura 2 – Caminhada Figura 3 – Atividades Cooperativas

Foram realizadas 2 avaliações num 
período de 8 meses a fim de verificar a 
eficácia do programa na flexibilidade, 
mobilidade e capacidade funcional dos 
participantes.

O teste de flexibilidade é realizado 
com o paciente na posição ereta ortos-
tática e pede-se para ele flexionar o tron-
co levando suas mãos o mais próximo 
possível do chão sem flexionar os joel-
hos, e então verifica-se a distância em 
que a ponta dos dedos das mãos perman-
ece em relação ao solo, podendo pedir 
ao paciente que realize o procedimento 
três vezes para considerarmos a menor 
distância mensurada.

Para a verificação da mobilidade e 
equilíbrio utilizou-se o Timed up and go 
test (TUG) que consiste em o paciente 
levantar-se de uma cadeira sem o apoio 
dos braços, caminhar três metros com 
passos seguros e confortáveis, girar 180º 
e retornar sentando-se na cadeira, onde 
o tempo no qual o idoso realiza essa 

mínimo, pacientes com tempo entre 10 e 
20 segundos são, em geral, independen-
tes e, na ausência de história de quedas 
ou padrão de marcha típico, não neces-
sitam ter sua propedêutica estendida. O 
TUG com duração igual ou superior a 20 
segundos é indicativo de instabilidade 
postural e alto risco de quedas.

O Teste de Caminhada de 6 minutos 
vem sendo muito utilizado para avaliar a 
capacidade submáxima de exercício e é 
uma intervenção simples, segura e bem 
tolerada pelos pacientes. O teste deve ser 
realizado em um corredor de 30 metros 
de comprimento, demarcado de 3 em 3 
metros, sem obstáculos, com temperatu-
ra confortável, podendo ser em ambiente 
fechado ou ao ar livre e com piso nivela-
do em toda extensão. O objetivo do teste 
é caminhar em ritmo próprio sozinho a 
maior distância possível durante os seis 
minutos, onde é permitido ao paciente 
andar devagar, parar, relaxar quando ne-
cessário e retornar à caminhada quando 

pulso a freqüência cardíaca e a saturação 
de oxigênio, ao final dos seis minutos são 
aferidos os mesmos parâmetros iniciais 
e verifica-se quantos metros o paciente 
percorreu.

Para a realização destas atividades 
são necessários alguns recursos de su-
porte como: bastões de madeira; halteres 
de 0,5 kg e bolas de borracha, e ainda es-
figmomanômetro e estetoscópio próprio 
de cada estagiário.

As sessões são realizadas três vezes 
por semana no Parque dos Pioneiros de 
Adamantina, com duração de aproxima-
damente 60 minutos, onde no início e ao 
final são verificados os sinais vitais dos 
participantes. 

As atividades se iniciam com um 
período curto de aquecimento e alonga-
mento, em seguida inicia-se a caminha-
da e ao seu término há uma pausa para 
a hidratação e posteriormente são traba-
lhados os componentes de mobilidade e 
força na Academia ao ar livre.
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As atividades seguem com 
exercícios de coordenação, 
agilidade e equilíbrio, re-
alizando jogos e atividades 
cooperativas, finalizando as 
atividades com alongamento, 
técnicas de relaxamento e e-
xercícios respiratórios. 

Com a finalidade de 
demonstrar a eficácia do pro-
grama fisioterapêutico de 
“Revitalização Geriátrica” na 
mobilidade, flexibilidade e ca-
pacidade funcional dos idosos 
participantes utilizou-se uma 
análise estatística por intermé-
dio do teste t de Student para 
dados pareados.

Resultados
Na tabela 1 pode-se observar os dados 

referentes à flexibilidade, mobilidade e 
capacidade funcional, respectivamente.

A maioria dos participantes apresen-
taram melhora ou manutenção da flexi-
bilidade, exceto o participante 3 que 
apresentou uma piora. Pode ser obser-
vado ainda que todos os participantes 
do programa obtiveram uma melhora da 
mobilidade e capacidade funcional.

Observa-se na tabela 2 que os partici-
pantes do programa obtiveram uma me-
lhora significativa (p<0,05) nos quesitos 
mobilidade e distância percorrida (capa-
cidade funcional).

Discussão
Neste estudo os idosos praticantes de 

atividade física obtiveram uma melhora 
significativa na capacidade funcional 
em relação aos não praticantes. Estudos 
realizados por Guimarães et al (2004), 
Carvalho et al e Franchi et al (2008) cor-
roboram esta informação.

Referente à mobilidade, a prática 
de atividade física influenciou positiva-

mente em todos os participantes desta 
amostra. Para Alfiere et al (2009) e Ra-
mos (2003), indivíduos idosos que rea-
lizam atividade física regular apresentam 
mobilidade funcional superior ao de ido-
sos sedentários.

Neste estudo não se pode observar 
melhora significativa na flexibilidade.  
Porém, vale salientar que os dados refe-
rentes à flexibilidade desta amostra, 
foram influenciados pela piora de um 
participante. 

Dados revelam que alterações no en-
velhecimento são fatores determinantes 
para as limitações funcionais em indi-
víduos de mais idade, segundo Júnior e 
Guerra (2008). Existem infinitas variáveis 
nas quais poderia interferir no teste de 
flexibilidade realizado através da dis-
tância mão chão em centímetros como: 
fatores metabólicos (hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes etc), fatores físicos 
(lombalgia, hérnia discal etc), e ainda 
fatores psicossociais (relacionamento fa-
miliar, conjugal, auto-estima etc).

A flexibilidade é uma capacidade que 

contribui diretamente nas 
atividades de vida diária. 
Nesse sentido, o idoso ne-
cessita ter bons níveis de 
flexibilidade para garantir 
autonomia. Conforme os 
trabalhos realizados por 
Souza et al (2005), Cunha et 
al (2007) e Corredor (2006), 
idosos ativos e praticantes 
de atividade física melhoram 
significativamente a flexibili-
dade. 

De acordo com Gui-
marães et al (2006), idosos 
praticantes de atividades físi-
cas, apresentam capacidade 
funcional satisfatória e pou-
ca dificuldade na realização 

de trabalhos domésticos.

Considerações finais
Pôde-se observar que a realização 

das atividades do programa de “Revita-
lização Geriátrica” influenciou positiva-
mente na mobilidade e capacidade fun-
cional dos participantes, sendo também 
observados resultados satisfatórios indi-
viduais na flexibilidade.

Referências
Alfieri, FM, Werner A, Roschel AB, 

Melo FC, Santos KIS. Mobilidade funcio-
nal de idosos ativos e sedentários versus 
adultos sedentários [artigo original]. São 
Paulo: Centro Universitário Adventista 
de São Paulo. Faculdade de Fisioterapia 
do UNASP, 2009. 

Carvalho KA, Maia MR, Rocha RMC. 
A percepção da melhoria da capacid-
ade funcional em indivíduos de terceira 
idade praticantes de hidroginástica de 
uma academia da cidade de Juiz de Fora 
[trabalho de conclusão de curso]. Juiz de 
Fora: Universidade Gama Filho. Curso 
de Pós-graduação em Natação em Hi-

BOLETIM
CIENTÍFICO24



FISIOTERAPIA 10 ANOSFISIOTERAPIA 10 ANOS

droginástica, 2003.
Corredor, NC. Efeito de um programa 

de condicionamento físico na flexi-
bilidade de idosos [monografia]. Bauru: 
Universidade Paulista. Faculdade de 
Ciências. Licenciatura em Educação Físi-
ca, 2006. 

Cunha RCL, Araújo JP, Aragão JCB, 
Dantas EHM. Análise da flexibilidade e 
da autonomia funcional em idosos não 
praticantes de exercício físico. Livro de 
memórias do III Congresso Científico 
Norte-nordeste - CONAFF; 2007.

Driusso P, Oishi J. Envelhecimento 
populacional: causas e conseqüências. 
In: Driusso P, Chiarello B. Fisioterapia 
Gerontológica.  Barueri: Manole; 2007. 
p. 1-9.

Franchi KMB, Monteiro LZ, Almeida 
SB, Pinheiro MNP, Medeiros AIA, Mon-
tenegro RM, et al. Capacidade funcional 
e atividade física de idosos com Diabetes 
tipo 2 [artigo original]. Fortaleza: Univer-
sidade Federal do Ceará. Faculdade de 
Medicina, 2008. 

Guimarães ACA, Mazo, GZ, Simas, 
JPN, Salin, MS, Schwertner, DS, Soares, 
A. Idosos Praticantes de Atividade Física: 
Tendência a Estado depressivo e Capaci-
dade Funcional. Rev dig – Buenos Aires. 
2006; 10(94).

Guimarães LHCT, Galdino DCA, 
Martins FLM, Abreu SR, Lima M, Vitorino 
DFM. Avaliação da capacidade funcional 
de idosos em tratamento fisioterapêutico 
[artigo original]. Lavras: UNILAVRAS, 
2004.

Jair Júnior SV, Guerra RO. Fatores as-
sociados às limitações funcionais em ido-
sas de baixa renda [artigo original]. Na-
tal: Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, 2008.

Neri  AL. Palavras-chave em geron-
tologia. Campinas. São Paulo: Editora 
Alínea; 2005. p. 29-32.

Pontes Júnior FL. Fisiologia do enve-

lhecimento. In: Corrazza MA. Terceira 
idade e atividade física. 2ª ed. São Paulo: 
Phorte, 2005. p. 19-22. 

Portella M, Bastos MC, Pereira CA. 
Qualidade de vida no idoso: uma pro-
posta de otimização cognitiva [base de 
dados na internet]. Rio de Janeiro: CPAF-
RRJ. c2005. Disponível em: http://www.
cpafrj.com/lerArtigo.php?idartigo=7.

Ramos BMB. Influências de um pro-
grama de atividade física no controle 
do equilíbrio de idosos [monografia]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo. 
Bacharel em Educação Física. Escola de 
Educação Física, 2003.

Rebelatto JR, Calvo JI, Orejuela JR, 
Portillo JC. Influência de um programa de 
atividade física de longa duração sobre a 
força muscular manual e a flexibilidade 
corporal de mulheres idosas [artigo origi-
nal]. Rev bras fisioter. 2006; 10(1): 127-
132. 

Rebelatto JR, Morelli JGS. Fisioterapia 
Geriátrica: A Prática da Assistência ao 
Idoso. 2ª ed. São Paulo: Manole; 2007.

Sousa MSP, Silva DEM, Silva LN, 
Bessa DS. Nível de flexibilidade em ido-
sos ativos e sedentários da cidade de 
Mossoró – RN. Livro de Memórias do V 
Congresso Científico Norte-nordeste – 
CONAFF, 2008.

BOLETIM
CIENTÍFICO 25



PREVALÊNCIA DE DOR E DESCONFORTO 
MUSCULAR NOS ESTÁGIÁRIOS DO 
CURSO DE FISIOTERAPIA DA FAI
Fernando Garbi Pereira
Thaís Maximo Martins
Alunos do 8º termo de Fisioterapia/2009

Profa Ms Leandra Navarro Benatti
Orientadora

Introdução

Os avanços demonstrados pela hu-
manidade, além das facilidades e dos 
benefícios, acarretaram também em 
problemas de saúde do trabalhador 
(ROSA, 2008). Nos últimos anos, com 
o desenvolvimento da tecnologia, a in-
dustrialização acelerada da produção, a 
expansão dos meios de comunicação em 
massa, o crescimento demográfico, entre 
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outros fatores, está ocorrendo uma mu-
dança significativa na forma de viver das 
pessoas (MUSSI, 2005). 

Nesse contexto, surgem as Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trab-
alho (DORT), nomenclatura para ca-rac-
terizar manifestações ou síndromes pa-
tológicas que se instalam insidiosamente 
em determinados segmentos do corpo 
em conseqüência do trabalho realizado 
de forma inadequada (DELIBE-RATO, 
2002). E, a partir da década de 1980, 
passaram a ser as mais freqüentes causas 
de afastamento do trabalho no mundo. 
Decorrentes de fatores ocupacionais,  
podem ser ocasionadas, de forma combi-
nada ou não, pelo uso repetido e forçado 
de grupos musculares e pela manutenção 
de postura inadequada, (MUSSI, 2005; 
IKARI, 2007).

 Na área da saúde, o trabalho do fi-
sioterapeuta, é árduo e repetitivo, o que 
acaba por provocar lesões físicas algu-
mas vezes irreversíveis. Apesar desses 
profissionais terem conhecimentos 
anatômicos, biomecânicos e fisiológicos 
do corpo humano, eles estão sobre con-
siderável carga física pela natureza de 
seu trabalho e sujeitos a ocorrência de 
DORT, conforme pode ser observado nas 
figuras 1 e 2.

Partindo do pressuposto que a Fisiote-
rapia é uma categoria em que o profis-
sional mantém posturas e movimentos 
repetitivos em seu cotidiano, o presente 
trabalho teve por objetivos verificar a 
prevalência de dor e/ou desconforto 
musculoesquelético nos estagiários que 
cursaram o quarto ano de Fisioterapia da 
FAI, em 2009, e propor medidas preven-

Figura 1. Estagiária atendendo no tablado.   Figura 2. Estagiário atendendo no solo.
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tivas em relação à prática do estágio nos 
setores da Fisioclínica da FAI.

Casuística e Método
A amostra consistiu de 17 estagiários 

matriculados nas disciplinas de Prática 
Clínica Supervisionada I e II, distribuídos 
em sete setores de estágio: Ortopedia, 
Neurologia, Cardiorrespiratória, Hospi-
talar, Geriatria/Psiquiatria, Hidroterapia 
e Preventiva. 

Para avaliar os segmentos corporais 
com dor e/ou desconforto dos estagiários 
foi aplicado, durante o mês de 
março de 2009, o censo de er-
gonomia, questionário elaborado 
por Couto (2009). Cada partici-
pante poderia assinalar mais de 
um local de dor ou desconforto.

O questionário era composto 
por questões abertas, de múltipla 
escolha e mistas, além de uma 
figura representando o corpo hu-
mano para serem marcados os 
pontos dolorosos. As questões 
eram relativas ao tempo de dor, ao tipo 
de desconforto, à classificação da dor, se 
aumenta durante o trabalho, se melhora 
com o repouso, se houve tratamento 
medicamentoso, e sugestões para melho-
rar o problema no posto de trabalho.

Para análise dos resultados, os dados 
foram tabulados e analisados pelo mé-

todo estatístico descritivo.

Resultados
Após a coleta dos dados, verificou-se 

que 15 indivíduos, com idade média de 
22,1 +- 3,9 anos, altura média de 1,63 
+- 0,06 metros e peso médio de 68,2 +- 
18,5 quilos, apresentaram dores em rela-
ção ao trabalho, representando 88% da 
amostra, sendo 14 (93%) do gênero femi-
nino e 1 (7%) do masculino. Destes, três 
(20%) encontravam-se no setor de Or-
topedia, dois (13%) em Neurologia, um 

entre os estagiários, as regiões que apre-
sentaram maior queixa foram: lombar 
com 12 (29%) dos relatos, seguidas pela 
região cervical com 11 (26%), ombros 
com sete (17)%, joelhos com seis (14%), 
braço e tornozelo/pés com dois (5%) 
cada e antebraço e coxa com um (2%) 
cada, conforme figura 3. 

Quanto ao tipo dor, quatro (23%) dos 
participantes relataram dor, sete (53%) 
dor e cansaço, dois (12%) dor e perda de 
função e dois (12%) não relataram dor, 
conforme figura 4. Já em relação à inten-

sidade da dor, um (7%) relatou dor 
muito forte, 12 (80%) moderada e 
dois (13%) leve ou muito leve, de 
acordo com figura 5.

Em relação ao tempo de dor, 
11 (74%) dos participantes relata-
ram sintomas há um mês, dois 
(13%) de um a três meses e dois 
(13%) acima de seis meses. Para 
nove (60%) dos avaliados a dor 
aumenta durante a jornada de 
trabalho e para quatro (27%) à 

noite Em relação ao repouso, seis (40%) 
relataram melhora da sintomatologia à 
noite, oito (53%) nos finais de semana e 
um (7%) durante revezamento em outras 
tarefas, sendo que, apenas três (20%) uti-
lizavam medicamentos ou compressas 
para poderem trabalhar.

Quanto ao desconforto ou dor duran-

Figura 3. Distribuição percentual dos pontos 
de desconforto.

Figura 4. Distribuição percentual do tipo de desconforto. 
Figura 5. Distribuição percentual da intensidade da dor.

(7%) em Cardiorrespiratória, dois (13%) 
em Hospitalar, quatro (27%) em Geria-
tria/Psiquiatria, um (7%) em Fisioterapia 
Preventiva e dois (13%) em Hidroterapia.

Dos 42 relatos de dor ou desconforto 
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te os estágios, dos 19 relatos, houve nove 
(48%) de desconforto por permanecerem 
em uma postura por tempo prolongado, 
um (5%) por movimentos repetitivos, 
oito (42%) durante as transferências de 
pacientes e um (5%) pela sobrecarga 
muscular.

A sugestão de adequação da mobília 
no ambiente de trabalho foi a que teve 
o maior número de relatos entre os esta-
giários (62%), seguida pela implantação 
de ações preventivas (23%) e durante o 
período de estágio (15%).

Discussão
Em pesquisa realizada entre acadêmi-

cos de Fisioterapia da Universidade Fe-
deral da Paraíba, com faixa etária entre 
21 e 28 anos, 80% relataram sintoma-
tologia dolorosa em relação aos aten-
dimentos nos postos de trabalho, 56% 
referiram dor de intensidade moderada, 
31% fraca e 13% forte (DANTAS, 2009), 
enquanto que os resultados do presente 
estudo apontaram uma prevalência de 
88% de dor ou desconforto, intensidade 
de dor moderada de 80%, muito leve/
leve de 13% e forte/muito forte com 7%.

 As regiões lombar e cervical apresen-
taram maior relato de dor ou desconforto 
com 55% das queixas, confirmando o 
resultado de outros estudos (DANTAS, 
2009; SANTOS, 2007). A lombalgia é a 
causa mais freqüente de diminuição de 
capacidade no trabalho, de forma tem-
porária e permanente, ocasionando as 
licenças mais longas do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) e está em 
segundo lugar nos afastamentos de tra-
balho (SANTOS, 2007). 

 Dos três indivíduos do gênero mas-
culino da amostra, apenas um relatou 
dor ou desconforto durante ou após o ex-
pediente de trabalho, enquanto no sexo 
feminino, todas apresentaram a sintoma-
tologia. Com a inserção no mercado de 

trabalho a mulher passou a usufruir de i-
números benefícios, mas, em contraparti-
da, passou a se expor em novas situações 
de risco, entre as quais relacionadas à 
saúde. Estudos comprovam que a grande 
maioria das DORT ocorre em pessoas do 
sexo feminino, possivelmente em função 
de sua força muscular ser 30% menor 
comparada a dos homens. Além disso, 
as mulheres são menores em peso e es-
tatura, sofrendo desvantagem durante a 
transferência de pacientes, o que justifica 
os 42% de relatos de dor para esta ação 
(ROSA, 2008; MUSSI, 2005).

Os índices de DORT estão cada vez 
mais elevados nas últimas décadas, 
devido à repetitividade e sobrecarga na 
execução dos serviços, necessitando-se 
cada vez mais da inclusão de programas 
preventivos para resolução dessa pro-
blemática. Um Programa de Ginástica 
Laboral realizado em um grupo de fun-
cionárias do setor de serviços gerais da 
UNIPAR conseguiu uma melhora signifi-
cativa da qualidade de vida das partici-
pantes em relação às condições de tra-
balho, melhora da disposição, do humor 
e do relacionamento interpessoal (SAN-
TOS, 2007).

Conclusão
Portanto conclui-se que, a prevalên-

cia de dor entre os estagiários do cur-
so de fisioterapia FAI foi alta, mais da 
metade da amostra apresentou dor as-
sociada a cansaço e intensidade de dor 
moderada. As regiões lombar e cervical 
foram as maiores queixas e a postura em 
pé e os movimentos repetitivos foram os 
mais citados quanto ao desconforto. As-
sim, há a necessidade da implantação de 
um Programa de Cinesioterapia Laboral 
na Fisioclínica da FAI, bem como, a ade-
quação ergonômica das macas utilizadas 
durante os tratamentos.
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Figura 1 – Flexão de ombro antes e após o tratamento

Introdução

O ombro é formado por um conjunto 
de articulações, que associadas propor-
cionam grande amplitude de movimento. 
Entretanto, um equilíbrio precário entre a 
mobilidade e a estabilidade da articula-
ção permite um ambiente biomecânico 
favorável para o surgimento de lesões 
(Souza, 2001).

A síndrome do impacto do ombro 

(SIO) é uma lesão caracterizada pela 
compressão mecânica dos músculos do 
manguito rotador e da bursa subacromi-
al contra a superfície ântero-inferior do 
acrômio e do ligamento coracoacromial 
(Minute e Mastelini, 2007). 

Os sintomas mais freqüentes são a 
dor e a diminuição da amplitude de 
movimento. Esses transtornos podem le-
var a diversas situações incapacitantes 
incluindo a inatividade o que compro-
mete a qualidade de vida dos indivíduos 
(Soares, 2003).

A clavícula e a escápula participam 
da função do ombro com movimentos 
chamados acessórios. Quando estas es-
truturas apresentam alterações em sua 
fisiologia, a artrocinemática do ombro 
estará prejudicada, portanto, nas disfun-
ções desta articulação não se deve focar 
o tratamento somente nos sintomas, mas 
em todas as articulações que envolvem o 
complexo do ombro (Souza, 2001).

O gênero feminino é freqüentemente 
mais acometido nas lesões do manguito 
rotador, o que pode ser justificado pela 
realização de tarefas domésticas que difi-
cultam a recuperação do tecido lesado 
com o impacto. Com o aumento da idade 

a incidência de lesão também é maior 
(Almeida et  al, 2005; Facci, 2000).

O objetivo desse estudo foi avaliar 
e prescrever técnicas fisioterapêuticas 
visando reabilitar a Fisiologia articular, 
para o tratamento do quadro álgico e 
limitação do movimento de uma paci-
ente com de SIO.

Casuística e Método
Foi selecionada uma paciente do sexo 

feminino, CBC, 64 anos, dona de casa, 
com diagnóstico médico de SIO.

Paciente foi avaliada no setor de 
Ortopedia/Traumatologia da Clínica de 
Fisioterapia da FAI e apresentava como 
queixas principais dor em queimação e 
intermitente no ombro desde os 18 anos 
de idade, por vezes referida também na 
região cervical, limitação das atividades 
de vida diária causada pela dor principal-
mente quando as realiza com a elevação 
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do braço. Paciente apresentou na ava-
liação inicial os testes de Yergason, Job 
e apertar o botão subacromial positivos. 

Para verificar a intensidade da dor 
foi utilizada uma escala numérica onde 
a paciente deveria graduar a intensidade 
de sua dor entre 0 e 10, sendo que 0 sig-
nifica ausência de dor e 10 dor insupor-
tável. 

No exame de palpação foram verifica-
dos espasmos musculares e a amplitude 
de movimento foi avaliada através de 
fotografia da paciente realizando os movi-

mentos de flexão e abdução do ombro.
Após a avaliação foi proposto trata-

mento com fisioterapia manipulativa, 
para restabelecer a fisiologia articular do 
ombro em suas disfunções. O tratamento 
proposto foi:

• Técnica articular para a região 
da coluna torácica;

• Inibição ativa dos músculos tra-
pézio superior, rotadores internos e del-
tóide;

• Mobilização da escápula, 
clavícula e gleno-umeral (mobilização 
global, inferiorização e posteriorização 
do úmero).

A paciente foi submetida a sete ses-
sões de tratamento fisioterapêutico e no 
final da última sessão foram comparados 
os dados avaliados antes e após o trata-
mento.

Resultados
O resultado da avaliação dos sinto-

mas realizada antes e após a sétima ses-
são de tratamento mostra uma redução 
completa da dor da paciente, como 
descrito na Tabela 1. Pode-se observar 
através das Figuras 1 e 2 a diferença da 
mobilidade do ombro da paciente após 
sete sessões de fisioterapia.  

Discussão
Após a sétima sessão do tratamento 

proposto foi possível reduzir comple-
tamente o quadro álgico da paciente, 
nota-se um aumento na amplitude de 

movimento articular do ombro nos movi-
mentos de flexão e abdução, quando 
comparada com a avaliação inicial.

Em revisão literária recente, Rees et 
al (2006) citaram  as técnicas de terapia 
manual como frequentes no tratamento 
das lesões tendíneas do ombro. Entre a 
grande variedade de recursos manuais 
que podem ser utilizados, a mobilização 
articular tem efeitos fisiológicos que po-
dem ser benéficos neste tipo de disfunção 
por restabelecer os movimentos acessóri-
os da articulação (Lederman, 1997; Mai-

tland, 1991),  destacaram que a ativação 
muscular e a produção de força con-
tribuem para a cinemática do ombro em 
indivíduos saudáveis e em pessoas com 
síndrome do impacto. Os autores con-
cluíram este estudo, enfatizando que as 
capacidades musculares funcionais nor-
mais devem ser consideradas no plane-

Figura 2 – Abdução de ombro antes e após o tratamento
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jamento de programas de exercícios para 
a reabilitação destes pacientes. Assim 
como no presente estudo, os autores des-
tacam que o papel das forças exercidas 
no ombro pelos músculos estabilizadores 
é primordial para a recuperação da ci-
nemática articular.

Barbosa et al (2008) realizaram um 
trabalho comparando a aplicação de 
ultra-som terapêutico associado ou não 
ao tratamento de mobilização articular 
do ombro e concluíram, que quando as 
mobilizações foram incluídas na propos-
ta de tratamento os pacientes obtiveram 
resultados funcionais mais significativos. 
Embora o presente estudo não tenha rea- 
lizado nenhum tipo de comparação na 
proposta de intervenção, também foram 
encontradas melhoras nos movimentos 
de ombro, antes e após a aplicação das 
técnicas de mobilização.

   
Conclusão
De acordo com os resultados alcança-

dos foi possível concluir que a proposta 
de tratamento aplicada neste estudo, re-
duziu completamente a dor da paciente 
e aumentou a amplitude dos movimentos 
de flexão e abdução do ombro, após sete 
sessões de Fisioterapia. 

Pode-se concluir que a utilização das 
técnicas manipulativas, com o objetivo 
de restabelecer a mobilidade fisiológica 
do complexo do ombro parece ser um 
procedimento terapêutico importante 
no tratamento da Síndrome do Impacto. 
Entretanto, novos estudos nesta área de-
vem ser incentivados para que haja uma 
melhor fundamentação do alcance e das 
limitações deste tipo de procedimento.
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