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Introdução: Apesar das dimensões pequenas, os rins são considerados órgãos vitais. Quando
ocorre um déficit da função renal diz-se que o paciente apresenta uma Insuficiência Renal, e se
essa perda de função ocorre de maneira lenta e progressiva tal insuficiência é classificada como
IRC – Insuficiência Renal Crônica, podendo ocorrer alterações cardiovasculares e pulmonares.
Objetivos: Analisar a eficiência de um programa de reabilitação cardiopulmonar em pacientes
renais crônicos, durante a hemodiálise. Materiais e Métodos: Estudo realizado na Unidade de
Terapia Renal do Hospital Policlínica Pato Branco – Paraná com quatro pacientes em tratamento
de hemodiálise. O estudo foi realizado por um mês, três vezes por semana. Foram realizadas
avaliações antes de iniciar o estudo e após, com o uso da manovacuometria, espirometria, Peak
Flow, Índice Diafragmático e sinais e sintomas. Foram utilizados como tratamento Threshold
IMT, padrões ventilatórios, incentivadores a fluxo e a volume, propriocepção diafragmática,
programa de alongamentos e fortalecimentos para MMSS e MMII. Resultados: Os pacientes
tinham idade entre 40 e 57 anos. Foram obtidos resultados satisfatórios na espirometria, no pico de
fluxo expiratório e nos sinais e sintomas. A força muscular respiratória não apresentou resultados
tão satisfatórios quanto às demais avaliações. Os sinais e sintomas foram reduzidos em 100% da
amostra. Conclusão: Foi possível concluir que o programa de reabilitação cardiopulmonar, com
técnicas respiratórias e motoras, e em longo prazo é muito importante e eficiente para a melhora
qualidade de vida dos pacientes renais crônicos enquanto na hemodiálise.

INTRODUÇÃO
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Apesar das dimensões pequenas, os rins são considerados órgãos vitais e o
funcionamento inadequado desse sistema pode levar a morte em questão de semanas. Como
funções principais, os rins apresentam: a) regular o volume, a osmolaridade, os eletrólitos e a
relação ácido-base dos líquidos corpóreos; b) excretar metabólitos e elementos estranhos; c)
produzir e secretar enzimas e hormônios.1
Quando ocorre um déficit da função renal diz-se que o paciente apresenta uma
Insuficiência Renal, e se essa perda de função ocorre de maneira lenta e progressiva tal
insuficiência é classificada como IRC – Insuficiência Renal Crônica.3 É frequente o interesse da
área medicinal pelas patologias renais, tanto primárias quanto secundárias, devido sua gravidade
bem como, pela frequência com que essas doenças vem acometendo a população.4
A principal característica da insuficiência renal crônica é a incapacidade que os rins
apresentam de fazer o controle ácido-básico, bem como de manter o equilíbrio de água e sais no
organismo.3 Sem o tratamento adequado – hemodiálise ou até mesmo o transplante renal – a
progressão da doença faz com que a homeostase do organismo entre em falência, aumentando
excessivamente os níveis de uréia e demais escórias no sangue, fato este denominado de Uremia.5
A insuficiência renal crônica apresenta variáveis causas, sendo as mais comuns:
Nefropatias Diabáticas, Nefroesclerose Hipertensiva, Glomerulonefrite, Pielonefrite Crônica e
Nefrite Intersticial; Entre as causas menos comuns, encontram-se: Doença Renal Policística,
Síndrome de Alport, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Hipoplasia Renal e Cistinose; E as causas
raras incluem: Amiloidose Renal, Mieloma Múltiplo, Poliartrite Nodosa, Tuberculose Renal e
Oxalose.1 De acordo com a literatura, as causas da IRC também podem ser dividida em três
grupos: a) por causas parenquimatosas renais; b) por doenças do trato urinário; e c) doenças
sistêmicas com comprometimento renal.1 Geralmente a IRC só é detectada em um estágio
avançado, devido seu início ser mais silencioso e o paciente não se atenta aos sinais e sintomas
presentes.3 Na fase inicial da doença, os sintomas são discretos iniciando normalmente pela
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nictúria (alteração do ritmo normal da diurese) e pela poliúria (aumento do volume urinário), com
o desenvolvimento do quadro, também surgem: mal-estar, anemia, fadiga, sintomas digestivos e
distúrbios neurológicos. Junto com os sintomas, diversas alterações ocorrem no organismo,
incluindo os sistemas, cardíaco e pulmonar.1
As alterações cardiovasculares podem ocorrer pela presença de uremia, hipertensão
arterial sistêmica, alterações da relação ácido-básica e hidroeletrolíticas, dislipidemias e anemia.3
Entre as alterações pulmonares encontram-se: edema pulmonar, derrame pleural, dor pleurítica e
atrito pleural.3 Tanto o derrame pleural quanto o edema pulmonar poderão ocorrer devido a
diminuição da pressão coloidosmótica (ou oncótica) no plasma e/ou pela elevação da pressão
hidrostática nos capilares, causando assim um aumento de transudato.6 Com a diminuição da
função renal, é necessário um tratamento baseado na ingestão de proteínas, líquidos e sódio, bem
como da restrição de fosfato e potássio, em conjunto de uma dieta calórica adequada e
complementos vitamínicos, tudo pensando na manutenção da homeostasia renal pelo maior tempo
possível.5
Os tratamentos com maior eficiência na IRC são a diálise peritonial ambulatorial e a
hemodiálise.7 Ambos não se tratam de meios curativos da doença, porém agem de maneira a
substituir a função renal aliviando os sinais e sintomas dos pacientes e consequentemente
preservando a vida dos mesmos.7A hemodiálise é realizada três vezes por semana com duração de
4 horas cada sessão e o método é realizado com uma máquina (dialisador) que funciona como um
rim artificial através da circulação extracorpórea, onde o sangue sai por um tubo em direção ao
dialisador, no qual ele é filtrado, e em seguida é direcionado para outro tubo indo direção ao
organismo do paciente novamente.8
Analisando as diversas alterações que ocorrem no organismo do paciente, estudos foram
feitos para se saber ao certo se apenas a patologia em si é capaz de trazer tantas complicações, ou
se a forma de tratamento, em se tratando da hemodiálise, também pode causar sinais e sintomas no
7
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paciente, e de acordo com resultados obtidos, a diálise pode causar várias disfunções nos sistemas:
muscular, ósseo, cardiovascular, metabólico e respiratório.2 O sistema mais gravemente afetado é
o muscular, onde devido à ingestão diminuída protéico-calórica, a própria atrofia muscular por
conta do desuso, a redução do leito vascular, a redução do leito capilar, a calcificação
intravascular e o déficit do fluxo sanguíneo, as fibras musculares são intensamente afetadas. Sendo
a dinâmica respiratória dependente, também, de músculos, entende-se que um déficit ventilatório
pode acontecer, devido a diminuição de endurance e força muscular dos músculos respiratórios,
principalmente diafragma e intercostais, em conseqüência da síndrome urêmica.2
Em análise ao sistema respiratório, as alterações ocorrem no drive respiratório, na
capacidade e mecânica pulmonar, na força da musculatura respiratória e na relação de trocas
gasosas, devido todo processo de nutrição e homeostasia deficiente do organismo.9 Apesar da
grande eficácia das máquinas de diálise, o agravante se encontra na situação de que o paciente
passa cerca 40 horas mensal, durante muitos anos, monitorado por um “rim artificial”, mantendo
por todo esse tempo, toda a musculatura e demais sistemas praticamente em desuso, além de
estarem vulneráveis a complicações durante as sessões, como: cefaléia, vômitos, febre, diarréia,
dor torácica, hipotensão arterial, câimbras, náuseas, calafrios, pruridos, reações alérgicas,
convulsões, arritmias cardíacas, espasmos musculares, demência, isquemia, edema em MMSS e
MMII, anemia, entre outros.8
Juntamente com todas as sintomatologias durante o progresso da doença e também no
tratamento dialítico, geralmente os pacientes são sedentários, os quais não apresentam costume de
realizar atividades físicas, facilitando ainda mais, as complicações e favorecendo a inatividade e a
perda de capacidade física.10 Ao se tratar da realização de exercícios, diversos estudos relatam que
a prescrição de uma série de exercícios físicos e respiratórios auxilia os pacientes em diálise a
conquistar uma melhora na capacidade funcional, na função do sistema cardíaco e também pode
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auxiliar no ganho de força muscular, contribuindo assim na melhora da qualidade de vida dos
mesmos.11
Apesar não ser um meio comumente adotado pelos centros de diálise, o tratamento
fisioterapêutico em pacientes renais crônicos durante o processo da hemodiálise pode levá-los a
uma melhora na capacidade cardiopulmonar bem como na condição muscular.10 O treinamento da
musculatura respiratória contribui para o ganho de força dos músculos respiratórios e consequente
melhora da capacidade cardiopulmonar do paciente ao realizar atividades físicas e diárias, através
de exercícios controlados em sua intensidade e freqüência.12 Os exercícios metabólicos e de
fortalecimento muscular, auxiliam na melhora do retorno venoso e na manutenção da força
muscular; Os alongamentos auxiliam na prevenção de câimbras e manutenção das amplitudes de
movimentos; E todos os exercícios de uma forma geral, auxiliam na manutenção dos sistemas,
cardíaco e pulmonar.10
A fisioterapia, portanto, tem como intuito preservar as funções cardiopulmonares e
melhorar o que está sendo prejudicado, visando maior conforto ao paciente e aumentando
consequentemente a sobrevida do mesmo. Diversos estudos já foram realizados baseados em um
Programa de Reabilitação Cardiopulmonar feito durante o processo de hemodiálise, e os
resultados foram positivos.13
O objetivo principal do presente estudo esteve em analisar a eficiência de um programa
de Reabilitação Cardiopulmonar dentro dos princípios fisioterapêuticos, em pacientes com doença
renal crônica, durante o procedimento de hemodiálise, no período de 30 dias.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa foi realizada através de natureza aplicada com objetivo exploratório
o qual visa um maior conhecimento do problema analisado e estudado, com abordagem
qualitativa, não utilizando assim técnicas estatísticas.14 O procedimento escolhido foi o estudo de
caso utilizando amostras probabilísticas casuais simples, através de sorteio.14
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O estudo aconteceu na Unidade de Terapia Renal do hospital Policlínica Pato Branco
durante 30 dias, sendo os atendimentos realizados 3 vezes por semana, com 4 pacientes (2 do sexo
masculino e 2 do sexo feminino) com idade entre 40 e 60 anos, todos com diagnóstico de
insuficiência renal crônica e fazendo hemodiálise. O conteúdo do estudo foi apresentado em forma
de projeto a Unidade de Terapia Renal, e perante aprovação do mesmo, os participantes receberam
e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual foram expostos todos os
possíveis efeitos que o estudo poderia causar dando ênfase aos sinais e sintomas que poderiam
surgir no momento dos atendimentos ou posterior aos mesmos.
Após esclarecimentos e termos devidamente aceitos, foi dado início a coleta de dados
através de anamnese, histórico familiar, história da doença, histórico social e análise das queixas e
exames complementares de cada participante. Em sequência, a avaliação física foi realizada
através de um conjunto de testes, incluindo: Avaliação dos sinais vitais – pressão arterial,
freqüência cardíaca e freqüência respiratória; Avaliação do volume e capacidade pulmonar através
da espirometria; Avaliação do pico de fluxo expiratório através do Peak Flow; Avaliação da força
da musculatura respiratória com o Manovacuômetro e também da inspeção e palpação; Análise do
índice diafragmático através da cirtometria. Os dados da avaliação foram coletados
individualmente, duas vezes durante os 30 dias de atendimento, sendo a primeira vez antes de dar
início ao tratamento e a segunda vez no último dia de atendimento. A análise e coleta dos sinais
vitais eram realizadas duas vezes durante cada atendimento, sendo a primeira realizada no início e
a segunda ao final de cada atendimento.
Entre os três dias da semana onde cada dia era utilizado uma abordagem diferente com
relação ao treinamento muscular de membros superiores e inferiores, porém mantendo em todos
os dias a realização do treinamento cardiorrespiratório (TABELA 1). Os exercícios tanto motores
quanto respiratórios (TABELA 2) foram utilizados igualmente entre os participantes, com exceção
dos padrões ventilatórios onde com apenas um dos quatro pacientes houve a realização de padrões
10
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2015

ventilatórios de desinsuflação devido o quadro de broncoespasmo que este apresentava. As
atividades motoras foram realizadas com o auxílio de thera-band, halter de 1Kg e tornozeleira de
500g.
TABELA 1: ESCALA PARA ATENDIMENTOS
Dia da Semana

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Plano de

Treino e fortalecimento de

Treino e fortalecimento de

Padrões ventilatórios de

Tratamento

membros superiores;

membros inferiores;

expansão ou

Treino e fortalecimento de

Treino e fortalecimento de

desinsuflação pulmonar;

musculatura respiratória;

musculatura respiratória;

Treino e fortalecimento

Propriocepção

Propriocepção

de musculatura

diafragmática.

diafragmática.

respiratória;
Propriocepção
diafragmática.

TABELA 2: PLANO DE TRATAMENTO
Fisioterapia Motora

Fisioterapia Respiratória

Diagonal de Kabat para MMSS;

Padrão Ventilatório com Inspiração em Tempos;

Fortalecimento de MMSS com halter;

Padrão

Fortalecimento de MMSS com thera-band;

Funcional;

Fortalecimento de MMII com tornozeleira de

Padrão Ventilatório com Apnéia Máxima Pós-Inspiratória;

500g;

Padrão Ventilatório com Freno Labial;

Treino isométrico de MMII;

Padrão Ventilatório durante o Broncoespasmo;

Exercícios metabólicos ativos de MMII;

Temp Lento;

Alongamentos ativo-assistidos de MMSS e

Propriocepção Diafragmática;

MMII.

Treino com Threshold IMT;

Ventilatório

desde

a

Capacidade

Residual

Treino com Triflo/Voldyne.

RESULTADOS
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No presente estudo foram avaliados 4 pacientes entre 40 e 57 anos, sendo 2 do sexo
feminino (50%) e 2 do sexo masculino (50%). Com relação às complicações e causas da
Insuficiência Renal Crônica, 100% são portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica, 25% de
Diabetes Mellitus e 25% de Rins Policísticos, podendo ressaltar que o tabagismo nunca fez parte
do estilo de vida de nenhum dos avaliados. Sobre as patologias respiratórias, a Asma esteve
presente em 25% da amostra.
Os sinais vitais foram monitorados durante todo o processo da pesquisa e sofreram
oscilações diferentes entre os pacientes da amostra, como pode ser demonstrado na TABELA 3.
Quanto á ausculta pulmonar, em 100% da amostra foi observado murmúrio vesicular diminuído
em ápices e/ou em bases e em 25% sibilos inspiratórios e expiratórios em ápices e/ou bases. 75%
da amostra apresentaram melhora na ausculta pulmonar a partir do 6º dia de atendimento, 25% a
partir do 8º dia de atendimento. Quanto á avaliação física, os valores previstos para cada paciente
estão demonstrados na TABELA 4, enquanto os valores avaliados tanto no primeiro quanto no
último dia estão descritos na TABELA 5. Com relação a diferença de valores na primeira e última
avaliação, os GRÁFICOS 1, 2 e 3 demonstram em porcentagem os valores com relação ao que é
previsto para cada paciente.
TABELA 3: ANÁLISE DOS SINAIS VITAIS DURANTE O ESTUDO
Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4

Gênero

Feminino

Feminino

Masculino

Masculino

PAS (mmHg)

154 ± 24

163 ± 18

170 ± 37

166 ± 30

PAD (mmHg)

86 ± 11

92 ± 9

98 ± 20

84 ± 18

FC (bpm)

67 ± 7

71 ± 11

83 ± 6

84 ± 15

FR (rpm)

19 ± 5

12 ± 2

14 ± 2

18 ± 4

TABELA 4: VALORES PREVISTOS DOS TESTES
Teste

Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4
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VEF1

2,34 l/s

2,58 l/s

3,53 l/s

3,77 l/s

CVF

2,89 l/s

3,14 l/s

4,45 l/s

4,55 l/s

Tiffeneau

75% - 80%

75%-80%

75%-80%

75%-80%

Peak Flow

393 l/min

411 l/min

527 l/min

568 l/min

PI Máxima

-75 cm/H2O

-78,5 cm/H2O

-111,65 cm/H2O

-121 cm/H2O

PE Máxima

+140,85 cm/H2O

+143,5 cm/H2O

+209,29 cm/H2O

+226,8 cm/H2O

TABELA 5: ANÁLISE DA AVALIAÇÃO FÍSICA INICIAL E FINAL
Teste

Avaliação Inicial (10/04/2015)

Avaliação Final (08/05/2015)

Amostra

Amostra

Amostra

Amostra

Amostra

Amostra

Amostra

Amostra

1

2

3

4

1

2

3

4

VEF1

1,85 l/s

1,44 l/s

2,30 l/s

4,81 l/s

2,08 l/s

1,89 l/s

2,50 l/s

4,70 l/s

CVF

2,21 l/s

1,89 l/s

2,98 l/s

5,64 l/s

2,45 l/s

2,34 l/s

3,09 l/s

5,75 l/s

Tiffeneau

83,7%

76,1%

77,18%

85,28%

80,96%

80,76%

80,90%

81,73%

PeakFlow

250l/min

240l/min

170l/min

200l/min

300l/min

350l/min

230l/min

250l/min

PI Máxima

-60

-100

-40

-40

-62

-100

-40

-60

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

+60

+90

+70

+70

+80

+100

+80

+105

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

cm/H2O

0,45

0,60

0,50

0,40

0,55

0,30

0,45

0,36

Apical

Diafragm

Mista

Apical

Diafragm

Apical

Apical

Apical

PE Maxima

ID

ático

ático

GRÁFICO 1: RELAÇÃO VEF1-CVF INICIAL E FINAL
150,00%
VEF1 Inicial

100,00%

VEF1 Final
50,00%

CVF Inicial

0,00%

CVF Final
Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4
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GRÁFICO 2: RELAÇÃO PIMÁX-PEMÁX INICIAL E
FINAL
150,00%

PiMáx Inicial

100,00%

PiMáx Final

50,00%

PeMáx Inicial

0,00%
Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

Pe Máx Final

GRÁFICO 3: RELAÇÃO PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO
INICIAL E FINAL
100,00%
80,00%
60,00%

Peak Flow Inicial

40,00%

Peak Flow Final

20,00%
0,00%
Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

Com relação aos sintomas de cada paciente avaliado antes de iniciar o estudo, a dispnéia
foi mencionada por todos, sendo diferenciada apenas em seu grau onde 50% apresentaram
dispnéia de grau II, 25% dispnéia de grau I e 25% dispnéia de grau III (Paroxística Noturna). Após
o tratamento realizado, 100% da amostra apresentaram melhora do quadro de dispnéia, ambos
relatando grande conforto respiratório e maior disposição física para realizar as atividades de vida
diárias. Quanto aos outros sintomas, foram citados antes de iniciar o tratamento: tontura (durante a
hemodiálise), náuseas (durante a hemodiálise), fraqueza muscular e câimbras. Após o termino dos
atendimentos, 100% da amostra relataram não sentir mais náuseas e tonturas durante a
hemodiálise, bem como apresentarem melhora no quadro de câimbras e percepção da melhora da
condição física, o que auxiliou na nítida melhora do quadro psicológico, através do qual todos os
indivíduos apresentaram mais disposição no seu dia-a-dia e mais alegria em realizar as atividades
diárias.
DISCUSSÃO
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A insuficiência renal crônica é caracterizada pela perda lenta e progressiva dos rins em
excretar os metabólitos finais do organismo, acarretando na incapacidade desses órgãos em
realizar o controle ácido-básico e do metabolismo.10 A grande maioria dos pacientes é submetida
ao processo de hemodiálise, sendo este realizado em 4 horas, três vezes por semana. 7 Este
processo ajuda na manutenção da expectativa de vida dos pacientes, porém pode não trazer
resultados satisfatórios quanto a qualidade de vida, pois além dos comprometimentos causados
pela própria patologia e pelo processo da hemodiálise, a imobilização por 4 horas em três dias na
semana também fazem com que os pacientes fiquem mais debilitados.7
Entre os comprometimentos, o que é considerado mais grave é o acometimento do
sistema muscular que acontece principalmente devido á redução de ingestão de proteínas e
calorias, a síndrome urêmica e pela própria situação de desuso muscular e sedentarismo dos
pacientes.2 Levando em consideração que o sistema cardiorrespiratório para que funcione
adequadamente depende de todo um trabalho muscular, se a doença renal atinge diretamente os
músculos, consequentemente todo o processo de qualidade cardíaca e respiratória estará
comprometido.2
O déficit de força da musculatura respiratória é resultante da uremia, pois, de acordo com
estudos acredita-se que a circulação em excesso de toxinas acaba por comprometer toda a
dinâmica respiratória acarretando aos pacientes crises de dispnéias.15 Com o avanço da doença
renal os pulmões podem sofrer edema pulmonar, derrame pleural, fibrose pulmonar, hipertensão
pulmonar e fibrose pleural.16 Como os músculos respiratórios apresentam morfologia e função
similar aos demais músculos esqueléticos, os prejuízos ás suas funções são praticamente
inevitáveis, o que acaba mudando toda a dinâmica respiratória, o que acarreta no déficit
ventilatório por conta da diminuição da força e capacidade muscular.2
Apesar de a hemodiálise ser o tratamento mais eficaz para a insuficiência renal, ela
também pode ocasionar problemas aos demais sistemas, sendo a principal, a hipotensão arterial, e
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as demais sendo classificadas como síndrome de desequilíbrio da dialise, envolvendo crises de
cefaleias, vômitos, náuseas, convulsões e confusão mental.17
Quanto ao sistema respiratório, pode ocorrer diminuição da ventilação alveolar e da PaO2
devido o déficit de imunidade celular que é causado pela síndrome urêmica.18 Conforme
confirmado por testes e estudos, após 30 minutos de sessão da hemodiálise, o número de células
brancas no sangue cai, levando a diminuição do pico de fluxo respiratório e, em seguida, os
linfócitos se agregam formando edema nos brônquios, fazendo com que os mediadores
inflamatórios sejam liberados e finalmente ocasionando obstrução das vias aéreas.19
O estudo realizado em uma clínica de hemodiálise de um hospital universitário no estado
de Minas Gerais com 30 pacientes comprovou que durante as sessões de hemodiálise as
complicações foram frequentes, e que os mesmos devem ser monitorados durante o procedimento
para que os sintomas possam ser amenizados e controlados.8 Outro estudo feito em 2011
publicado no site de Periódicos da UEM avaliou a qualidade de vida dos doentes renais crônicos
submetidos à hemodiálise e inseridos ou não em um programa de fisioterapia.13 O resultado a
observação de uma tendência melhor na qualidade de vida dos pacientes tratados com fisioterapia,
sugerindo que a inserção de um programa de fisioterapia no cotidiano desses pacientes pode
melhorar sua qualidade de vida.13
O presente estudo apresentou como resultado melhora relevante nos valores de todos os
testes realizados, principalmente no Peak Flow onde foi possível observar um aumento entre 8% e
27% do valor; No VEF1 pode-se analisar aumento entre 3% e 18%; Na CVF aumento entre 3% e
14%; Na PImáx não houve grandes aumentos, já que apenas 25% da amostra obteve aumento de
16%, 25% da amostra obteve aumento de 2,66% e os 50% restantes mantiveram o mesmo valor
avaliado antes dos atendimentos; Na Pemáx houve aumentos em 100% da amostra entre 7% e
15%.
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Quanto á força muscular respiratória que não houve diferença significativa, uma
avaliação realizada em Minas Gerais também obteve o mesmo resultado, onde não houve
diferença estatística quanto os valores de Pimáx e Pemáx, já no Peak Flow os valores foram bem
relevantes.20 Contudo deve-se levar em consideração que não foi realizado treinamento especifico
de musculatura respiratória o que pode ter influenciado no resultado.[20]
Já em outro estudo realizado em Campina Grande – PB houve melhora nos valores de
Pimáx e Pemáx, levando em consideração que as sessões de fisioterapia foram realizadas em dois
meses.21 No presente estudo tal resultado não foi possível se observar, podendo ter como
influência o tempo de atendimento que foi totalizado em apenas um mês e não em dois como foi
demonstrado no estudo anterior. Um estudo realizado no Paraná demonstrou que a diminuição da
força muscular respiratória está associada ao tempo de tratamento por hemodiálise, se fazendo
necessária a realização de testes e tratamento específico para que se possa impedir um déficit
maior.22
Os valores de CVF e FEV1 sofreram alterações após o tratamento, o que fez com que
consequentemente o Índice de Tiffeneau sofresse mudanças. O aumento dos valores obtidos
demonstrou uma melhora significativa na dinâmica respiratória dos pacientes. Ao contrário do
resultado do estudo realizado em São Paulo no Instituto do Rim da Santa Casa de Misericórdia de
Presidente Prudente o qual relatou que não houve diferenças significativas nos valores de CVF e
VEF1 após tratamento com cicloexercitador portátil com carga regulável. Os resultados entre os
estudos podem ter dado diferença devido a conduta escolhida para o tratamento.23
Ao final dos atendimentos do presente estudo, foi possível observar melhora do quadro
de sinais e sintomas em 100% da amostra, onde dispnéia, tontura, náuseas, câimbras e fraqueza
muscular já não faziam mais parte do dia-a-dia dos indivíduos em questão, demonstrando assim
que a fisioterapia motora se faz muito importante na vida desses pacientes.
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Um estudo realizado em São Paulo demonstrou que exercícios físicos de baixa
intensidade em pacientes renais crônicos durante o processo de hemodiálise produzem melhora na
eficiência dialítica.24 De acordo com a pesquisa, a realização de atividades físicas durante a
hemodiálise, aumenta em 20% a remoção de ureia em consequência do aumento do fluxo
sanguíneo nos tecidos o que permite uma vasodilatação capilar e por fim aumentando a área de
trocas de substâncias dos tecidos para a corrente sanguínea.24
Outro estudo realizado no Paraná utilizou uma série de exercícios fisioterapêuticos e
obtiveram bons resultados com relação aos quadros de fraqueza muscular, câimbras e saúde
mental dos pacientes, afirmando melhora na vitalidade dos mesmos e melhor disposição em
realizar as atividades diárias.25
Pode-se afirmar que o presente estudo teve alguns resultados diferentes com relação aos
demais estudos citados. Não houve melhoras tão significativas na força muscular respiratória
quanto nas demais avaliações, resultado este diferente dos demais relatos, já que eles obtiveram
sucesso nesse quesito. Um ponto que possa ter implicado nesses resultados foi o tempo de
tratamento fisioterapêutico, o qual enquanto neste estudo foi realizado em um mês, nos demais
artigos o tempo foi de dois á três meses, no mínimo.
Foi possível observar uma relação entres os resultados de Pemáx e Peak Flow os quais
aumentaram proporcionalmente. Não foi possível encontrar estudos que tenham feito esta relação,
mas provavelmente pela questão de as duas provas de funções avaliarem o mesmo quesito, que é a
força de musculatura expiratória, pode-se notar que o plano de tratamento utilizado tenha
favorecido nesse período o fortalecimento dos músculos expiratórios.
Quanto à espirometria, os resultados foram satisfatórios, resultado este diferente nos
demais artigos nos quais não houve diferença. Isso pode ser explicado pelo plano de tratamento
utilizado no estudo, enquanto neste foram utilizadas diversas técnicas de exercícios respiratórios e
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também motores englobados, nos demais eram utilizados apenas um tipo de técnica, o que pode
ter influenciado na conquista de resultados.
Com relação à melhora dos sinais e sintomas, tanto neste quanto nos demais estudos, os
resultados foram promissores, reforçando mais uma vez a importância da fisioterapia na vida dos
pacientes renais. Através das intervenções da fisioterapia, sintomas como câimbras, fraqueza
muscular e indisposição física, acabam por não fazer mais parte da vida desses pacientes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos foi possível concluir que não houve melhora
significativa de força na musculatura respiratória provavelmente por conta do tempo de
tratamento. O pico de fluxo expiratório, a espirometria e pemáx obtiveram resultados satisfatórios,
demonstrando que as técnicas de fisioterapia respiratória, incluindo padrões ventilatórios,
propriocepção diafragmática, uso de incentivadores a fluxo e a volume, auxiliam e melhoram o
quadro respiratório e ventilatório desses pacientes enquanto em hemodiálise.
Conclui-se por fim, que além da fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora se faz
muito importante, principalmente quando ambas são utilizadas, como foi o caso do presente
estudo, onde esta auxiliou na diminuição e até fim de sintomas desagradáveis que acometem os
pacientes renais pela própria patologia e também em decorrência do tratamento dialítico.
Portanto, se faz necessário ressaltar que um programa de reabilitação cardiopulmonar
bem elaborado, com técnicas respiratórias e motoras, e em longo prazo é muito importante e
eficiente para a melhora qualidade de vida dos pacientes renais crônicos enquanto na hemodiálise.
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RESUMO

Objetivo: O artigo tem como objetivo verificar a eficácia do banho de parafina na redução do processo
inflamatório e o conseqüente ganho de ADM em mãos de um paciente portador de Artrite
Reumatóide.Método: A pesquisa de caráter qualitativa deu-se por uma amostra de uma pessoa do sexo
feminino com47 anos de idade portadora de Artrite Reumatóide. Os dados foram coletados através do
goniômetro e escala analógica visual de dor. Resultados e Discussões: Pode-se observar que o sujeito de
pesquisa

apresentou

um

leve

alívio

da

dor

e

um

moderado

ganho

de

Amplitude

de

Movimento.Considerações Finais: Nacasuística em questão o procedimento mostrou-se eficaz, conforme
apontaram outros estudos, sua eficácia é dada por conta da redução do processo inflamatório, que
consequente produz um alívio da dor e um consequente ganho de ADM.
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INTRODUÇÃO

Artrite Reumatóide(AR) é caracterizada como uma desordem auto-imune de etiologia
desconhecida marcada pela ocorrência de vários episódios de processos inflamatórios reativos
podendo afetar muitos tecidos e órgãos como pele, vasos sanguíneos, coração, pulmões e
músculos, atacando principalmente as articulações sendo as preferidas as articulações periféricas e
esqueleto axial, produzindo uma sinovite proliferativa não supurativa progredindo freqüentemente
para a destruição da cartilagem articular e anquilose das mesmas.1 - 2
Tem sido descrita como a “causa mais comum de disfunções no mundo ocidental, que é
passível de tratamento.”3A mesma tem instalação de forma insidiosa e progressiva, suas
manifestações variam indo de articulares a extra articulares. Em apresentações articulares ocorre
ador e intumescimentos, derrames em grandes articulações, rigidez matinal, atrofia muscular peri
articular, deformidades. Nas manifestações extra-articulares na AR podemos citar febre, astenia,
fadiga, modificações cutâneas e vasculares, linfadenopatia, esplenomegalia, ocorrências oculares,
cardíacas, respiratórias, neuropatias reumáticas, anemia e a presença de nódulos reumatóides
subcutâneos. 3

Todas as articulações sinoviais podem ser acometidas, mas é mais freqüente o
acometimento das articulações metacarpo falangianas (MCF), interfalangianas proximais
(IFP) das mãos e dos pés, articulações carpais, articulação radioulnar distal e radiocarpal.
As articulações acromioclavicular, esternoclavicular, temporomandibular, ombro,
cotovelo, quadril, joelho e tornozelo também podem ser afetadas; na coluna vertebral a
região mais acometida é a cervical.4

Trata-se de uma patologia bastante comum, havendo quem diga que possui incidência de 1%
da população geral. São afetadas um número maior de mulheres em relação aos homens, sendo a
prevalência aumentada com a idade. 5
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Esta patologia acomete em um primeiro plano a membrana sinovial tendo como
características de processo inflamatório crônico. As alterações na sinóvia que originam o quadro
clínico da Artrite Reumatóide provem de uma resposta imunológica específica contra um antígeno
não identificado, que se prolifera através de secreção local de interleucinas e fatores de
crescimento, sendo um processo inflamatório crônico sem causa específica com envolvimento de
diversos fatores. 6
É provável que diversos fatores estejam envolvidos nas causas desta patologia, como os
fatores genéticos que são importantes para a suscetibilidade à AR, tendo muita relação com o tipo
e gravidade da mesma. Os fatores ambientais tomam importância quando analisamos hábitos
como o tabagismo em relação à incidência da doença.7
O fator infeccioso tem destaque tendo em vista o surgimento do processo inflamatório em
decorrência da presença de um antígeno específico atuando contra a membrana sinovial. 7Segundo
Samuelshinjo (2010) “A produção de anticorpos também é um elemento da patogênese da AR,
havendo formação de complexos antígeno-anticorpo e ativação do sistema complexo.”7
No início as alterações inflamatórias ocorrem na membrana sinovial que é comprometida
por um antígeno desencadeando uma reação de defesa. Ocorre uma proliferação nos vasos
sinoviais que ficam congestionados, produzindo uma alteração no muco do tecido sinovial externo
com vasculite e perivasculite.3
A Fisioterapia tem sido muito usada no tratamento de patologias reumáticas como a Artrite
Reumatóide, apresentando resultados favoráveis. 3,8A mesma faz uso de recursos físicos em geral
para o alívio de sintomas dos mais variados tipos, aqui, se destaca o uso do calor como agente
terapêutico.
A parafina consiste em um agente superficial de transmissão de calor para pequenas áreas
como mãos, dedos, punhos e pés. Por ser um método de termoterapia este pode aumentar a
temperatura intra-articular em até 3,5º C. O tratamento com parafina trás benefícios em quadros
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crônicos como a artrite ou quadros inflamatórios crônicos. Há pressupostos que a terapia com
parafina aumente a elasticidade dos tecidos e diminui a viscosidade articular, ganhando assim
amplitude de movimento. 9 - 10
Com base no descrito o objetivo do presente trabalho é verificar a eficácia da utilização de
banhos de parafina na redução do processo inflamatório em mãos de uma paciente portadora de
Artrite Reumatóide.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho é de natureza aplicada, e faz uso de uma abordagem quali-quantitativa. Por
seus objetivos, tal estudo caracteriza-se como uma pesquisa de cunho exploratório, configurado
como um estudo de caso longitudinal, para sua realização, fez-se uso de uma amostra intencional,
não probabilística, composta por 01 sujeito portador de Artrite Reumetóide.11
Este estudo foi baseado no acompanhamento clínico de uma paciente com quadro de Artrite
Reumatóide(AR), o qual recebeu atendimento fisioterapêutico nas terças e quintas -feiras, sendo
assim realizadas 12 sessões ao longo de um período de 6 semanas, cada uma delas com 30
minutos de duração. O presente estudo foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da
Faculdade de Pato Branco – PR.
A paciente foi avaliada no início do tratamento, essa avaliação foi constituída por:
anamnese, exame físico e testes específicos. O sujeito de pesquisa sempre foi esclarecidano que
diz respeito aos objetivos do tratamento e aos seus procedimentos envolvidos, concluídas as seis
primeiras sessões a paciente foi reavaliada.Ao término do tratamento, na 12ª a paciente passou por
nova avaliação.
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O objetivo da avaliação clínica da mão foi observar os aspectos físicos, funcionais e
articulares. Foram realizados os testes de amplitude articular (goniometria) para verificar a
evolução da rigidez articular das articulações metacarpofalangianas(MCF), interfalangianas(IF) e
punhos das mãos e teste subjetivo de dor (0 a 5), em que 5-representa dor muito intensa; 4-dor
intensa; 3-dor moderada; 2-dor leve; 1-dor mínima e 0-ausência de dor.
Para avaliação da qualidade de vida desta paciente, foi aplicado o questionário de qualidade
de vida SF- 36. O SF-36 (The Medical OutcomesStudy 36 – item Short-Form) é formado por 36
itens, reunidos em dois grandes componentes, denominados físico e mental. Esses componentes
são formados por quatro domínios, que, por sua vez, constituem-se de itens que avaliam uma
mesma área da vida dos pacientes. O componente físico é composto pelos seguintes domínios:
capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens) e estado geral de saúde (5
itens); o componente mental abrange domínios como vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2
itens), aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens) 12
As sessões fisioterapêuticas constaram da técnica de banhos de Parafina, utilizando um
recipiente parafineiro utilizado para derreter a Parafina sendo este da marca Paramed. O banho
consiste na imersão das mãos na Parafina aquecida a 52 °C com o objetivopromover uma
diminuição do processo inflamatório, ganho de Amplitude de Movimento e diminuição da dor
provindos da Artrite Reumatóide. As sessões tiveramduração de 30 minutos cada.

RESULTADOS

Aqui são apresentados os resultados coletados e convertidos em gráficos, à partir dos
resultados colhidos com à aplicação dos procedimentos previamente discutidos nos materiais e
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métodos.A paciente foi avaliada inicialmente e reavaliada após 06 sessões, sendo utilizados os
mesmos mecanismos de avaliação e realizados pelo mesmo avaliador.
Gráfico I - Escala Subjetiva de Dor (EAD)
3,5
3
2,5
2
Escala Subjetiva de Dor

1,5
1
0,5
0
1ª Sessão

6ª Sessão

12ª Sessão

Conforme demonstrado no gráfico Iobservou-se uma redução de um ponto em Escala
Analógica da Dor, a percepção álgica de 3, foi reduzia da 2, correspondendo a uma redução de
33% em queixa.
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Gráfico II: Parâmetros para determinação da evolução clínica da Amplitude de
movimento em graus, das articulações do punho e mãos (valor médio) do caso
estudado, no decorrer de 12 sessões.
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Da análise do Gráfico II, constatou-se um ganho de Amplitude de Movimento para todas as
articulações avaliadas. O maior ganho se observou no movimento de extensão do punho, onde
obteve-se uma melhora de 18º. O menor ganho ficou a cargo do Desvio Radial, com 3º.
Considerando que os valores apresentados foram obtidos através da média dos valores de ambos
segmentos - direita e esquerda.
Quadro 01: Escores do SF-36
DOMÍNIO
Capacidade funcional
Aspectos Físicos
Dor
Estado Geral de Saúde
Vitalidade
AspectosSociais
Limitação por aspectos emocionais
Saúde mental

PONTUAÇÃO
1ª SESSÃO
55
50
33,5
47
50
87,5
0
76

PONTUAÇÃO
12ª SESSÃO
55
50
40
47
50
87,5
10
76

Considerando que 0 representa o pior valor e 100 o melhor, observamos que na primeira
aplicação do questionário a paciente obteve melhor resultado no Domínio Aspectos Sociais e os
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piores para Limitação por aspectos emocionais seguido do aspecto dor. Na segunda aplicação
representada pela 12ª sessão a paciente manteve quase todos os resultados apresentando alterações
apenas nos domínios dor e limitação por aspectos emocionais.

DISCUSSÕES

A artrite Reumatóide pode ter instalação de forma aguda ou insidiosa, mono ou poli
articular, com surgimento próximo aos 40 anos de idade e com freqüência associada e precedida
por dor articular e tumefação. Ela pode ser de instalação típica com desenvolvimento gradual de
poli artrite simétrica envolvendo pequenas articulações de mão se pés.8Nos casos típicos,
normalmente em estágio inicial um dos principais sintomas são as articulações dolorosas,
intumescidas e enrijecidas das mãos (MCF) e nos pés. 8-13
Neste contexto a Parafina torna-se um importante instrumento em virtude de seu calor
específico baixo, a parafina pode fornecer aproximadamente seis vezes mais calor que a água, em
decorrência disso ela é sentida como mais fria e é mais tolerável do que a água a mesma
temperatura.9
A Parafina possui ainda como efeito o aumento da perspiração da área tratada além de
amaciar e umedecer a pele.9No momento da avaliação inicial, representado como 1º sessão
graficamente acima (Gráfico I), a paciente apresentava dores grau 3 e os testes de rigidez
demonstraram redução da Amplitude de movimento (ADM), para as articulações de punho, tanto
para flexão quanto para extensão, desvio radial e ulnar assim como para as articulações
Metacarpofalangeanas(MCF).
Ao final das 6 sessões, com período de 3 semanas de tratamento a paciente foi reavaliada; e
a mesma apresentava-se ainda com grau 3 para escala subjetiva de dor, porém relatando
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facilidades em suas atividade de vida diária De acordo com o teste de rigidez observou-se melhora
significativa da Amplitude de movimento(ADM).
No final das 12 sessões a paciente relatava alívio da dor apresentando 2 em EAD. Foram
reavaliadas a mobilidade de punho para flexão, extensão, desvios radial e ulnar e flexão de
Metacarpofalangeanas. O ganho de mobilidade média foi de 8,2º. A extensão do punho obteve o
maior ganho sendo 18º e o menor ganho foi observado no desvio radial com 3º de ganho. Tendo se
em vista o quadro crônico degenerativo imposto pela patologia, os resultados foram pequenos,
porém consistentes e animadores.
Neste contexto a Parafina torna-se um importante instrumento em virtude de seu calor
específico baixo, a parafina pode fornecer aproximadamente seis vezes mais calor que a água, em
decorrência dissoela é sentida como mais fria e é mais tolerável do que a água a mesma
temperatura.A Parafina possui ainda como efeito o aumento da perspiração da área tratada além de
amaciar e umedecer a pele.9
Ainda como método avaliativo a paciente foi submetida a uma avaliação de qualidade de
vida tendo sido utilizado o questionário SF36, onde a mesma respondeu 36 questões dentro de 6
domínios. Os piores escores de qualidade de vida foram observados quanto aos domínios
“Limitação por aspectos emocionais”, “dor” e “estado geral de saúde” e os maiores nos domínios
“AspectosSociais” e “Saúde mental” (QUADRO I). Tendo se em vista o quadro crônico
degenerativo imposto pela patologia, os resultados foram consistentes e animadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

O presente estudo mostrou que os resultados foram eficazes e significativos no
que se trata de redução da dor, e com moderado ganho de ADM já que a Artrite
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Reumatóide(AR) é uma patologia

de difícil tratamento,

tanto

clínico

quanto

fisioterapêutico. O tempo de acompanhamento do paciente foi suficiente para
demonstrar que os resultados foram satisfatórios e que o tratamento proposto foi eficaz,
alcançando os objetivos iniciais de acordo com a avaliação do paciente, na qual
observava-se à presença de dores, e a diminuição da ADM.
Levando-se em conta os resultados obtidos, torna-se claro que o tratamento da
Artrite Reumatóide(AR) com utilização de banhos de parafina nas mãos pode minimizar
algumas conseqüências da doença como rigidez e dores, assim melhorando

a

qualidade de vida do paciente.Torna-se importante que o tratamento desta patologia
deve ter inicio precocemente e manter um cronograma de tratamento progressivo, a fim
de diminuir qualquer possível exacerbação promovendo incapacidades futuras. A fim de
validar os presentes resultado, sugere-se a realização de novos estudos, com amostras
significativas do ponto de vista estatístico.
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RESUMO
A cirurgia de revascularização do miocárdio é executada em pacientes com doença arterial
coronariana (DAC) com o objetivo de reestabelecer o fluxo sanguíneo adequado para o coração.
No entanto, a dor ocasionada pela incisão cirúrgica, a manipulação do conteúdo torácico, a
presença de drenos e a anestesia podem levar a complicações como o acúmulo de secreções e
atelectasias.
Objetivo: Quantificar os danos causados à função pulmonar dos pacientes no pós-operatório de
cirurgia de revascularização do miocárdio e relacioná-los com a intensidade de dor relatada pelo
paciente.
Método: A função respiratória foi avaliada nos períodos pré-operatório e pós-operatório (1°, 3º e
5° dia), utilizando espirômetro, manovacuômetro. Para mensuração da dor utilizamos a escala
visual analógica de dor. O TC6 foi realizado no pré-operatório e no 5ºPO.
Resultados e discussão: O local mais indicado como doloroso foi a incisão cirúrgica, e a
intensidade foi maior no 1ºPO. Em todos os parâmetro avaliados houve queda no 1ºPO em relação
aos valores coletados no pré-operatório, não havendo normalização dos mesmos até o 5ºPO. O
TC6 não apresentou queda significativa ao se comparar o pré-operatório e o 5º PO. Os valores de
PiMax (p<0,01), CVF (p<0,3) e VEF1(p<0,2) apresentaram relação negativa com a dor referida, e
os valores PeMax apresentaram relação negativa significativa com a dor referida (p<0,005).
Conclusões: Observou-se, portanto, que as cirurgias cardíacas podem levar a redução dos volumes
pulmonares e da força da musculatura respiratória em seu pós-operatório, principalmente
relacionada com a intensidade da dor, tornando a avaliação da função respiratória importantíssima.
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INTRODUÇÃO

As artérias coronárias têm como função fornecer oxigênio e nutrientes ao músculo cardíaco,
garantindo assim, o perfeito funcionamento do sistema cardiovascular e suporte sanguíneo para
todo o corpo. A doença arterial coronariana (DAC) caracteriza-se pela obstrução desses vasos por
uma placa ateromatosa, levando a uma isquemia miocárdica1.
A cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) tem como objetivo reestabelecer o fluxo
sanguíneo adequado para o coração, diminuindo assim os sintomas e os riscos da DAC. Este
procedimento é indicado quando o tratamento clínico não é eficaz no controle da patologia. A
técnica cirúrgica consiste em revascularizar o miocárdio por meio de enxertos, derivando o sangue
da aorta ascendente para as artérias coronárias. A artéria mamária interna (AMI) e a veia safena
são as mais utilizadas. A primeira por apresentar baixo índice de aterosclerose e diâmetro parecido
com o das artérias coronárias. A segunda pela maior disponibilidade e facilidade de obtenção. O
procedimento cirúrgico é normalmente feito através de uma esternotomia mediana1,2,3,4.
Após a execução das anastomoses, o procedimento é concluído com a colocação de fios de
marcapasso temporários e drenos (de mediastino e/ou pleurais). Segundo Costa, 2004 “[...] o
sistema de drenagem tem as funções de remover ar/líquidos, manter o fluxo unidirecional de saída
de ar da pleura e controlar a sucção”4,5.
O acúmulo de líquido ou ar na cavidade pleural e no mediastino pode levar a patologias
secundárias e a restrição da expansão pulmonar, por isso, no pós-operatório de cirurgias cardíacas
drenos de mediastino e pleurais são usados, preservando-se assim as estruturas cardíacas e
pulmonares. O dreno de mediastino fica inserido no pericárdio para facilitar a eliminação de
sangue e coágulos residuais do procedimento cirúrgico. Já o dreno pleural só é utilizado nas
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cirurgias onde há ruptura da pleura para manter ou reestabelecer a pressão negativa que pode ter
sido anulada pela presença de ar ou líquido na cavidade6,7.
A dor ocasionada pela incisão cirúrgica e pela colocação dos drenos, a manipulação do
conteúdo torácico e a anestesia provocam alterações na mecânica do tórax e dos pulmões. Estes
fatores podem reduzir o Volume Residual (VR) e a Capacidade Pulmonar Total (CPT), a
Capacidade Residual Total (CRT) e a Capacidade Vital (CV), levando a distúrbios na relação
V/Q, alterações gasométricas, maior produção e retenção de secreções, favorecendo a formação de
atelectasias. De acordo com Machado, 2012, “As complicações respiratórias podem ser
consideradas as maiores causas de morbidade no pós-operatório de cirurgia cardíaca”6,8,9.
Portanto, é comum a diminuição dos volumes pulmonares no pós-operatório de cirurgia
cardíaca. Segundo Machado, 2012, “a avaliação desses volumes e capacidades pulmonares no préoperatório é de extrema importância para o acompanhamento no pós-operatório, objetivando o
retorno destes para os valores normais”. A espirometria é utilizada mais frequentemente para a
mensuração destes parâmetros 9,10.
Também é comum que, no pós-operatório de cirurgias cardíacas, ocorra diminuição da força
diafragmática e da efetividade da tosse, decorrentes do trauma cirúrgico. Torna-se importante,
então, a avaliação da força muscular respiratória através do manovacuômetro9.
Desta forma, o objetivo do presente estudo é quantificar os danos causados à função
pulmonar dos pacientes no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio e
relacioná-los com a intensidade de dor relatada pelo paciente.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo prospectivo, com abordagem quantitativa, realizado com pacientes
durante o pré e pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio, por meio de
esternotomia mediana, internados no Hospital Policlínica de Pato Branco.
Os critérios de inclusão neste trabalho foram: internação no Hospital Policlínica de Pato
Branco, ao menos um dia antes da cirurgia de revascularização do miocárdio por toracotomia
medial, estabilidade hemodinâmica no pré-operatório, ter bom nível de compreensão, não
sofrerem de comorbidades neurológicas ou pneumológicas.
Os pacientes foram abordados no período pré-operatório para esclarecimentos e obtenção do
termo de consentimento livre e esclarecido, coleta de dados demográficos e avaliação da função
pulmonar.
Para avaliação foram utilizados manovacuômetro, espirômetro e teste de caminhada de 6
minutos (TC6’), além da avaliação dos sinais vitais do paciente, e a percepção da dor.
A força muscular inspiratória foi medida por meio do manovacuômetro analógico marca
Comercial Médica®, acoplado a um bocal e pinça nasal. Para a medida da pressão inspiratória
máxima (PImáx), solicitou-se uma expiração máxima até o volume residual, seguida de um
esforço inspiratório máximo mantido por cerca de um segundo, com a oclusão do
manovacuômetro feita manualmente. As manobras foram repetidas três vezes, com intervalo de
um minuto, sendo considerada a maior medida obtida. Para a medida da pressão expiratória
máxima (PEmáx) foi utilizada a mesma técnica utilizada para verificar a PImáx, porém foi
solicitado um esforço inspiratório máximo até alcançar o nível da capacidade pulmonar total e a
leitura foi feita após a oclusão do bocal e um esforço expiratório máximo do paciente 11.
Para a espirometria utilizou-se o aparelho portátil marca micromedical®, acoplado à um
bocal e pinça nasal. O paciente foi orientado a realizar uma inspiração lenta até a capacidade
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pulmonar total, realizar uma pequena pausa e, em seguida, expirar de forma rápida e intensa, até o
volume residual. Foram obtidos os valores de Capacidade Vital Forçada (CVF) e Volume
Expiratório Forçado no 1º Segundo (VEF1).
Obteve-se a percepção da dor por meio da escala visual analógica da dor com escala de zero
a dez. Todos os dados foram coletados no pré-operatório, 1º PO, 3º PO e 5º PO.
Já o TC6’ foi realizado somente no pré-operatório e no 5º PO. Este teste consiste na medida
da distância caminhada pelo paciente no período de 6 minutos. O teste foi realizado em um
corredor de 30 metros, onde não havia fluxo de pessoas, o paciente foi orientado anteriormente de
como proceder no teste: caminhar o mais rápido possível, sem correr ou trotar, interromper o teste
em caso de dispneia, tontura e dores incômodas, e recebeu comandos verbais padronizados.
Todos os pacientes receberam atendimento fisioterapêutico no período pós-operatório, de
acordo com a rotina do serviço de fisioterapia do hospital.
A comparação entre as variáveis colhidas no pré e pós-operatórios, e a correlação entre a dor
referida e os valores da avaliação respiratória, foram feitas por meio do Teste T de Student,
analisando assim, sua significância estatística.

RESULTADOS

Foram avaliados 6 pacientes entre maio e julho de 2015, porém, um paciente recusou-se a
participar das coletas de dados no pós-operatório, deste modo, sua avaliação ficou incompleta, e
foi excluído do trabalho. Portanto a amostra foi composta por 5 pacientes, sendo que 20% da
amostra foi do sexo feminino e 80% do sexo masculino, com idades entre 53±27,6 anos. Todos
realizaram cateterismo cardíaco antes da cirurgia. O bypass de mamária interna esquerda foi
utilizado em 100% da amostra, e, nos casos de necessidade de duas ou mais intervenções, foi
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utilizada a veia safena (80%). Todos os pacientes fizeram uso de dreno de mediastino e pleural,
que foram retirados na alta da UTI que ocorreu para 4 dos pacientes no 2º PO, e para um dos
pacientes no 3º PO. A alta hospitalar ocorreu no 5º PO para todos os pacientes.
Tabela I: Distribuição dos valores que analisam a função pulmonar e a percepção da dor no
pré e pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio:
Variável
Pré OP
1º PO
3º PO
5º PO
Pi Max

85±32,02

32±26,8

66±35,5

77±27,7

Pe Max

102±14,83

60±29,2

77±21,7

96±15,2

CVF

3,026±0,84

1,102±0,19

1,93±0,65

2,412±o,81

VEF1

2,448±0,72

0,884±0,27

1,36±0,63

2,09±0,73

TC6

316,8±45,86

-

-

288,4±35,98

Dor

0,8±1,7

6,6±2,3

5,1±1,8

2,8±1,4

Observa-se na tabela I, que o valor médio da PiMax no pré-operatório foi de 85±32,02, no 1º
PO de 32±26,8, no 3ºPO de 66±35,5 e no 5º PO esteve 77±27,7. Pode-se analisar que o valor do 1º
PO foi aproximadamente 63% menor que o valor do pré-operatório, e o 5ºPO foi 10% menor que
o valor inicial.
A PeMax esteve em 102±14,83 no pré-operatório, 60±29,2 no 1ºPO, 77±21,7 no 3ºPO e
96±15,2 no 5ºPO.
Com relação à CVF, o valor do 1º PO foi aproximadamente 63% menor do que o valor do
pré-operatório, e o valor do 5º PO esteve somente 11% menor que o valor inicial.
Também na tabela I observa-se que o valor do VEF1 no pré-operatório foi de 2,448±0,72, e
que no 1º PO foi 55% menor, no 3º PO foi 45% menor, e que no 5ºPO foi somente 15% menor,
com relação à avaliação inicial.
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Com relação à dor, o local mais indicado como doloroso foi a esternotomia mediana, e a dor
mais intensa foi descrita no 1º PO, tendo como média a queixa de 6,6, no 3ºPO a dor foi descrita
como 5,1 e no 5ºPO como 2,8.
Os resultados dos TC6’ não apresentaram diferenças significativas quando comparamos a
avaliação pré-operatória com a avaliação no 5º pós-operatório. Na segunda avaliação os pacientes
caminharam, em média, 28 metros a menos que na primeira.

DISCUSSÃO

A diminuição da força e dos volumes pulmonares no pós-operatório de cirurgias cardíacas
pode estar relacionada com diversos fatores, entre eles, a dor da incisão cirúrgica, a imobilidade
no leito, a CEC, efeitos de drogas anestésicas. A dor no pós-operatório de cirurgias cardíacas é
uma sensação frequente que pode levar a complicações evitáveis6.
Como resultado deste trabalho, observou-se que houve diminuição da força da musculatura
inspiratória e expiratória no 1º PO, quando comparado ao pré-operatório (p<0,03), e recuperação
progressiva nos demais pós-operatórios, porém, até o 5ºPO a recuperação ainda não havia sido
completa, como pode ser observado na Figura I. Este dado que se relaciona com o estudo de
Sasseron12, que avaliou 31 pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca de RM ou troca valvar,
e observou queda da PiMáx e a PeMáx no 1º PO em relação aos dados coletados no préoperatório, e que até o 5º PO esses valores ainda não haviam sido restabelecidos.
O aumento da dor é citado por Sasseron12, como uma possível causa da diminuição da força,
pois em seu estudo conseguiu demonstrar que a piora da dor levou a significativa piora da PiMáx.
Figura I: Valores referentes às avaliações de força inspiratória e expiratória.
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Legendas: PiMax: Pressão inspiratória máxima, PeMax: Pressão Expiratória Máxima, PréOP: pré-operatório,
1ºPO: primeiro dia de pós-operatório, 3ºPO: terceiro dia de pós-operatório, 5ºPO: quinto dia de pós-operatório.
Fonte: Dados da pesquisa.

No presente estudo, observou-se também a diminuição da CVF e VEF1 do 1º ao 5º dia de
PO, quando relacionado aos valores coletados no pré-operatório, sendo que a perda foi maior no 1º
PO (p<0,01), como pode ser observado na Figura II.
Guizilini et. al.13 em seu estudo, avaliou 28 pacientes no pré e pós-operatório de cirurgia de
revascularização do miocárdio com enxerto de artéria torácica interna esquerda, separados em dois
grupos de acordo com a localização do dreno pleural. O grupo IL (incisão lateral) era composto
por pacientes que receberam o dreno no sexto espaço intercostal esquerdo na linha axilar média e
o grupo IM (incisão mediana), pacientes em que o dreno se encontrava na região subxifoidea.
Observou que em ambos os grupos houve diminuição da CVF e o VEF1 até o quinto dia de PO,
porém, na comparação entre os dois grupos, a perda foi maior no grupo IL.
Já segundo Machado, 2012, “[...] os volumes pulmonares (VEF1 e CVF) diminuem no pósoperatório com máximo decréscimo no primeiro dia de pós-operatório, retornando próximo aos
valores pré-operatórios no quinto dia pós-operatório”9.
Figura II: Valores referentes à avalição de CVF e VEF1.
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Legendas: CVF: Capacidade Vital Forçada, VEF1: Volume expiratório forçado no 1º segundo, PréOP: préoperatório, 1ºPO: primeiro dia de pós-operatório, 3ºPO: terceiro dia de pós-operatório, 5ºPO: quinto dia de pósoperatório.
Fonte: Dados da pesquisa.

Guizilini et. al.14 ressalta em seu estudo com 30 pacientes no pós-operatório de RM,
divididos em dois grupos de acordo com a presença ou não de CEC durante a cirurgia, que em
ambos os grupos, houve queda significativa da CVF e do VEF1 até o quinto dia de PO e que
quando comparados, a diferença entre os grupos se manteve significativa, com maior queda no
grupo que utilizou CEC.
Quanto ao TC6, o mesmo não apresentou diminuição significativa da distância percorrida
(p<0,01), sendo que no 5º PO os pacientes caminharam apenas 28 metros que no pré-operatório,
como pode ser observado na Figura III.
Oliveira et. al.15, observou em seu estudo com 18 pacientes no pós-operatório de
revascularização do miocárdio e troca valvar, que a distância percorrida no TC6 apresentou
correlação negativa significativa com o tempo de internação pós-operatória, sugerindo que os
pacientes com maior capacidade de deambulação no pós-operatório apresentam menor tempo de
internação e que a distância no TC6' pode representar melhor a capacidade funcional desses
pacientes do que a função pulmonar isoladamente.
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Figura III: Resultado do Teste de Caminhada de 6 Minutos realizados no pré-operatório e 5º
PO.
320

Teste de Caminhada de 6 Minutos

310
300
Pré OP

290

5º PO
280
270
TC6
Legendas: TC6: Teste de caminhada de 6 minutos, PréOP: pré-operatório, 5ºPO: quinto dia de pós-operatório.
Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se também que no 1º PO os pacientes relataram dor de moderada à intensa,
segundo a escala analógica visual da dor. A intensidade da dor diminuiu gradativamente até o 5º
PO, onde foi relatada como de leve à moderada. Esse dado pode ser analisado na Figura IV.
Figura IV: Representação da média referida de dor.
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Legendas: Pré OP: pré-operatório, 1ºPO: primeiro dia de pós-operatório, 3ºPO: terceiro dia de pós-operatório,
5ºPO: quinto dia de pós-operatório.
Fonte: Dados da pesquisa.

Andrade16 realizou um estudo com 26 pacientes, entre o PO imediato e o 4º PO e observou
que a dor esteve presente em todos os períodos avaliados, porém de intensidade leve, e a mesma
influenciou na ocorrência de taquipneia e elevação de pressão arterial. Já no estudo de
Baumgarten17, com 70 indivíduos submetidos, eletivamente, à RM e/ou implante de prótese valvar
por esternotomia, a avaliação da função pulmonar foi realizada por meio de espirometria e
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inspirometria de incentivo e os pacientes foram acompanhados no 1º, 2º, 3º e 5º PO. Observou-se
que a dor foi uma queixa que persistiu durante todo o período do estudo e os parâmetros de função
pulmonar apresentaram relação significativa com a dor.
Figura V: Relação entre a dor e a CVF e VEF1.
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Legendas: PréOP: pré-operatório, 1ºPO: primeiro dia de pós-operatório, 3ºPO: terceiro dia de pós-operatório,
5ºPO: quinto dia de pós-operatório, CVF: Capacidade Vital Forçada, VEF1: Volume expiratório forçado no 1º
segundo.
Fonte: Dados da pesquisa.

Analisando os dados, pode-se observar uma relação entre o aumento da intensidade da dor
no 1ºPO e a diminuição da CVF (p<0,3) e VEF1 (p<0,2), como representado na Figura V. Esta
relação também foi observada no estudo de Baumgarten17, onde a dor apresentou correlação
negativa significativa com as variáveis de função pulmonar (VEF1, PFE e Vimáx).

Figura VI: Relação entre os resultados da manuvacuômetria e a dor referida.
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Legendas: PréOP: pré-operatório, 1ºPO: primeiro dia de pós-operatório, 3ºPO: terceiro dia de pós-operatório,
5ºPO: quinto dia de pós-operatório, PiMax: Pressão inspiratória máxima, PeMax: Pressão Expiratória Máxima .
Fonte: Dados da pesquisa.

Já Sasseron12, observou uma correlação negativa entre a dor e a PiMáx no primeiro dia de
pós-operatório, reforçando que a queda da força e dos volumes pulmonares no pós-operatório
pode ser causada pela dor. Neste trabalho, também observou-se uma correlação negativa entre a
dor e a PiMáx (p<0,01) e PeMáx (p<0,005), como observado na Figura VI.

CONCLUSÃO

Levando em conta as condições experimentais deste estudo, pode-se concluir que as
cirurgias cardíacas podem levar a queda dos volumes pulmonares e da força da musculatura
respiratória em seu pós-operatório, relacionada especialmente com a intensidade da dor, tornando
a avaliação da função respiratória importantíssima para que o fisioterapeuta possa traçar
estratégias buscando a prevenção de complicações adicionais o restabelecimento do quadro
respiratório. No entanto, a recuperação dos valores avaliados foi quase completa até o 5º PO,
indicando que pode haver recuperação completa logo nos primeiros pós-operatório, portanto,
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sugerem-se novas pesquisas, com acompanhamento pós-operatório mais longo e maior número de
amostra, para maiores esclarecimentos.
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RESUMO
Introdução: A articulação do quadril é formada pela cabeça do fêmur que se articula no
acetábulo. Os acidentes automobilísticos entre adultos de 30 a 40 anos tem sido grandes
responsáveis por fraturas da mesma, resultando muitas vezes na colocação de prótese total de
quadril não cimentada. A Cinesioterapia é um meio de acelerar a recuperação. Objetivo: Analisar
a eficácia da Cinesioterapia em um indivíduo submetido a prótese total de quadril não cimentada,
com complicações clínicas, buscando a reabilitação dentro de 20 sessões. Metodologia: Do ponto
de vista da sua natureza esta é uma pesquisa aplicada, com uma abordagem qualitativa e
quantitativa, sendo que o estudo de caso em questão é de caráter exploratório. Foi avaliado 1
indivíduo na faixa etária de 41 anos, vítima de acidente automobilístico, o mesmo ficou
imobilizado por 4 meses e passou por colocação da prótese total de quadril não cimentada. Para
que o estudo fosse legítimo foram realizadas rigorosamente 20 sessões, sendo 2 sessões semanais.
Resultados: Os resultados encontrados foram satisfatórios em relação ao tempo de aplicação e as
condições do indivíduo. Obtivemos redução álgica e de edema, melhora da amplitude de
movimento e de força, todos descritos na forma de gráficos para melhor compreensão. Conclusão:
O presente estudo trouxe resultados controversos em relação a literatura, contudo consideramos
satisfatório o resultado, não obtendo reabilitação total mas sim parcial, dentro do tempo
determinado. Sugere-se a continuidade ao tratamento para que o indivíduo possa ter recuperação
total e verificar exatamente em quanto tempo é possível obtê-la.

Título para as páginas do artigo: Cinesioterapia em Artroplastia Total de Quadril Não
Cimentada.
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INTRODUÇÃO
A articulação do quadril é do tipo sinovial, esferóide, triaxial, formada pela cabeça do
fêmur que se articula no acetábulo, este é formado pela fusão dos ossos ílio que forma a porção
superior do quadril, ísquio, que forma a porção póstero-inferior e pube.1 O acetábulo apresenta
uma depressão áspera em seu assoalho chamada de fossa acetabular, esta em sua porção superior
apresenta-se fina e translucida. A parte que se articula com o fêmur se chama face semilunar.2 Os
ossos do quadril apresentam funções de movimentos, defesa, pois protege os órgãos pélvicos e de
sustentação. Anteriormente os ossos do quadril unem-se na sínfise púbica e posteriormente com o
sacro.1
O quadril é uma articulação diartrodial, estas são revestidas por cartilagem hialina,
resultando em uma superfície praticamente sem atrito. A força interna por unidade de área, em
decorrência de uma carga externa é chamada de estresse, para suportar este, a congruência da área
da superfície total do quadril e a magnitude dessa área são muito importantes. As forças que atuam
sobre o quadril na posição estática, resultam da força do peso corporal e das forças musculares do
quadril. Os ganhos mecânicos para a função do quadril são obtidos através das relações
anatômicas da parte proximal do fêmur sendo o crescimento do ângulo entre o colo e a diáfise
femorais, deslocando o trocânter lateralmente, aumentando o braço de alavanca.3
A articulação do quadril necessita de vários músculos tanto para realizar os movimentos
articulares, quanto para sustentar e estabilizar, para que se possa manter a postura bípede e se
locomover.1 A inervação dos membros inferiores é feita por nervos espinhais, formados por raízes
sensitivas e motoras, tendo como principais nervos responsáveis os nervos obturadores, nervos
glúteos superior e inferior, nervo ciático e nervo femoral.4
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A irrigação sanguínea do quadril e membros inferiores de modo geral se dá pelas artérias
ilíacas comuns, direita e esquerda, artérias ilíacas interna e externa, artérias femorais circunflexas
medial e lateral e artéria poplítea.4
Os casos entre adultos jovens com fraturas e traumas em região do quadril têm aumentado,
causados por acidentes automobilísticos, os pacientes acometidos geralmente estão entre 30 a 40
anos de idade. Sendo que 85% são do sexo masculino.5 Entre os idosos também observou-se esse
aumento, mas este em decorrência do aumento da expectativa de vida. As complicações dessa
fratura dependem da gravidade do trauma e das classificações das fraturas.6
As fraturas de colo de fêmur são classificadas: quanto à estrutura, em impactadas, nãodeslocadas e deslocadas; quanto a causa, em traumáticas, por sobrecarga e patológicas. A alta
incidência de complicações, imobilidade no leito e alterações anatômicas da parte proximal do
fêmur acaba levando os pacientes a serem submetidos a procedimentos cirúrgicos, nos casos de
fraturas transtrocantéricas.6
As fraturas da extremidade proximal do fêmur fazem parte das lesões mais graves, sendo
resultantes de traumas graves que muitas vezes estão associados a disfunções de outros órgãos,
representam cerca de 50% dos casos de internação por trauma.7
As luxações de quadril são geralmente uma emergência clínica, devendo ser reduzida
rapidamente, são decorrentes de altos impactos e associadas a politraumatismos.6
A luxação posterior é uma das mais frequentes, é causada por uma violência aplicada ao
logo da diáfise do fêmur enquanto o quadril esta fletido, onde a cabeça do fêmur é forçada para
fora do acetábulo. Em cerca de metade dos casos de luxação posterior do quadril, a cabeça do
fêmur carrega também um fragmento ósseo menor ou maior do rebordo acetabular.8
A Artroplastia total do quadril é um procedimento bem sucedido, apesar de não ser
biológica, trazendo riscos de complicações como biocompatibilidade do osso hospedeiro e
também dúvida quanto ao tempo de sobrevida da mesma.3. Temos como indicações mais comuns,
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instabilidade ou deformidade do quadril, dor intensa durante descarga de peso e movimentação,
grande limitação de movimentos e falha no tratamento conservador.4
A cirúrgia para implantação da prótese de quadril tornou-se utilizada no mundo inteiro,
pois proporciona uma melhor qualidade de vida a pacientes que antigamente estavam condenados
ao leito.9 São divididas em cimentadas e não cimentadas, estas possuem revestimento com
microporosidade que permite a incrustação de tecido ósseo na estrutura porosa que a constitui,
assim, sendo possível uma fixação mais duradoura, esta fixação ocorre como resultado da pressão
da prótese no osso, sendo que a fixação final apenas vai ocorrer à medida que o osso cresce entre
os componentes da prótese.10
Para as próteses cimentadas utiliza-se um cimento ósseo chamado polimetil-metacrilato,
que é interposto entre o osso e o implante, esse cimento evita que ocorra afrouxamento da prótese,
esta sendo mais usada em idosos bastante ativos e que provavelmente não passarão pela troca da
mesma.11
As artroplastias cimentadas eram bastante usadas, acreditando-se ser uma melhor opção,
pois adaptariam-se melhor a morfologia, mas os estudos apontam que a longo prazo elas
apresentam sinal radiológico de afrouxamento, sendo necessário revisão antes do tempo previsto
para cada material.12
A Cinesioterapia é a parte da Fisioterapia que se utiliza de movimentos ativos do paciente,
através da contração muscular voluntária, que pode também ser descrita como exercícios
terapêuticos. É um meio de acelerar a recuperação do paciente que por algum motivo apresentou
diminuição na função dos movimentos, perda de força, diminuição de amplitude de movimento e
demais problemas associados. O uso da Cinesioterapia além de acelerar a recuperação, também
evita a imobilidade reduzindo as chances do paciente adotar padrões anormais.13
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O presente estudo tem por objetivo analisar a eficácia da Cinesioterapia em um indivíduo
submetido a prótese total de quadril não cimentada, com complicações clínicas, buscando a
reabilitação dentro de 20 sessões.

MATERIAIS E MÉTODOS
Do ponto de vista da sua natureza esta é uma pesquisa aplicada, com uma abordagem
qualitativa e quantitativa, sendo que o estudo de caso em questão é de caráter exploratório. Foi
avaliado 1 indivíduo na faixa etária de 41anos, vítima de acidente automobilístico, o mesmo ficou
imobilizado por 4 meses, no dia 24/03/2015 foi submetido a artroplastia total de quadril não
cimentada, do MID, sendo que no dia 26/03/2016 precisou passar por nova intervenção cirúrgica
pois sofreu luxação da prótese, a mesma foi apenas reposicionada. Passou por complicações
cirúrgicas, permanecendo internado até o dia 14/04/2015, quando recebeu alta hospitalar.
O indivíduo em questão foi orientado com o termo de consentimento, onde estavam
dispostos os objetivos da pesquisa. A coleta de dados foi realizada a partir de uma ficha de
avaliação ortopédica, validada por profissionais qualificados. No que diz respeito à avaliação,
foram efetuadas palpações, inspeções visuais, bem como o preenchimento da ficha de avaliação,
na qual continha ainda Escala de Força Muscular de Oxford, Escala Visual Analógica da Dor,
Goniometria segundo Marques (2003), com uso de goniômetro da marca FisioStore® e Perimetria
segundo Fernandes Filho (1999), com fita métrica da marca FisioStore®.
Após avaliação no dia 16/04/2015, indivíduo foi submetido a 2 sessões semanais de
fisioterapia à domicílio, totalizando 20 sessões, tendo início no dia 23/04/2015 e com término no
dia 30/06/2015, nas quais foram utilizados alongamentos passivos e ativos-assistidos com uso de
faixa elástica da marca Carci®, mobilização articular, exercícios cinesiotêrapeuticos passivos e
ativos-assistidos segundo Kisner & Colby (1996), segundo Gardiner (1995) e segundo Hall &
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Brody (1999), para fortalecimento, propriocepção, melhora da amplitude de movimento, melhora
da capacidade cardiorrespiratória, redução de edema e álgica, com uso de bolas proprioceptivas da
marca Mercur®, bola suíça da marca Mercur® tornozeleira de 2kg da marca Carci® e materiais
de uso domésticos adaptados para uso do paciente. Uso de exercícios isométricos segundo Kisner
& Colby (1996) e Gardiner (1995). Treino de marcha segundo Rose & Gamble (1998).

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos resultados foi realizada através de gráficos descritivos, compostos das
avaliações realizadas durante o tratamento, dentre elas temos a Força Muscular dos MMII, a Dor
na Articulação do Quadril e nos MMII, a Perimetria dos MMII, a Medida Real e Aparente dos
MMII e a Goniometria dos MMII. Os dados foram tabulados em forma de gráficos através do
programa Excel.

Figura 01 - Avaliação da Dor em Quadril e MMII
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Fonte: Dados da pesquisa.
Na Figura 01 pode-se observar que durante as 20 sessões do tratamento o indivíduo não
apresentou dor em MIE, quanto ao MID, demonstrou dor grau 5 ao início, apresentando aumento
na 10ª sessão para grau 7 e ao final dos atendimentos tendo uma redução álgica para grau 2.
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Figura 02 - Avaliação da Força Muscular em MMII
5
4
3

MID
MIE

2
1
0
1ª SESSÃO

10ª SESSÃO

20ª SESSÃO

Fonte: Dados da pesquisa.
Na Figura 02 observa-se que o indivíduo apresentou ganho de força em ambos os
membros, sendo que MIE conseguiu evoluir para o máximo de ganho, atingindo grau 5,
observamos que o MID também teve uma melhora significativa no grau de força, evoluindo de 0
graus para 3 graus ao final do tratamento.

Figura 03 - Perimetria de MMII
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Fonte: Dados da pesquisa.
Quando observa-se a Figura 03 e com base nas avaliações realizadas no indivíduo, podese considerar que houve uma redução do edema no MID, consequentemente observa-se a redução
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perimétrica, sendo que ao início do tratamento o mesmo apresentava 72cm em região de coxa e ao
término apresentou 65cm. Ao observar-se o MIE, verificasse o aumento da perimetria, passando
de 60cm, em região de coxa, para 63cm, considerando que este aumento foi observado pelo ganho
de massa muscular.

Figura 04 – Medida Real e Aparente de MID
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Fonte: Dados da pesquisa:
Na Figura 04, a medida aparente do MID manteve-se em 94cm do início ao término do
tratamento, já a medida real passou de 87cm para 86cm ao término, sendo que pode-se considerar
a descarga de peso realizada gradativamente sobre o MID, como responsável por esta diferença.

Figura 05 - Medida Real e Aparente de MIE
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Fonte: Dados da pesquisa.
Quando observa-se a Figura 5, não verificasse mudanças nas medidas de MIE, tanto a
medida real permaneceu em 96cm, quanto a medida aparente permaneceu em 89cm do início ao
fim do tratamento.

Figura 06 - Goniometria do Quadril - MID
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Fonte: Dados da pesquisa.
Na Figura 06 verificasse que na 1ª sessão, em todos os movimentos, o resultado da
avaliação de amplitude de movimento é de 0 graus, sendo que considera-se como causa do
resultado a não avaliação do MID, por recomendações médicas, assim como os movimentos de
Rotação Interna e Externa em todas as sessões. Quando observa-se os movimentos de flexão,
extensão e abdução, verificasse um ganho significativo de amplitude de movimento, sendo que na
flexão ocorreu o maior ganho, já, quando verificasse o movimento de adução não observa-se um
ganho, o grau de amplitude de movimento manteve-se em 5, considerando que o indivíduo
apresenta restrição ao movimento, causada pela artroplastia do quadril.
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Figura 07 - Goniometria do Quadril - MIE
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Fonte: Dados da pesquisa.
Considerando que o MIE, não é o membro que passou por procedimento cirúrgico, mas
que acabou sendo afetado pela imobilização do indivíduo, ao observar-se a Figura 07, verificasse
um ganho significativo de amplitude em todos os movimentos.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A articulação do quadril é constituída pela cabeça do fêmur e pelo acetábulo da pelve. Esta
articulação é responsável por vários movimentos de vida diária, temos como tais sentar-se,
agachar-se, caminhar, subir escadas e manter-se em pé. A articulação do quadril tem como função
primária dar apoio ao tronco e a cabeça, tanto durante a posição estática quanto a dinâmica, ou
seja, quando esta articulação está afetada, vai acabar prejudicando toda a cadeia de movimentos.17
Na atualidade os acidentes automobilísticos estão diretamente ligados as fraturas tanto de
fêmur, quanto de acetábulo, muitas vezes afetando ambos, sendo necessário o procedimento
cirúrgico da artroplastia total de quadril.6
A artroplastia total de quadril não cimentada vem sendo um grande benefício para as
vítimas de acidentes automobilísticos, com fraturas nesta articulação, principalmente aqueles na
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faixa etária entre 30 e 40 anos, pois com o trabalho fisioterapêutico possibilita que os mesmos
retornem as suas atividades de vidas diárias ou mesmo que não fiquem sujeitos ao leito.12
No que diz respeito ao estudo, o objetivo foi realizar 20 sessões de fisioterapia após alta
hospitalar em 1 indivíduo com artroplastia total de quadril com redução de luxação da mesma,
sendo que o mesmo ficou imobilizado por 4 meses, para verificar qual o ganho que teríamos em
relação a dor, força muscular, amplitude de movimento e a perimetria dos MMII. Antes de iniciar
as sessões de fisioterapia o indivíduo passou por uma minuciosa avaliação, para verificar como
proceder com o tratamento.
Segundo Hall & Brody (1999) o paciente deve ser transferido para uma cadeira no dia da
cirúrgia e deve iniciar a fisioterapia incluindo movimentos de amplitude de movimento,
bombeamento ao nível de tornozelo e exercícios isométricos, seguindo orientações médicas. No
caso deste indivíduo os exercícios isométricos e de ADM foram inclusos ao tratamento apenas
quando o paciente recebeu alta hospitalar, sendo que antes não poderia ser realizado por restrições
médicas, pois passou por várias complicações, dentre elas a luxação da prótese necessitando nova
intervenção cirúrgica.
Nas 10 primeiras sessões foram trabalhados os exercícios segundo Kisner & Colby (1996),
segundo Gardiner (1995) e segundo Hall & Brody (1999) para alongamento e a melhora da ADM
e da força, redução do edema, prevenção de trombose e redução álgica. Inicialmente para a
melhora da ADM e da força usamos principalmente exercícios passivos de flexão e extensão do
quadril, dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo em MID, introduzido demais movimentos no
decorrer do tratamento, sendo que em MIE os exercícios davam-se de forma ativa-assistida sem
restrições de movimentos. Para redução de edema e prevenção de trombose usamos os exercícios
metabólicos e a elevação dos MMII. Com a progressão do tratamento, ainda nas primeiras sessões
o indivíduo começou a trabalhar com exercícios isométricos principalmente de quadríceps,
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ísquiotibiais, e região glútea. Neste período também começou o trabalho de descarga de peso
gradativamente sobre o MID.
Quando o indivíduo passou por reavaliação na 10ª sessão observamos uma melhora
significativa na força, sendo que o MID passou de grau 0 para grau 2 e o MIE passou de grau 2
para grau 3. Também observamos uma redução perimétrica em região de coxa em MID, passando
de 72cm para 68cm, considerando a redução do edema como causa da mesma, no caso da
amplitude de movimento do MID não podemos observar um resultado, pois por recomendações
médicas não podemos avaliar o mesmo na 1ª sessão, assim não pode-se comparar com os números
obtidos na 10ª sessão. Mas ao observarmos o MIE, já verificamos melhora da ADM em todos os
movimentos. Ao avaliarmos o quadro álgico verificamos que o mesmo teve um aumento, passou
de grau 5 na 1ª sessão para grau 7 na 10ª sessão, consideramos as atividades realizadas pós 4
meses imobilizado como fator para tal aumento.
Maxey & Magnusson (2003) afirmam que no segundo dia pós-operatório inicia-se o treino
de marcha. Novamente ressaltamos que por recomendações médicas o indivíduo passou para a
posição em pé apenas na 5ª sessão, iniciando descarga de peso, sendo que o treino de marcha foi
introduzido apenas a partir da 10ª sessão. Iniciamos o treino de marcha com o uso do andador e
progredimos com o uso da bengala, durante as 10 últimas sessões treinamos a marcha em
diferentes superfícies, já que os atendimentos fisioterapêuticos eram domiciliares usávamos os
degraus e demais superfícies da própria casa e rua do indivíduo. Ao avaliarmos o indivíduo
observamos que o mesmo apresentou discrepância em MMII, diferença de 3cm ao final do
tratamento, o mesmo foi orientado para fazer o uso da palmilha ortopédica.
Entre a 10ª e a 20ª sessão, continuou-se os trabalhos realizados nas primeiras sessões e
buscou-se trabalhar os exercícios segundo Hall & Brody (1999) para equilíbrio e propriocepção,
associando o uso de utensílios domésticos, bola, faixa elástica, bolas proprioceptivas, também se
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iniciou os exercícios para melhora da capacidade respiratória como o uso de exercícios de ponte e
abdominais.
Ambos os autores Hall & Brody (1999) e Maxey & Magnusson (2003) concordam que
entre a 1ª e a 6ª semana o paciente deve começar a realizar exercícios de agachamento, exercícios
de cadeia cinética fechada, iniciar deambulação com andador e progredir para o uso da bengala,
além de ter recuperado todo o grau de força e realizar suas atividades de vida diária sem dor.
No caso que estamos estudando observamos estas progressões a partir da 6ª semana, ou
seja, apenas na 10ª sessão, sendo que ao término das 20 sessões ainda não conseguimos observar
todo o ganho que a literatura nos apresenta, no caso da algia observamos grau 5 ao início do
tratamento e ao final obtivemos grau 2, a força em MIE foi totalmente reestabelecida, finalizando
em grau 5, em MID ao término obtivemos grau 3, a redução de edema em MID pode ser
observada na perimetria, pois passou de 72cm para 65cm, sendo que MIE ficou em 63cm,
podemos considerar que ainda há presença do mesmo. Através da goniometria observamos
melhora na amplitude de movimento de ambos os membros, mas quando comparamos os
resultados obtidos com a tabela de graus segundo Marques (2003) verificamos que o MID, ainda
precisa ser mais trabalhado, ficando abaixo dos graus esperados, sendo que o movimento de flexão
do quadril ficou em 45graus, extensão 10 graus, abdução 20 graus e adução 5 graus, rotação
interna e externa não puderam ser avaliadas, já o MIE apresentou melhora significativa, flexão de
quadril em 120 graus, extensão 10 graus, abdução 40 graus, adução 15 graus, rotação interna e
externa em 30 graus.
CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES
Verificou-se ao fazer o estudo a importância da articulação do quadril, tanto para a
manutenção das posições estáticas quanto dinâmicas, estando ligada a todas as atividades de vida
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diária. Neste contexto a artroplastia total de quadril não cimentada trouxe grandes benefícios para
as vítimas de trânsito não ficarem sujeitas a imobilidade.
Salienta-se o uso da Cinesioterapia como recurso associado às atividades de vida diária do
paciente para a reabilitação, neste caso observou-se contradições ao que a literatura nos apresenta,
a mesma nos aponta que até a 6ª semana de pós-operatório o paciente já deve estar totalmente
recuperado, levando em consideração o quadro de complicações apresentado pelo paciente e as
restrições médicas, observamos uma recuperação gradual do indivíduo apenas depois da 6ª semana
de atendimento cerca de 10 semanas de pós-operatório.
Mesmo com esta contradição com a literatura, podemos afirmar que a Cinesioterapia foi
muito importante para a recuperação do individuo, mesmo que parcialmente. Sendo que o objetivo
era redução de edema e algia e melhora da ADM e força, conseguimos atingi-lo durante as 20
sessões.
Apresentamos como sugestão a continuidade ao tratamento para que o indivíduo possa ter
recuperação total e verificar exatamente em quanto tempo é possível obtê-la.
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RESUMO

A dor cervical é uma das situações mais comuns na atuação médica causando limitações
funcionais em toda a região cervical, os mais acometidos são trabalhadores braçais, idosos,
indivíduos tensos ou que exerçam funções adotando má postura ou até mesmo fatores emocionais.
Objetivo: Avaliar a eficácia da aplicação da Bandagem Elástica Terapêutica (BET) no alívio da
dor em cervicalgia aguda não traumática. Metodologia: O trabalho foi realizado através de um
estudo de caso onde foi avaliado um indivíduo com diagnóstico de cervicalgia aguda não
traumática. Foi realizada a mensuração da amplitude de movimento (ADM) da coluna cervical
com o goniômetro e a aplicação da escala analógica a dor (EAD) para mensurar a dor antes e
depois da aplicação da bandagem elástica terapêutica. Resultados: Após a realização das
aplicações da bandagem elástica terapêutica podemos observar que houve uma grande e
significativa melhora após uma hora com a aplicação da BET. Conclusões: A partir desse trabalho
observamos que há uma melhora do quadro álgico no paciente com cervicalgia, sendo de grande
importância o uso da bandagem para no tratamento desta patologia que tanto acomete os
indivíduos atualmente.
Palavras chaves: cervicalgia, bandagem elástica terapêutica, dor.
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A coluna cervical tem como funções proteção, movimentação e sustentação. Constitui-se
de sete vertebras, cinco discos vertebrais e um grande conjunto de ligamentos e músculos. 1, 2
A coluna cervical é responsável pela proteção das estruturas neurais, movimentação e
sustentação da cabeça. A biomecânica distribui a força sobre o disco intervertebral, o ângulo
fibroso tem como função a recepção de carga sendo distribuído para o núcleo pulposo. Durante o
envelhecimento há uma redução progressiva da água do núcleo pulposo e diminuição na
capacidade de absorção do disco, associando o aumento do número de fibras colágenas,
diminuindo a elasticidade e compressibilidade. As alterações tornam o ângulo fibroso suscetível a
rupturas, podendo levar a herniações discais com compressões radiculares. O processo
degenerativo se caracteriza por formações osteotitárias, presença de esclerose subcondral e
diminuição da altura do disco intervertebral. 13
Os movimentos realizados pela coluna cervical são de flexão, extensão, inclinação lateral
esquerda, inclinação lateral direita e rotação. 12
A cervicalgia atinge atualmente grande parte da população causando limitações funcionais
em toda a região cervical sendo definida com rigidez, dor localizada com ou sem irradiação para
os outros membros, decorrida de diversas causas que podem ser desde problemas emocionais a
patologias relacionadas ao trabalho. Na cervicalgia, a coluna torácica é normalmente desviada em
uma pequena cifose e com os músculos geralmente contraídos. 2,3
“A cervicalgia atinge atualmente grande parte da população por diferentes causas, que
podem ser desde problemas emocionais a patologias relacionadas ao trabalho. Na
cervicalgia, a coluna torácica é normalmente desviada em uma pequena cifose e com os
músculos da coluna quase sempre contraídos.” (BENASSI; GEREMIAS;
PELEQUIM,ANO, p.1)

É uma das situações álgicas mais comuns na atuação médica causando limitações
funcionais em toda a região cervical. Cervicalgia é síndrome álgica regional que compromete ou
atinge grande parte da população. Os mais acometidos são os trabalhadores braçais, idosos,
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indivíduos tensos ou que exerçam funções adotando má postura ou até mesmo fatores emocionais.
2

Raramente inicia-se de forma súbita, frequentemente esta ligada com movimentos bruscos
do pescoço, muito tempo em posição forçada, esforço, traumas, agudo, crônico ou auto-limitada.
A cervical apresenta muita mobilidade o que pode condicionar a fadiga e degeneração das
estruturas regionais. Pode haver melhora em repouso e se acentua em movimentação, levando á
uma compressão de apófises e espinhosas, aumentando a pressão liquórica, em alguns casos há
pontos de gatilhos e espasmos musculares. 5,2
“A cervicalgia (dor cervical) costuma ser insidiosa, sem causa aparente. Raramente tem
início abrupto, geralmente associam-se com posições viciosas, movimentos exacerbados,
longos períodos em posições de tensionamento ou estiramento muscular e até mesmo
alterações da ATM (articulação têmporo-mandibular)”. (FILHO, MEIJA,2012, p.3)

A intensidade da dor pode variar de leve a intensa, podendo comprometer as atividades e
os movimentos do paciente, sendo assim a maioria das posições se tornam desconfortáveis, podese graduar a dor de 0 a 10 de acordo com a escala analógica da dor. 14
Através do exame físico e da anamnese podemos identificar compressões das raízes
nervosas que acabam levando ao aparecimento desta síndrome. O diagnóstico pode ser feito
através da radiografia simples, ressonância magnética e tomografia computadorizada.

6

Existem varias técnicas e métodos de tratamento com a bandagem elástica terapêutica com
inúmeras aplicações para diversas regiões do corpo utilizadas em qualquer comprometimento. 7
A técnica tem crescido com grande aceitação dos profissionais das áreas de saúde,
demostrando vantagem após sua aplicação nos pacientes em fase aguda, subaguda e até mesmo
crônica. Além disso, permite uma associação com outras terapias sem interferência nos recursos. 8
Os efeitos terapêuticos desejados com a aplicação da bandagem terapêutica são
estabilização das articulações, inibição da atividade muscular, redução da dor por estímulo
sensorial cutâneo, controle da postura, aumento do torque articular e excitabilidade dos neurônios
motores. Outros benefícios são: melhora do controle sensório motor, modulação da dor,
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estimulação cutânea, facilitação da atividade muscular, melhora do esforço muscular, melhora da
circulação de fluidos, alívio da compressão de tecidos moles e otimização da reparação de lesões
teciduais. 8,9
“A bandagem terapêutica tem o benefício de agir diretamente sobre estruturas superficiais
por meio de força ou pressão aplicada, às vezes com efeitos melhores que os de uma órtese
comum feita sobre medida”. (KELI, 2014, p.2)
Há métodos e técnicas específicas para um bom aproveitamento da aplicação da BET
sendo essenciais os conhecimentos de testes de função, amplitude de movimentos, disfunções e
anatomia palpatória. É de grande importância o diagnóstico do elemento envolvido na causa da
disfunção, podendo ser neurológico, articular, linfático, muscular, circulatória, facial. 8
“O sucesso da aplicação está diretamente relacionada com esses conhecimentos
semiológicos e da aplicação correta.” (KASE, 2013, p.16). O tecido ou local aplicado chama-se
zona terapêutica. Quanto maior tensão colocamos, mais efeitos mecânicos, quanto menor tensão
colocamos mais efeitos sensitivos. Na bandagem há âncoras que se localizam nas suas
extremidades onde não se pode ter tensão, em meio as ancoras localiza-se a zona terapêutica onde
se recebe a tensão de tratamento. A articulação deve estar posicionada de maneira com que os
músculos e a pele fiquem alongados durante a aplicação. 8
As terminações nervosas são ativadas de acordo com a aplicação da bandagem levando
estímulos ao cérebro. Para facilitar à contração e melhorar a força muscular a aplicação deve ser
de proximal para distal ativando assim a musculatura hipotônica, fraca eu hipotrófica. Para o
relaxamento a aplicação deve ser feita de distal para proximal inibindo os músculos hipertônicos,
fortes ou em fase aguda. A aplicação pode ser associada aos tratamentos convencionais como
eletroterapia, acupuntura, etc.8,10
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O tratamento com bandagem elástica abrangem vários distúrbios articulares, miofaciais e
neurais crônicos e agudos em todo o corpo. A aplicação pode ser utilizada o dia todo e pode durar
de 3 a 5 dias. 10
Na aplicação é necessário o preparo da pele para execução adequada da técnica, verifica-se
a existência de lesões cutâneas, irritação, calosidade, feridas, fístula devendo ser evitadas. Deve-se
fazer uma higienização da pele para que a mesma esteja livre de óleos, hidratantes, cremes e pelos.
8,10

Ao fazer a aplicação da bandagem elástica terapêutica o profissional necessita conhecer a
patologia instalada, a biomecânica articular e a anatomia, conhecendo também a técnica a ser
utilizada. 10
As contra indicações são celulite, infecção da pele, sítio de malignidade, feridas abertas e
trombose venosa profunda. 10
Tipos de corte da bandagem elástica terapêutica:
Corte em I
Corte em Y
Corte em X
Corte em garfo ou rabo
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MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado através de um estudo de caso com amostra não probabilística,
abordagem qualitativa onde foi avaliado um indivíduo de quarenta anos, sexo feminino com
diagnóstico médico de cervicalgia aguda não traumática. O objetivo da pesquisa foi verificar a
eficácia da bandagem terapêutica no alívio da dor em cervicalgia.
O estudo de caso se trata de abordagem metodológica de investigação onde se procura
explorar, compreender ou deliberar fatos onde encontrarem-se diversos fatores envolvidos. 11
“O Método do Estudo de Caso enquadra-se como uma abordagem qualitativa e é
frequentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos organizacionais, apesar
das críticas que ao mesmo se faz, considerando-se que não tenha objetividade e rigor
suficientes para se configurar enquanto um método de investigação científica”
(COELHO, C. R.V., pg 3)

Foi realizada a mensuração da amplitude de movimento (ADM) da coluna cervical com o
goniômetro em forma semicircular ou circular graduada em 0° ou 360°, utilizado para medir ou
construir ângulos de ADM, com duas réguas para mensuração da amplitude de movimentos de 0°
a 360º, medidas aproximadas 20,0x4, 5 cm (CxL).E a aplicação da escala analógica a dor (EAD)
para mensurar a dor antes e depois da aplicação da bandagem elástica terapêutica, que consiste de
uma linha reta, não numerada, indicando-se em uma extremidade a marcação de "ausência de
dor", e na outra, "pior dor imaginável".
A goniométrica da região cervical foi realizada em todos seus ângulos flexão, extensão,
inclinação e rotação. A flexão ocorre o movimento no plano sagital com amplitude de 0° a 60°, o
eixo do goniômetro foi posicionado no nível da sétima vértebra cervical. A extensão ocorre no
plano sagital com amplitude de 0° a 50°, o eixo do goniômetro foi posicionado no nível da sétima
vértebra cervical. A inclinação ocorre no plano frontal com amplitude de 0° 45°, o eixo do
goniômetro foi colocado sobre o processo espinhoso de C7. Rotação ocorre no plano transversal
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amplitude de movimento articular vai de zero a 60º, o eixo do goniômetro foi posicionado no
centro da cabeça.
A aplicação da bandagem elástica terapêutica foi sobre a região do trapézio sempre com
corte em I, uma vez por semana com duração da bandagem na pele do paciente de três a quatro
dias utilizando a EAD antes e após uma hora da aplicação, reavaliando o individuo após o final do
tratamento. Sendo observado melhora no quadro álgico do paciente.

RESULTADOS

A análise gráfica foi feita partir do estudo através de gráficos verificando o grau da dor no
inicio e no final da aplicação da bandagem elástica terapêutica, por meio da escala analógica da
dor. Os dados foram avaliados em forma de gráfico através do programa da Microsoft Word.
FIGURA 1 - Avaliação da Dor antes da Aplicação da Bandagem Terapêutica
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Na figura 1 pode-se observar como estava à dor do indivíduo antes da aplicação da
bandagem elástica terapêutica avaliada pela escala analógica da dor. A dor sempre se apesentava
em um grau elevado chegando à escala no grau nove, sendo uma dor intensa. No decorrer dos dias
como o gráfico demostra a dor foi diminuindo com a aplicação da BET.

FIGURA 2 – Avaliação da Dor após a Aplicação da Bandagem Terapêutica
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De acordo com a Figura 2 observamos que teve uma significativa diminuição da dor após
a aplicação da bandagem elástica terapêutica. Em media após uma hora da aplicação a dor teve
diminuição de 3 a 2 graus na escala analógica da dor, sendo uma técnica relevante para o
tratamento da cervicalgia.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Segundo Filho e Mejia, a cervicalgia é uma das patologias ocupacionais mais comuns que
mais afastam os trabalhadores dos seus postos de trabalho causando restrições aos empregadores.
De acordo com Teixeira, a dor cervical é uma das condições álgicas mais prevalentes na prática
médica, a cervicalgia é uma síndrome dolorosa regional que acomete, acometeu ou acometerá
55% da população em algum momento. Estima-se que 12% das mulheres e 9% dos homens
apresentem cervicalgia crônica, os mais propensos a desenvolvê-la são os idosos, trabalhadores
braçais, indivíduos tensos ou que executem atividade adotando vícios posturais. 2, 5
Segundo Moura, a bandagem proporciona estímulos neuromusculares devido ao aumento
de feedback pela via aferente decorrente de receptores cutâneos. Thompson acredita que a
bandagem produz efeitos através de mecanismos biomecânicos e fisiológicos, porém os
tratamentos da dor e de patologias do sistema nervoso central e periféricos dependem
principalmente dos efeitos neurofisiológicos.7
Segundo Alonso e Santos a bandagem é um método que tem o objetivo a estimulação do
sistema tegumentar, através da estimulação somatossensorial o que pode promover alívio da dor,
melhora da circulação linfática e sanguínea, dentre outros benefícios.15
Observando os dados apresentados nas figuras 1 e 2 nota-se grande melhora no quadro
álgico do paciente após uma hora do uso da bandagem elástica terapêutica. Há uma significativa
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redução do quadro álgico, pois a dor chega a pontuação nove na escala analógica da dor tendo
uma variação e uma oscilação de graus no decorrer do tratamento por várias razões, podendo
observar que o estresse, a má postura, posição do trabalho, interferiram na diminuição da dor
durante as aplicações da BET. Mesmo com as interferências que foram aparecendo, podemos
observar a eficácia da bandagem na cervicalgia, tendo mesmo assim uma grande redução em seu
quadro de dor.
Segundo Carreiro, em seu estudo observou que a EAD (escala analógica da dor) e o NDI
(Neck Disability Index) tiveram suas pontuações reduzidas após 1 hora de aplicação da BET, o
que é um bom resultado para melhora da cervicalgia.
O autor Carreiro com base em seus estudos constatou que a dor é reduzida após 1 hora da
aplicação da bandagem, a partir dos resultados obtidos com a aplicação da bandagem terapêutica
na região cervical o paciente apresentou redução da dor após uma hora da aplicação, promovendo
grande melhora no quando álgico do paciente sendo um tratamento muito eficaz nas cervicalgia.
O autor Carreiro também chegou à mesma conclusão em seu estudo, tendo bons resultados
com a aplicação da bandagem com diminuição da dor segundo relato do paciente utilizando a
EAD para verificar o grau da dor antes e após uma hora de aplicação.
Com o que foi avaliado e analisado durante toda a aplicação da BET podemos concluir que
é muito eficaz a aplicação para o alívio de dor na cervicalgia, podendo ser aplicado juntamente
com o tratamento da fisioterapia convencional, e sendo assim utilizar técnicas que ajudariam ainda
mais para o alívio da dor.
Podemos considerar que a aplicação da bandagem elástica terapêutica é muito significativa
no alívio da dor na cervicalgia, pois as pontuações da escala analógica da dor foram reduzidas
após uma hora da aplicação da BET.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dor cervical é uma das condições álgicas mais comuns na prática clínica e que afeta
muitos indivíduos podendo decorrer de diversos agentes causadores como stress, esforço físico,
entre outros.
Observou-se uma melhora significativa no quadro álgico do paciente com as aplicações da
BET, tendo muita eficácia no controle da dor na região cervical. Os estudos sobre a aplicações da
bandagem são recentes, mas demostram muitos efeitos positivos no tratamento de diversas
patologias.
A aplicação da bandagem elástica terapêutica não substitui o tratamento da fisioterapia
convencional, porém pode auxiliar no tratamento desta patologia, diminuindo significativamente a
dor na região cervical. A BET atua como um tratamento complementar da fisioterapia trazendo
alívio prolongado da dor, sem prejudicar o tratamento convencional com outros recursos como
eletroterapia, cinesioterapia, acupuntura, etc.
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Introdução: A queimadura é uma lesão no tecido orgânico que quando profunda deixa muitas
sequelas funcionais, motoras e estéticas, por anormalidades no processo de reparo cicatricial, e
que geram limitação na amplitude de movimento articular e colaboram com a dependência
funcional nas atividades básicas de vida diária. Isto pode ser amenizado por meio da Fisioterapia
Dermatofuncional. Objetivo: Verificar a eficácia da fisioterapia dermatofuncional no tratamento
da queimadura, bem como evidenciar os seus benefícios para tal. Método: Relato de caso com
uma paciente que sofreu queimadura química na região da articulação do cotovelo direito,
impedindo a sua extensão. Foram realizados o total de 10 atendimentos, 3 vezes por semana, que
incluíram o uso de recursos como eletrotermoterapia, cinesioterapia e massoterapia clássica.
Resultados e Discussão: Na avaliação a mesma apresentou alteração na amplitude de movimento,
fraqueza muscular e limitação funcional. Foi diminuído 70° da limitação em extensão, houve
melhora na estética cicatricial, ganho de força muscular no membro passando de grau 3 para todos
os grupos musculares do ombro e cotovelo para grau 4, exceto pelos flexores e abdutores do
ombro que permaneceram com grau 3 de força muscular, e ganho de funcionalidade, onde a
mesma voltou a fazer atividades de vida diária de forma independente. Conclusão: A fisioterapia
dermatofuncional foi eficaz no tratamento da queimadura desta paciente, pela diminuição das
sequelas funcionais, motoras e estéticas e proporcionou a ela bem estar com sua aparência e
aceitação da sua lesão.

INTRODUÇÃO
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A queimadura é uma lesão no tecido orgânico ocasionada por um trauma de diversas
origens, e é classificada de acordo com estes cinco fatores: agente etiológico, profundidade, área
de extensão, gravidade, bem como cicatrização1,2.
Agentes químicos, elétricos, térmicos e radioativos constituem o fator etiológico, dos
quais, a queimadura de origem térmica por calor é a mais frequente2,3.
A profundidade é dada seguindo-se uma graduação de I á IV, onde queimaduras com
graduação I, superficiais, atingem somente a camada epiderme que é a primeira camada da pele,
apresentam sinais flogísticos, e possuem bom prognóstico4,5,6.
As de grau II, ditas intermediárias, de espessura parcial, formando as flictenas, ocorrem
na camada derme, que é a segunda camada da pele, onde encontramos o tecido conjuntivo
formado especialmente por colágeno e elastina responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele, e
podem ser divididas em superficiais ou profundas4,7.
Quando superficiais, elas afetam toda a camada epiderme chegando até metade
aproximadamente da camada derme, com presença dor mais acentuada que a sentida por
queimadura de primeiro grau. Quando profundas atingem toda a camada derme, apresentam
coloração esbranquiçada ou enegrecida, são úmidas, com ausência de dor ou mínima7,8.
São graves as que possuem grau III de profundidade. Todas as camadas da pele estão
lesadas, não há dor, seu aspecto físico é a pele enegrecida no local pela necrose tecidual que
ocorreu em decorrência de uma desnaturação proteica e desidratação que ela provoca, e como
resultado final surgem sequelas físicas, estéticas e motoras1,7,8.
Já as de grau IV, consideradas para queimaduras elétricas, são extremamente graves, uma
vez que todas as camadas da pele foram atingidas inclusive os tecidos ósseo e muscular, o que
leva a necessidade de amputação e em muitos casos pela gravidade, extensão e complicações
secundárias o indivíduo vai a óbito4,6,8.
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Para se determinar a área de extensão afetada, utiliza-se a “regra dos nove”, onde cada
segmento corporal representa 9%. Somando-se o percentual das áreas afetadas respectivas, obtêmse o percentual de extensão corporal queimada2,4.
A gravidade é determinada em mínima, moderada ou maior, sendo que para ser mínima
(1) não pode ultrapassar 15% da espessura parcial corporal no adulto ou ser menor ou igual a 2%
da espessura total sem regiões de risco como os olhos, orelhas, mãos, pés, face ou genitália; (2)
moderada, queimaduras atingindo entre 15-25% da superfície corporal em adultos, ou 2-10% da
espessura total da superfície corporal sem regiões de maior risco. Já para ser maior (3) têm que
ultrapassar 25% da espessura da superfície corporal total ou ser igual a 10% da espessura total no
adulto2.
Quanto à cicatrização das queimaduras, é correspondente a graduação da mesma, as de
primeiro grau têm resolutividade de 5 á 7 dias, de 14 á 21 dias para segundo grau se não houverem
complicações ou intercorrências. Já as de terceiro grau levam um período maior, de 3 á 6 semanas
em diante7.
Esta cicatrização dá-se em 4 fases distintas á se saber. Na primeira fase ocorre a
eliminação dos tecidos desvitalizados, posteriormente há regeneração do tecido vascular e
conjuntivo local que é a segunda fase, e na terceira fase surge a epitelização, sendo uma fase muito
importante, onde tudo deve ocorrer bem, pois caso contrário, a demora no processo de epitelização
seja por complicações como infecção ou por se tratar de uma área extensa, surge a retração da
pele, a última fase do processo4.
Esta falha no processo de reparo

da cicatrização frequentemente ocorre. Segundo

GUIRRO & GUIRRO (2004, p.499) “A pele queimada é particularmente suscetível á contratura
durante o processo de cicatrização [...]”.
Isto Justifica a necessidade da intervenção da fisioterapia. A Fisioterapia Dermatofuncional é uma especialidade da fisioterapia conforme Resolução 362/2009 do Conselho Federal
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de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), cujo enfoque dá-se no sistema tegumentar por
meio do reestabelecimento da sua integridade funcional, atuando na recuperação de pacientes
queimados, na prevenção ou diminuição de complicações secundárias devido as limitações
funcionais oriundas do processo de cicatrização das queimaduras9.
A fisioterapia dermatofuncional atua junto ás queimaduras na diminuição da dor,
processo inflamatório em geral, melhorando a aparência e ganho de mobilidade desta pele,
prevenindo ou diminuindo fibroses, evitando limitações funcionais por meio de mobilizações,
exercícios de alongamentos, melhorando a postura, melhorando o aspecto das cicatrizes
hipertróficas, quelóides, tratando o paciente como um todo4,10.
A fisioterapia dermatofuncional dispõe de uma série de recursos fisioterapêuticos que são
fundamentais no tratamento das queimaduras, uma vez que estas deixam sequelas funcionais,
motoras e estéticas, das quais destacamos a presença de contratura de tecido mole e
aderências/retrações da pele que acabam por gerar limitação na amplitude de movimento articular
e colaborar com a dependência funcional nas atividades básicas de vida diária3,8. Dos recursos,
destacamos a eletrotermoterapia, a cinesioterapia e a massoterapia clássica4.
Dentro da eletrotermofototerapia, destacamos o uso do laser, ultrassom, calor superficial
com a luz infravermelho e o uso do gelo4.
O laser (Luz amplificada por Emissão Estimulada de Radiação) apresenta bom resultado
na regeneração do tecido queimado pela reparação tissular, regeneração vascular, síntese de ATP e
aumento no número dos fibroblastos com deposição de matriz extracelular e produção de
colágeno, especialmente com o uso das canetas de 670nm e 632 nm, ditas superficiais10,11.
O ultrassom, terapia que consiste em vibrações mecânicas vindas de um transdutor
vibratório para fim terapêutico, provoca aumento no número dos fibroblastos, angiogênese, e
aumento na propriedade viscoelástica dos tecidos ricos em colágeno através do seu efeito
térmico11.
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Desta forma, possibilita a diminuição da rigidez articular e contraturas do tecido mole,
bem como favorece a mobilização e alongamento tecidual e articular, ou seja, é o recurso ideal
para o tratamento de queimaduras uma vez que a mesma leva a estas consequências4,10,11.
O calor superficial estimula a circulação local pela vasodilatação que provoca,
favorecendo maior aporte de oxigênio celular, deixando as estruturas mais preparadas para a
função que irão desempenhar, e quando utilizado associado a massagem e pré-cinesioterapia
favorece o ganho de maleabilidade tecidual e mobilidade articular4,11.
É utilizado com fim de reparação de lesões teciduais das partes moles e distúrbios da
pele, com o benefício do relaxamento muscular tanto devido ao efeito da massagem quanto do
calor4.
O uso do gelo dá-se para o alongamento do tecido conjuntivo4. E outro recurso
importante é a massoterapia clássica, definida como um conjunto de técnicas e manobras que
causam uma compressão ritmada e metódica sob o corpo com fins terapêuticos, visam estimular o
sistema circulatório local, romper as aderências, ganho de amplitude de movimento e flexibilidade
tecidual 4,10,12.
Já a cinesioterapia por meio de exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e
exercícios ativos de amplitude de movimento visam tensionar o tecido reestruturando as fibras de
colágeno e colaborando para o alinhamento adequado das mesmas, evitando ou rompendo fibroses
resultantes do mau alinhamento tecidual, visam evitar ou romper contraturas, encurtamentos e
deformidades musculares, ganho de amplitude e flexibilidade muscular e articular, ganho ou
manutenção do trofismo muscular para desempenho de suas funções adequadamente 4,10.
A etiologia da queimadura que a paciente deste estudo em questão sofreu, foi uma
queimadura do tipo química, acidental com o fármaco noradrenalina.
A noradrenalina é uma droga vasoativa empregada para controle da pressão arterial e
frequência cardíaca. Devido ao seu potente efeito de vasoconstrição, a aplicação da mesma em
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veias periféricas é condenável e quando isto acontece, como consequência ocorre o
extravasamento da mesma no local da injeção intravenosa, resultando em necrose tecidual pela
intensa isquemia dos vasos locais, necessitando ser removida esta área, acarretando em perda de
tecido e consequentemente comprometendo as funções deste local13.
Este estudo teve como objetivo verificar a eficácia da fisioterapia dermatofuncional no
tratamento da queimadura, bem como evidenciar os seus benefícios para tal.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo tratou-se de um estudo de caso, do tipo quantitativo, por meio de pesquisa
aplicada, exploratória, com amostragem não-probabilística, observação sistemática e entrevista
padronizada14.
Para isto, foi realizado um relato de caso com uma paciente da clínica escola de
fisioterapia da faculdade de Pato Branco-FADEP, onde a mesma foi submetida inicialmente a uma
avaliação fisioterapêutica dermatofuncional, através da ficha de avaliação ortopédica usada para
estágio na clínica escola FADEP e complementada com dados específicos para avaliação do
paciente queimado, conforme anexo.
O termo livre e esclarecido e o termo de uso da imagem, foi assinado pela paciente por
meio da digital por não conseguir assinar pela falta de motricidade fina.

RELATO DE CASO
Paciente do sexo feminino, aposentada, no dia 14 de novembro de 2013 sofreu uma
queimadura por substância química na região da articulação do cotovelo direito, pelo
extravasamento da droga vasoativa no local da injeção intravenosa. A queimadura é considerada
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leve, correspondendo a 9% da área de lesão corporal total afetada, com lesão de grau III quanto a
profundidade e totalmente cicatrizada.
A paciente relata que houve necrose da ferida necessitando ser retirada esta área
necrosada, onde houve perda de massa muscular e tecido tegumentar, porém com preservação do
tendão do bíceps braquial direito em sua inserção, passando este a ficar palpável e visível
superficialmente, e em Maio de 2015 iria submeter-se á uma reavaliação da queimadura para
reafirmar a necessidade da realização de uma cirurgia funcional.
Foram realizados com esta paciente o total de 10 sessões de fisioterapia
Dermatofuncional reparadora na área queimada no período de 15/04/15 á 18/05/15, com
frequência de 3 vezes por semana e duração em média de 50 minutos, nas quais incluíram-se o
uso de recursos como eletrotermoterapia

por

meio da laserterapia com caneta de 670nm

(AlGaInP), com forma de emissão contínua, dose de 3j/cm2, método pontual, sob a pele da
paciente.
Uso de ultrassom modo contínuo, a dose variou da primeira sessão 1,0 até 1,5 w/cm2 nas
últimas sessões, cabeçote de 3MHZ, método direto, durante 3 minutos no local. O gelo foi
utilizado antes do ultrassom, com uma bolsa de gel durante 10 minutos no local, aplicado com
uma toalha protegendo a pele.
Massoterapia por meio da massagem transversa por fricção, movimentos de rolamento
de pele e traço, amassamento e beliscamento com pré- aquecimento local feito por meio do
infravermelho com 20cm

de distância da pele, durante 10 minutos antes da massagem,

permanecendo o aquecimento durante a realização desta.
A cinesioterapia, por meio de exercícios ativos e ativoassistidos englobando todo o
membro superior com diferentes exercícios desde alongamentos, amplitude de movimento,
fortalecimentos por meio da isometria e treino funcional (simulação de Atividades de vida diária
tais como alimentação e higiene).
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Em todas as sessões foram mensuradas a amplitude de movimento de extensão do
cotovelo á cada início e final da sessão, com os dados registrados por escrito e fotografia para
controle da evolução e comparação posterior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na anamnese a paciente apresentou como queixa principal a dependência funcional. Por
meio da avaliação observaram-se a seguintes alterações: reações de equilíbrio alteradas, uma vez
que em caso de desequilíbrio/queda não consegue fazer a extensão dos membros superiores para
proteção (reação de paraquedas), tanto anterior, posterior e lateral; motricidade fina e global do
lado direito alteradas, especialmente o movimento de pinça e de garra estão deficitários.
Na avaliação funcional, as atividades básicas de vida diária, bem como as trocas posturais
são dependentes e ela utiliza somente o membro superior esquerdo e negligencia o direito, sua
marcha é do tipo em bloco, com ausência do balanceio assimétrico dos membros superiores como
deveria ocorrer durante a marcha normal.
Na avaliação postural apresentou tais alterações: na vista anterior ombro direito elevado,
triângulo de Thales direito discretamente aumentado em comparação bilateral; em vista lateral
identificou-se cabeça anteriorizada, ambos ombros protusos, hipercifose dorsal e hiperlordose
cervical e em vista posterior apresentou ambas as escápulas aladas.
Na avaliação de encurtamento muscular do membro superior direito, o grupo muscular
manguito rotador, o músculo peitoral maior e menor, trapézio, os deltoides, músculos do cotovelo
como os flexores e extensores encontraram-se encurtados.
No teste de sensibilidade superficial (tátil, térmica e dolorosa) da área da cicatriz a
mesma não apresentou alteração, porém a sensibilidade profunda (propriocepção) apresentou-se
alterada.
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A paciente nega dor EAD:0 na queimadura, exceto quando forçada a extensão do
cotovelo passivamente.
Na avaliação de força muscular, observou-se fraqueza muscular de membro superior
direito e esquerdo com grau 3, incluindo as articulações do ombro, cotovelo e punho.
Na avaliação da cicatriz esta se apresentou com área de extensão de 6 cm de largura e 6
cm de comprimento, aparência branca, ausência de pelos no local, sem flexibilidade e com
aderências na fase IV de cicatrização (retração), levando a paciente ter cotovelo retraído em
flexão.
Na perimetria apresentou diferença de 1cm entre ambos os cotovelos, onde no cotovelo
direito medido no olécrano apresentou circunferência de 24,5 cm e o esquerdo 25,5 cm. A
diferença for ainda maior, de 2,5 cm quando mensurado na região do ventre muscular bicipital,
onde o esquerdo apresentou 27,5 cm e o direito 25 cm de circunferência.
Na avaliação da amplitude de movimento do cotovelo, em extensão apresentou arco de
movimento 100-140° inicial onde o valor normal é de 0-145°15. Todos os movimentos do membro
superior direito apresentaram limitação.
Ao final do tratamento realizado, uma melhora visual significativa da mobilidade do
cotovelo afetado e na postura foi constatada, conforme observamos na tabela 1 á seguir:
TABELA 1- VARIAÇÃO DA MOBILIDADE DO COTOVELO COM O TRATAMENTO

A

B

C
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Figura A- ANTES (15/04) Figura B- DURANTE (5°sessão)
FONTE: Dados da Pesquisa.

Figura C- FINAL (18/05)

Esta melhora significativa vista anteriormente, foi possível pela diminuição de 70° na
limitação da extensão do cotovelo direito, onde incialmente havia uma limitação de 100° no
movimento, a qual passou para 30° ao final do mesmo, como podemos observar no gráfico 1 a
limitação na amplitude de movimento em extensão do cotovelo direito, antes, durante e depois do
tratamento:

Gráfico 1- Grau de Limitação da ADM em
extensão do cotovelo-comparação bilateral
120
100°
100
ANTES DO TRATAMENTO

80
60

DURANTE O TRATAMENTO

40°
40
20°
20

30°
15°

DEPOIS DO TRATAMENTO

10°

0
COTOVELO ESQUERDO

COTOVELO DIREITO

FONTE: Dados da Pesquisa.

E devido a melhora na amplitude de movimento do membro superior direito com um
todo, conforme mostra no gráfico 2 os valores obtidos antes, ao final do tratamento e o ganho
obtido com o tratamento pela diferença dos valores antes e depois do mesmo, bem como o valor
normal da amplitude de movimento15 para comparação:
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Gráfico 2-Amplitude de movimento do membo
superior direito
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FONTE: Dados da Pesquisa.

DEPOIS DO TRATAMENTO
VALOR NORMAL DA ADM

Observou-se com o tratamento, ganho de força muscular no membro passando de grau 3
para todos os grupos musculares do ombro e cotovelo para grau 4, exceto pelos flexores e
abdutores do ombro que permaneceram com grau 3 de força muscular.
SHOPINSKI & et al (2012) em seu estudo, também obteve como resultado a reabilitação
da amplitude de movimento e força muscular do membro superior com níveis satisfatórios de
funcionalidade pelo emprego da cinesioterapia com exercícios ativos, isométricos e alongamentos
para o ombro, cotovelo e punho como forma de tratamento, assim como foi feito e alcançado
neste estudo.
Por meio do tratamento empregado, observou-se que a paciente obteve ganho de
funcionalidade, com melhora na marcha pelo balanceio assimétrico dos membros superiores, o uso
dos membros para reação de proteção e equilíbrio no caso de quedas, na propriocepção do
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membro, mas principalmente o ganho de independência nas suas atividades de vida diária e com o
uso do membro afetado, conforme podemos verificar na tabela 2 á seguir, uma análise
comparativa antes e depois do tratamento:
TABELA 2- ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA16
AVD’s

Independente

Dependência moderada

Completa Dependência

Comer e beber
Cuidar da aparência
Escovar os dentes
Tomar Banho
Vestir-se e arrumar-se
Uso do vaso sanitário
Sair do leito
Mobilidade no leito
Transferência
LEGENDA:

ANTES DO TRATAMENTO

DEPOIS DO TRATAMENTO

FONTE: Dados da Pesquisa.
LAMBERTI & et al (2014) concorda com isto e salienta em seu estudo que a
funcionalidade é o objetivo que deve ser buscado na reabilitação do paciente queimado.
Quanto a parte estética da cicatriz, constatou-se melhora na aparência cicatricial, com
presença de pelos no local, houve neovascularização pela evidência de capilares na região da
cicatriz e em suas bordas ramificando-se para a região das áreas adjacentes, deixando de ter cor
branca e passou a apresentar coloração avermelhada, onde na última sessão a cicatriz estava com
coloração semelhante a da pele adjacente.
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Para o autor BORGES (2006), este resultado é justificado pelo aumento da
extensibilidade e maleabilidade tecidual que ocorreu, mesmo que a cicatriz esteja madura, pelo
uso do ultrassom, pois ele atua junto ao tecido conjuntivo na síntese de colágeno e elastina,
especialmente no modo contínuo.
Ainda, constatou-se diminuição de 0,5 cm no comprimento e largura desta cicatriz,
conforme podemos observar na tabela 3 á seguir, a análise fotográfica comparando as etapas de
evolução dessa cicatriz antes e durante o tratamento:
TABELA 3- ETAPAS DE EVOLUÇÃO DA CICATRIZ:

A

B
Figura A- 1° etapa: antes do tratamento - Figura B- 2° etapa: 24/04/15 (5°sessão).
15/04/15. Cicatriz com 6cm de largura e Cicatriz com 5,5 cm de largura e aparência
aparência branca (avascularizada).

avermelhada (vascularizada).

C

D
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Figura C- 1° etapa: antes do tratamento- Figura D- 2° etapa: 24/04/15 (5°sessão).
15/04/15. Cicatriz com 6 cm de comprimento, e Cicatriz com 5,5 cm de comprimento e
com retrações.

cicatriz mais solta.

FONTE: Dados da Pesquisa.

Notou-se ao final do tratamento fisioterapêutico dermatofuncional que o mesmo levou á
diminuição das sequelas motoras, como mostrado na tabela 1 e gráficos 1 e 2, diminuição das
sequelas funcionais como constatou-se na tabela 2 e diminuição das sequelas estéticas conforme
observou-se na tabela 3.
O que vai de acordo com as afirmações de LAMBERTI & et al (2014) “A fisioterapia é
imprescindível durante o tratamento de queimados, pois auxilia na cicatrização das lesões,
estimulando a circulação, promovendo a tensão nos tecidos, direcionando a reorganização do
colágeno, proporcionando melhora nas sequelas [...]”. E com os estudos de ROCHA (2010) e
FERREIRA (2014), onde eles afirmam que a fisioterapia é de suma importância no tratamento das
queimaduras pela diminuição das sequelas físicas e psíquicas deixadas por ela.
LAMBERTI & et al (2014) concorda com os recursos fisioterapêuticos que foram
utilizados, pois no seu estudo, um relato de caso com um paciente que sofreu queimadura por
substância química ele também os utilizou no tratamento desta queimadura, obtendo resultado
eficaz no processo de cicatrização da mesma e ganho de funcionalidade das sequelas motoras,
assim como obteve-se com o presente estudo.
Neste estudo o recurso laser empregado, foi utilizado para tratamento de uma de ferida
fechada e apresentou bons resultados. Porém, SHOPINSKI & et al (2012) e ROCHA (2010) em
seus estudos relatam que o laser é utilizado quando a lesão ainda está aberta, mas ambos
concordam em seus estudos que é um recurso importante no tratamento da queimadura.
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Os resultados obtidos foram totalmente satisfatórios, especialmente por tratar-se de uma
lesão já totalmente cicatrizada, madura, com mais de um ano após seu acontecimento, porque
FERREIRA (2014), em seu estudo afirma que a fisioterapia apresenta excelentes resultados na
recuperação de um paciente queimado. Embora ROCHA (2010), em seu estudo relatar que
cicatrizes por lesões mais recentes apresentam melhores resultados, pois nos estágios iniciais se
tratadas adequadamente podem ser evitadas ou minimizadas o surgimento das sequelas.
CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a fisioterapia dermatofuncional foi
eficaz, bem como benéfica no tratamento da queimadura, uma vez que ela proporcionou a esta
paciente em questão, diminuição das sequelas funcionais com melhora significativa nas atividades
de vida diária, aumento na amplitude de movimento e ganho de força muscular importante
reduzindo as sequelas motoras e proporcionando funcionalidade, bem como a aparência estética
cicatricial melhorou consideravelmente contribuindo desta forma para o bem estar com sua
aparência e aceitação da sua lesão.
Devido a melhora que a fisioterapia proporcionou, houve adiamento da intervenção
cirúrgica que a paciente tinha indicação antes de iniciar a fisioterapia dermatofuncional.
Os resultados obtidos foram totalmente satisfatórios, especialmente por tratar-se de uma
lesão já totalmente cicatrizada, embora a literatura relate que cicatrizes mais recentes respondem
melhor ao tratamento, por isso deve ser preconizada a intervenção precoce. Por este motivo, este
estudo pode contribuir como referência para outras pesquisas com queimaduras maduras porque
apresentou bom resultado com a fisioterapia dermatofuncional, e sugere-se estudos com amostras
significativas para comparar e quantificar a intervenção fisioterapêutica perante queimaduras
maduras, em que não houve cicatrização correta.
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ANEXO

DADOS DA AVALIAÇÃO DO PACIENTE QUEIMADO
-Cabeçalho com os dados de identificação: nome, idade, sexo, estado civil endereço, etc;
-Identificação de patologias associadas e pregressas;
-Identificação do tipo de acidente, agente causador, data e horário do acidente, traumas
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associados, inalação de fumaça/gases etc.;
-Data de internação e número do prontuário (para pacientes que foram hospitalizados);
-Identificação da localização e profundidade da queimadura;
-Identificação do percentual de superfície corporal atingida e profundidade predominante;
-Avaliação respiratória-ausculta, padrão respiratório, secreção, e mobilidade torácica (para
pacientes que tiveram queimaduras por inalação);
-Avaliação articular e funcional dos segmentos envolvidos;
-Avaliação postural quando possível, necessária para complementar á avaliação funcional;
-Avaliação do estado emocional-humor, sensibilidade, agressividade, reação á lesão (esses
dados podem ser anotados mediante avaliação psicológica prévia).
FONTE: GUIRRO & GUIRRO (2004, p. 498).
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RESUMO

Objetivo: Realizar estudo de caso clínico em paciente com lesão de mão, resultado de acidente
com veículo automotor, quanto aos resultados obtidos com a aplicação da Fisioterapia. Método:
Caso clínico realizado com o paciente L. R. D, do sexo masculino, 42 anos, casado, bancário, que
reside em Pato Branco, Paraná, diagnosticado com fratura de metacarpo de 4° e 5° dedos, fratura
de falanges mediais do 4° e 5° dedos em decorrência de atingimento na mão por pedaços da
panela de freio de um caminhão que estava em sua frente, em viagem de motocicleta. Resultados:
Foram realizadas 20 sessões de fisioterapia nas quais foram feitas reavaliações a cada cinco
sessões de atendimentos. Das variáveis analisadas ao final da quinta sessão o paciente apresenta
Desvio Radial de 10°, Desvio Ulnar de 35°; Flexão de 90°, Extensão de 60º, Pronação de 90°,
Supinação de 90°, Força, segundo escala de Oxford, de grau 4; Perimetria do dedo anular
esquerdo de 6 cm; Dor, segundo escala analógica da dor, de grau 8 somente ao mobilizar e forçar.
Conclusões: Melhora significativa no aumento da ADM, da força e na redução do quadro álgico,
melhora nas AVD’s e habilidades funcionais e recomendação para continuação do tratamento
fisioterapêutico.
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INTRODUÇÃO

A mão é um importante componente da anatomia humana responsável pela realização de
inúmeros afazeres do cotidiano das pessoas, além de servir como elemento de apoio corporal e
para a comunicação com outras pessoas. É essencial no desempenho de qualquer trabalho, e sua
função e estrutura são incapazes de serem reconstruídas com a mesma perfeição.1
As mãos permitem ao ser humano a realização de inúmeras variações de preensões-ações,
bem como adaptação a diferentes usos, como diferenciar tipos de espessuras, pesos, distâncias e
temperaturas. Denominada de educador da vida, as mãos humanas são a parte do corpo que
transmite a individualidade.2
A mão é um importante órgão sensorial e a pele, principalmente na superfície palmar, possui
vários tipos de receptores sensitivos. A sensibilidade pode ser dividida em superficial denominada
estereoceptiva e profunda, proprioceptiva. Tato, temperatura e dor são os tipos primários de
sensações. A estereognosia é a capacidade de perceber tamanho, peso, forma e textura de um
objeto, que depende de receptores de tato como de propriocepção.3
Além dessas sensações primárias, existem estruturas diferenciadas na mão que são
receptoras de sensações mais delicadas e complexas à sensibilidade profunda, que são: a cinéticopostural, que sem o auxílio da visão, permite situar uma parte do corpo no espaço e o seu
movimento; o tato epicrítico que localiza e descreve as características táteis dos objetos; a
sensibilidade vibratória que percebe estímulos mecânicos repetitivos.3
Na ocorrência de qualquer acidente danoso às mãos humanas, as dimensões de suas
consequências podem desencadear perdas parciais, definitivas, tratamento, dor, tendência ao
estado depressivo, e dependência da ajuda de outras pessoas ou familiares, muitas vezes, para
tarefas simples.
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Segundo Barbanti (2003) a dor é uma sensação desagradável, consequência de uma lesão ou
anomalia de algum dos órgãos, que pode ser considerada um mecanismo de proteção do corpo,
pois alerta quando existe uma disfunção no mesmo.4
Informações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 1984) mostram que
as lesões em membros superiores ocorrem com maior frequência e o acometimento da mão aborda
de 27% a 37% de todos esses acidentes.5
No ano de 2000 os traumas das mãos e dedos caracterizaram 27,6% de todos os traumas
atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto onde houve o
predomínio de fraturas.6
As lesões traumáticas da mão podem levar a sequelas de deficiência motora e/ou sensitiva,
podendo ser permanentes ou não. Podem afetar as atividades de vida diárias (AVD’S) bem como
as atividades profissionais antes exercidas.6
As fraturas de mão, necessitam de uma precisão em sua reconstrução, com intuito de evitar
alterações das unidades funcionais.7 Na avaliação de qualquer fratura de mão, uma história clínica
e um exame físico são fundamentais. Uma história clínica cuidadosa irá levantar dados quanto ao
tempo e a causa, alertando o ortopedista da possibilidade de outras lesões associadas. A opção de
tratamento pode ser influenciada pela necessidade do paciente, não podendo ignorar o aspecto
estético.7
O exame clínico deve identificar a área de maior grau de dor, condições flexo – extensão,
presença de ferimentos, alinhamento rotacional e condição neurovascular. A avaliação para
desvios radial e ulnar, angulações volares ou dorsais e comprimento dos dedos deve ser feita, além
da clínica, também a radiográfica. O melhor tratamento para fratura deve ser baseado em um
perfeito diagnóstico, que inclui localização, compreensão espacial e presença de outras lesões em
outros tecidos.7 As fraturas são classificadas em lesões dos ossos do carpo, lesões dos ossos do
metacarpo e das falanges.8
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Presente em tais acontecimentos, as atividades realizadas pela Fisioterapia em casos
específicos, podem modificar um quadro diagnosticado como severo com adoção de práticas
adequadas de tratamento e recuperação de pacientes. A Fisioterapia é um campo de atuação
profissional que visa intervir sobre o movimento ou também por meio dele, porém, para que isso
aconteça, depende do conhecimento de diferentes áreas. Esses conhecimentos permitem identificar
o que está acontecendo nos processos e onde o profissional fisioterapeuta deve atuar.
A reabilitação da mão representa uma grande importância para a reabilitação global do
paciente. A condição do homem em utilizar sua mão, tanto para atividades motoras quanto na
parte sensitiva, associada a elaboração do seu Sistema Nervoso Central, leva a sua espécie a uma
evolução constante e permanente que o faz superar todos os animais. O principal objetivo do
tratamento na reabilitação é, com certeza, o restabelecimento da função da mão, no menor tempo
possível.9
Para alcançar este objetivo é preciso atingir algumas etapas que são: analgesia, melhorar ou
manter as amplitudes de movimentos (AMDs) e melhorar a força muscular da mão. É necessário
um tratamento intensivo pela pouca tolerância que a mão tem à imobilização, com repetição dos
processos terapêuticos várias vezes ao dia.9
Nesta proposta de estudo o objetivo é realizar estudo de caso clínico em paciente com lesão
de mão, resultado de acidente com veículo automotor, quanto aos resultados obtidos com a
aplicação da Fisioterapia.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo é um relato de caso realizado com o paciente L. R. D, do sexo masculino,
42 anos, casado, bancário, que reside em Pato Branco, Paraná. Na anamnese, o paciente relata que
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residia na cidade de Curitiba, Paraná, mas que foi transferido pela sua empresa para assumir uma
gerência em Pato Branco, Paraná.
Na madrugada do dia 19 de janeiro de 2015 realizava mudança de domicílio com sua
família, onde o mesmo seguia viagem em sua moto e sua esposa e filhos o acompanhavam no
carro da família.
Em um determinado trecho da estrada, por falhas mecânicas de um caminhão que estava em
sua frente, a panela de freio do mesmo estoura, se quebra em pedaços e um deles atinge o paciente
em sua mão, que perde o controle de sua motocicleta e cai.
O paciente é socorrido por unidades locais e encaminhado ao hospital da cidade de
Guarapuava, Paraná, onde foram realizados exames e diagnosticado fratura de metacarpo de 4° e
5° dedos, fratura de falanges mediais do 4° e 5° dedos. É encaminhado imediatamente ao
procedimento cirúrgico.

Figura 1 – Identificação da fratura

Na cirurgia foram implantados fixadores externos e fios de kirschner, permanecendo o
paciente internado por dois dias.
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Figura 2 - Vista da mão do paciente após cirurgia para a correção das fraturas

Figura 3 – Raio X da mão após a cirurgia para a correção das fraturas

Após dar alta do hospital, o paciente relatava sentir muitas dores em sua mão, além de se
incomodar com a estética de seu dedo, que ficou desalinhado.

Figura 4 – Acompanhamento da internaçao do paciente e após a retirada dos fios de kirschner

Isto o levou a procurar um especialista em mãos tendo então que voltar a Curitiba, Paraná,
onde permaneceu por um período de cinco meses e realizou quatro cirurgias.
Em retorno a Pato Branco, Paraná, iniciou tratamento de fisioterapia no dia 01 de junho de
2015 com queixas de fraqueza muscular, diminuição de ADM, perda de funcionalidade e dor. Pela
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complexidade da fratura em seu 4° dedo, pois o mesmo o atrapalhava em suas AVD’S, não
conseguia realizar o movimento de garra. Segundo Apley, os dedos tornam-se rígidos facilmente,
e um dedo rígido frequentemente é pior do que ficar sem ele.9 Além disso, os fios de kirschner
estavam sendo expelidos de seu dedo. O paciente foi orientado a procurar novamente um médico
para uma nova cirurgia. Interrompeu as sessões de fisioterapia no dia 27 de julho de 2015.
Paciente apresentava uma pseudoartrose e deformidade em seu dedo anular o qual
permanecia em extensão, por este motivo não conseguia flexioná-lo e dificultava o movimento dos
demais dedos e o impossibilitava de realizar suas atividades. No dia 29 de julho de 2015 realizou
então sua sexta cirurgia. O objetivo da cirurgia foi a correção do alinhamento e funcionalidade,
para isso foi realizada uma artrodese em Interfalangeana proximal (IFP) do dedo anular a
aproximadamente 45°- 60°. E por conta disto permaneceu afastado do tratamento de fisioterapia
por 45 dias.

Figura 5 – Condição da mão previamente à última cirurgia
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Figura 6 – Raio X e imagem após a última cirurgia

Reiniciou seu tratamento em fisioterapia em 14 de setembro de 2015. Na avaliação foi
realizada a inspeção onde foram observadas a presença de cicatriz na região dorsal e a diminuição
do dedo anular, à palpação percebeu-se diminuição do trofismo, limitação da amplitude de
movimento e dor.
Relatou sentir dor grau 10 na escala analógica da dor, na região dorsal da mão esquerda
quando realizava movimentos que ultrapassassem seus limites e depois que fazia força. Realizou
todos os movimentos de punho e dedos de forma ativa e passiva com diminuição de ADM e com
dor. De acordo com a escala de Oxford, apresentou grau 2.
Na goniometria apresentou: Desvio radial: 05° Desvio ulnar: 10° Flexão: 40° Extensão: 30°
Pronação: 55° Supinação: 55°, na perimetria apresentou 5cm, comparado ao dedo anular
contralateral. Tendo como diagnóstico cinético funcional, diminuição da ADM de punho, dedos
médio, anular e mínimo, déficit de força muscular ao realizar movimentos, déficit de
funcionalidade e dor.
Os objetivos de tratamento consistiram em aumentar ADM, ganhar força muscular, otimizar
a funcionalidade e diminuir a dor. O protocolo de atendimento compreendeu na realização de
alongamentos passivos, exercícios resistidos, exercícios em cadeia cinética aberta, exercícios para
preensão palmar, mobilização articular e TENS convencional.
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A aplicação do protocolo iniciou-se no dia 14/09/2015 e continuou até 12/10/2015,
totalizando 20 sessões que foram realizadas no Instituto Mussi de Fisioterapia na cidade de Pato
Branco, todos os dias, com duração de 01 hora cada sessão.
Os materiais utilizados nas sessões e avaliações foram: ficha ortopédica, caneta, lápis,
borracha, goniômetro marca Shopfisio, halteres de pesos variando entre meio quilograma nos
primeiros atendimentos e dois quilogramas ao final, bola terapêutica de Iso Stretching peso = 1Kg,
maca, cadeira, toalha. O paciente foi avaliado e foram feitas 4 reavaliações a cada 5 sessões, com
objetivo de direcionar e mensurar os efeitos de tratamento.

RESULTADOS

No caso clínico foram realizadas 20 sessões nas quais foram feitas 4 reavaliações a cada
cinco sessões de atendimentos de fisioterapia. Os resultados encontrados são demonstrados na
Tabela 1, de acordo com cada variável avaliada.
Tabela 1 – Avaliação das sessões de fisioterapia
Avaliações/
Variáveis de análise

Goniometria do punho esquerdo
Desvio Radial
Desvio Ulnar
Flexão
Extensão
Pronação
Supinação
Força segundo escala de Oxford
Perimetria do dedo anular
esquerdo
Dor segundo escala analógica
da dor

1ª avaliação
14/09/2015

2ª avaliação
21/09/2015

3ª avaliação
28/09/2015

4ª avaliação
05/10/2015

5ªavaliação
12/10/2015

05°
10°
40°
30°
55°
55°
grau 2
5 cm

07°
13°
50°
35°
60°
60°
grau 2
5 cm

09°
17°
75°
40°
70°
75°
grau 3
5 cm

10°
20°
90°
50°
80°
88°
grau 3
6 cm

10°
35°
90°
60°
90°
90°
grau 4
6 cm

grau 10

grau 10

grau 6
próximo da
articulação
do punho e
polegar, e
grau 10 ao
movimentar

grau 8
somente ao
mobilizar e
forçar

grau 8
somente ao
mobilizar e
forçar

Fonte: Estudo de caso (2015).
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A evolução no tratamento fisioterapêutico pode ser observada no Gráfico 1, quanto às
variáveis que compõem a goniometria do punho esquerdo.

Gráfico 1 – Mostra da evolução do tratamento da fratura de mão na análise da goniometria*
4ª avaliação;
5ª avaliação;
Flexão;
Flexão;
90 90

5ª avaliação; 5ª
4ª
Pronação;
avaliação; Supinação;
4ª avaliação; Pronação;
90
88
90
80 3ª avaliação; Supinação;
3ª avaliação; Flexão; 75
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5ª avaliação;
2ª Extensão;
avaliação; Pronação;
2ª avaliação; Supinação;
60
60
1ª avaliação
; 60
Pronação;
1ª avaliação ; Supinação;
55
55
4ª avaliação; Extensão;
2ª avaliação; Flexão; 50
50
3ª avaliação; Extensão;
1ª avaliação
; Flexão; 402ª avaliação; Extensão;
40
5ª avaliação;
Desvio
Ulnar; 35
1ª avaliação ; 35
Extensão;
30
4ª avaliação; Desvio
3ª avaliação;
Desvio
Ulnar;
20
2ª avaliação;
Desvio
Ulnar;
17
4ª
avaliação;
5ª
avaliação;
1ª
Desvio
avaliação
Desvio
;
Desvio
3ª avaliação; Desvio Ulnar; 13
2ª avaliação;
Desvio
Radial;
Radial;
Ulnar; 10
1ª avaliaçãoRadial;
; Desvio
9 10 10
Radial; 7
Radial; 5

1ª avaliação

2ª avaliação

3ª avaliação

4ª avaliação

5ª avaliação

* Em graus.
Fonte: Estudo de caso (2015).

As demais variáveis são apresentadas graficamente em sua evolução, na sequência. O
Gráfico 2 mostra o ganho de força segundo escala de Oxford.

Gráfico 2 – Evolução do ganho de força

Em graus

Série2;
5ªavaliação ;
4
Série2; 3ª
Série2; 4ª
avaliação ; 3 avaliação ; 3
Série2; 1ª
Série2; 2ª
avaliação ; 2 avaliação ; 2

Fonte: Estudo de caso (2015).

Sobre a primetria do dedo anular esquerdo, os dados são mostrados no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Evolução da perimetria do dedo anular
Série2;Série2;
4ª
avaliação
5ªavaliação
;6 ;6
Série2; 2ª
avaliação ; 5

Série2; 3ª
avaliação ; 5

Em cm

Série2; 1ª
avaliação ; 5

Fonte: Estudo de caso (2015).

Finalizando, o Gráfico 4 apresenta a evolução no quadro de dor do paciente. Paciente
relata sentir dor apenas quando realiza movimentos que ultrapassem seus limites.

Gráfico 4 – Mostra da redução na dor com o tratamento fisioterapêutico

Série2; 2ª
avaliação ; 10

Série2; 3ª
avaliação ; 10

Escala analógica da dor

Série2; 1ª
avaliação ; 10

Série2;Série2;
4ª
avaliação
5ªavaliação
;8 ;8

Fonte: Estudo de caso (2015).

DISCUSSÃO
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A Fisioterapia é uma ciência que utiliza de meios físicos e naturais na promoção a saúde,
para prevenir doenças e reabilitar indivíduos; tem como objetivo proporcionar melhor qualidade
de vida, promovendo a sua manutenção ou reintegração às atividades cotidianas.10
Segundo Levine et al. (2008), o objetivo da fisioterapia é restaurar, manter e promover
melhora da função e aptidão física, bem estar e qualidade de vida, quando estão relacionados a
distúrbios locomotores e de saúde.11
O objetivo do estudo foi avaliar o tratamento fisioterapêutico no pós operatório de fratura de
mão, um estudo de caso em que o paciente apresentava diminuição da amplitude de movimentos,
diminuição de força muscular, diminuição de funcionalidade e dor. Os parâmetros clínicos
considerados mostraram ganhos importantes após o tratamento.
Uma das variáveis tratadas neste estudo foi a ADM, mensurações goniométricas são
utilizadas para quantificar as limitações de movimento, direcionar sobre intervenções terapêuticas
apropriadas e documentar a efetividade das mesmas. Segundo Hall e Brody (2001) a
hipomobilidade na extremidade distal pode ser extremamente incapacitante, pois as habilidades
mais delicadas são as mais necessárias para as atividades diárias.12
Kisner e Colby (1998) afirmam que para manter a amplitude de movimento normal, é
necessário que seus segmentos sejam movimentados periodicamente.13 Portanto, as lesões que
necessitam de um período de imobilização podem levar a uma perda acentuada da mobilidade. 12
Para Polizello et al. (2009), em situações de imobilização podem ser observadas atrofia das fibras,
diminuição da capacidade em gerar forças, redução da velocidade de contração, da
extensibilidade, e da resistência muscular, que irá resultar em um aumento do tecido conjuntivo
intramuscular.14
Segundo Williams e Goldspink (1987) após um período imobilizado, em posição de
encurtamento, um músculo pode sofrer uma redução de tensão máxima.15 Hall e Brody (2001)
relatam que o terapeuta possui várias atividades para tratar a redução da mobilidade, onde
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exercícios de ADM, alongamento e mobilização articular são as intervenções mais comumente
utilizadas.12
O tratamento para a perda de mobilidade requer uma avaliação complexa, onde deve
observar quais são as estruturas responsáveis ou que contribuem para a perda de movimentação.12
Técnicas de alongamento são utilizadas conjuntamente com exercícios de ADM para melhorar a
flexibilidade das articulações e a extensibilidade dos tecidos periarticulares, músculos e tendões.16
Segundo Polizello et al. (2009), o alongamento é utilizado com frequência na prática clínica
e é indicado quando a ADM está limitada comprometendo o desempenho funcional.14 Amaral
(2006) salienta que o alongamento prepara o corpo para qualquer atividade física e também para
as atividades cotidianas.17
Para Levine et al. (2008), estes exercícios também são indicados no tratamento de dor e na
perda de mobilidade secundária a disfunção neuromusculo-esquelética.11 Porém, Hall e Brody
(2001) relatam que a mobilização articular preserva ou aumenta o movimento artrocinemático o
qual é um pré-requisito necessário para a osteocinemática normal e afirma que as tentativas de
realizar atividades de ADM sem uma movimentação artrocinemática normal na superfície articular
não conseguiram melhorar a mobilidade reduzida e ainda podem fazer aumentar os sintomas do
paciente.12
Harrelson e Leaver-Dunn (1998) relatam que a restauração da ADM, evita o retorno da dor e
a re-inflamação da lesão.18 Kisner e Colby (1998) afirmam que a amplitude de movimento passiva
é usada para diminuir as complicações da imobilização de modo a manter a integridade dos
tecidos moles e articulação, minimizar a formação de contraturas, manter elasticidade do músculo,
melhorar o movimento sinovial, diminuir ou cessar a dor, auxiliar no processo de cicatrização,
ajudar a manter a consciência do movimento ao paciente.13

115
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2015

Já os exercícios de ADM ativo-assistido e ativo fornecem o aumento da estimulação
proprioceptiva, mantêm a contratilidade muscular, melhoram a coordenação e o controle motor
específicos do movimento executado.19
Outra variável tratada foi a força muscular. Hall e Brody (2001) relatam que o desempenho
muscular deteriorado resulta de muitas condições.12 Para Apell (1986) a diminuição da força e do
tamanho do músculo é característica e consequência também da imobilização. A estrutura e a
funcionalidade dos músculos esqueléticos dependem de fatores como atividade proprioceptiva,
inervação motora, carga mecânica, pela realização de ciclos estiramento/encurtamento e pela
mobilidade articular. Qualquer comprometimento de um desses fatores levará a uma atrofia.20
Segundo Metzker (2010) após o alívio da dor e aumento da ADM, pode-se evoluir para
exercícios que preconizem o reforço muscular.21 Flück (2003) relata que a estrutura e a função
muscular podem ser alteradas por estímulos que modifiquem sua atividade contrátil.22
Kisner e Colby (1998) confirmam que se a medida que um músculo contrai for imposta uma
resistência contra ele, o músculo se tornará mais forte após um certo período de tempo. À medida
que a força aumenta, aumenta também a resposta cardiovascular de modo que a sua resistência à
fadiga e potência também aumentem.13
Exercício resistido é um tipo de exercício ativo em que uma contração muscular estática ou
dinâmica é resistida por uma força externa, que pode ser aplicada manualmente ou
mecanicamente.13 Nesta fase deve ser objetivado o desenvolvimento da força muscular, através de
exercícios que treinam e fortalecem os músculos enfraquecidos.23
Bandy e Sanders (2003) afirmam que implantar corretamente um programa de tratamento de
força em cadeia cinética aberta irá dar progressão ao processo de reabilitação.19 Kisner e Colby
(2005) mostram que exercícios em cadeia cinética aberta melhoram o desempenho de grupos
musculares e individuais de forma mais eficaz se comparados aos exercícios de cadeia cinética
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fechada pois, além disto, possui a característica de proporcionar maior controle de uma articulação
do movimento do que muitas simultaneamente.23
Segundo Bandy e Sanders (2003) os princípios básicos dos exercícios em cadeia cinética
aberta possuem três tipos principais que são: isométrico, isotônico e isocinético.19
A dor também foi uma variável avaliada neste estudo. Com o objetivo de diminuir o quadro
álgico, a TENS é bastante utilizada nos tratamentos fisioterapêuticos, se trata da aplicação de uma
corrente direta ou alternada de baixa intensidade e pulsátil que é aplicada através de eletrodos que
são fixados na pele.24
Segundo Xhardez (2001) a TENS estimula diretamente os troncos nervosos que asseguram a
inervação sensitiva da zona ou sede da dor.25 Além dos efeitos analgésicos a TENS pode
apresentar efeitos não analgésicos que são antiemético e para restauração do fluxo sanguíneo para
tecidos isquêmicos e feridas.26
Segundo Kahn (2001) para a preparação do paciente e colocação dos eletrodos a pele do
local a serem fixados os eletrodos deve estar limpa e sem lesões, sem qualquer tipo de gel ou
spray, exceto no TENS que são projetados para utilização de água como meio de condução.26
O posicionamento dos eletrodos deve ser sobre o trajeto nervoso com a intenção de reforçar
a inibição pré-sinaptica, mas também sobre os pontos gatilho e pontos de acupuntura.26
São utilizadas correntes de baixa frequência, de formas diferentes segundo a resposta do
paciente, onde a intensidade é regulada para que seja suportada de forma prolongada sem gerar
uma resposta muscular.26
Santos (1998), afirma que a neuroestimulação elétrica transcutânea pode ser usada durante
todo o processo de reabilitação, com objetivo de diminuir o espasmo muscular e promover a
utilização do membro acometido.27

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Após as sessões de Fisioterapia, pôde ser notado uma melhora significativa no aumento da
ADM, da força e na redução do quadro álgico, oferecendo ao paciente melhora nas suas AVD’s e
habilidades funcionais.
O estudo de caso mostrou a importância no diagnóstico e no tratamento de fraturas de mão,
concluindo que a Fisioterapia é eficaz no tratamento pós–operatório dessa ocorrência na medida
em que favorece a evolução da reabilitação e a condição de melhora.
A recomendação é de que o paciente continue o tratamento fisioterapêutico, condição de
suma importância para uma recuperação eficaz.
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RESUMO

Introdução: A Hiperidrose palmar primária é uma condição caracterizada pela transpiração
excessiva e é referido como tendo uma incidência de 1% na população do Ocidente. É uma doença
potencialmente incapacitante que interfere com as atividades sociais, psicológicos e profissionais.
Ao longo dos últimos anos, vários investigadores têm relatado uma história familiar positiva em
seus pacientes tratados para a hiperidrose. Até a data, a causa é desconhecida; além disso, os dados
epidemiológicos são escassos e insuficientes. Objetivo: Avaliar a eficácia da corrente galvânica
na hiperidrose primária. O estudo levou em conta que a Hiperidrose constitui-se em uma disfunção
glandular, com o sintoma principal de sudorese excessiva em especial nas mãos, nos pés e nas
axilas. Realizado através de revisão bibliográfica e um breve relato de caso exemplificando tal
vivência. Método: Realizado através da pesquisa qualitativa, método bibliográfico e estudo de
caso. Os dados bibliográficos foram obtidos em livros e sites (Scielo, Google Acadêmico, Capes e
outros). A amostra constituiu-se de um voluntário do sexo feminino com idade de 17 anos, que
apresentava Hiperidrose primária na região palmar e plantar, foi aplicado um questionário de
qualidade de vida, antes e após as dez sessões, o modo de operação utilizado foi de 0 a 30 micro
ampéres (uA), com tempo de aplicação em média de 30 minutos. Resultados: Segundo a paciente
o resultado foi positivo nos quesitos de qualidade de vida. Conclusões: Apesar da evidente
melhora na diminuição do suor da paciente, o lado negativo é que o bloqueio temporário das
funções das glândulas sudoríparas provocadas pelo uso da corrente galvânica são temporários.
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INTRODUÇÃO

A hiperidrose manifesta-se na maioria das vezes nas axilas, palmas das mãos, plantas dos
pés e face. Estima-se que afete de 0,6 a 1,0% da população, comumente em adultos jovens,
aparecendo no início da adolescência ou até mesmo na infância, onde a história familiar é positiva
em 30 a 50% dos pacientes, não ocorrendo durante o sono. A hiperidrose focal localizada está
associada à considerável morbidade, incluindo maceração da pele, infecções cutâneas bacterianas
e fúngicas secundárias. 1,2,3 No entanto, a característica desta doença é o intenso desconforto do
paciente, comprometendo sua vida social, afetiva e profissional. 4 Nesse contexto, a “Hiperidrose
primária palmar é uma desordem hereditária, com prevalência variável, e sem prova de
transmissão ligada ao sexo”. 5
A hiperidrose é uma condição caracterizada pela excessiva produção de suor, podendo ser
generalizada ou focal. Quando generalizada, acomete todo o corpo e pode ser parte de uma
afecção preexistente, como infecção, doença endócrina ou neurológica.

6

É definida por Broilo,

Hubner e Krise (2006) como uma enfermidade que tem como definição uma transpiração
excessiva, além da transpiração necessária fisiológica, resultando em sudorese profusa, que ocorre
principalmente nas palmas das mãos, axilas, pés e face.

7

A etiologia ainda é desconhecida, mas

trata-se de uma patologia psicossomática devido à comprovação da relação entre a HP e fatores
emocionais(3). É um distúrbio crônico acompanhado de desvalias sociais, como a baixa autoestima, levando a um impacto negativo no desempenho social, profissional e emocional do
indivíduo. 5,6,7
A Hiperidrose compõe-se em uma disfunção glandular, com o sintoma fundamental de
sudorese exagerada principalmente nas mãos, nos pés e nas axilas. Esta disfunção, comumente, é
diagnosticada pelo especialista como sendo de “fundo emocional”. Seguramente, existem
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indivíduos que apresentam causas fisiológicas para o sintoma da Hiperidrose; entretanto, nestas
também o nível de aumento da sudorese é, diretamente, pertinente a fatores emocionais. 2
A hiperidrose palmar primária é um distúrbio hereditário, com capacidade de penetração
variável e nenhuma prova da transmissão ligada ao sexo. No entanto, isso não exclui outras causas
possíveis, porém, a confirmação genética desta doença pode levar a diagnósticos anteriores e
avanços em intervenções médicas e psicossociais.

5

Essa doença está associada a angústia

emocional, profissional e social, já que interfere nas atividades diárias das pessoas acometidas.
Esses pacientes sentem-se constrangidos em cumprimentar outras pessoas por meio de aperto de
mãos e têm a necessidade de trocar as roupas duas ou mais vezes por dia devido à umidade. 6
Não há causa definida para a hiperidrose primária – os pacientes referem sudorese intensa
nas regiões específicas, muitas vezes de maneira abrupta, sem necessariamente estar associada a
condições climáticas, esforço físico ou comidas condimentadas, podendo sofrer influências de
fatores emocionais, talvez seus principais desencadeantes.

8

E ainda segundo este autor, existem

diversas modalidades de tratamento clínico para hiperidrose. Todas as opções são pouco
satisfatórias, tendo em vista que são temporárias, pouco efetivas, muitas vezes trabalhosas,
incômodas e dispendiosas. O único tratamento definitivo para a hiperidrose é o cirúrgico, embora
não esteja isento de insucessos, complicações e efeitos colaterais. 8
A corrente galvânica possui baixa frequência, com fluxo de elétrons constante sem
interrupção nem alteração de intensidade na unidade de tempo 9A hiperemia é mais intensa no
cátodo, aparecendo como edema, já no ânodo origina um aplanamento da pele. Ocorrem
hiperestesias no ânodo e hipoestesias no cátodo A narcose galvânica se dá ao colocar o ânodo em
posição cefálica e o cátodo na periferia que produz uma corrente descendente que desencadeia este
efeito. Excitação espástica é um efeito inverso ao anterior. A vasodilatação ocorre devido à
hiperemia ativa prolongada que ocasiona uma reatividade vasomotora. Tem efeitos: bactericida,
antiinflamatória, analgésica, tonificação muscular. 1
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A terapia com as correntes de baixa frequência (corrente galvânica) tem sido um fator
importante para a recuperação de pacientes acometidos pelas mais diversas enfermidades. Dentro
da eletroterapia, muitas são as ações terapêuticas e que, se aplicadas corretamente, produzirão
resultados altamente satisfatórios. 10
Os avanços recentes na eletrônica miniaturizada criaram um aumento no interesse pela
estimulação elétrica. A estimulação elétrica neuromuscular (NMES) e a estimulação elétrica
(SEM) são praticadas por um número cada vez maior de fisioterapeutas e outros para obter efeitos
diversos, como fortalecimento e reeducação do músculo, redução de edema, alívio da dor e reparo
de feridas. São utilizados muitos tipos de correntes com nomes diferentes, mas é importante
lembrar que os princípios subjacentes continuam sendo similares; o músculo ou o nervo são
estimulados direta ou indiretamente. 11
Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo é avaliar a eficácia da corrente galvânica
na hiperidrose primária e a melhora da qualidade de vida desse paciente relacionado com o
constrangimento causado pelo excesso de suor, pelas repetidas trocas de roupas e o que mudou na
sua vida pessoal, afetiva e profissional após as sessões com a corrente galvânica sem precisar
recorrer à cirurgia de simpatectomia evitando assim, os possíveis efeitos colaterais decorrentes do
procedimento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo apresenta natureza descritiva e cunho experimental, sendo realizado com uma
abordagem qualitativa. Os procedimentos propostos aqui foram aplicados em uma amostra, não
significativa, do tipo intencional. 12 A amostra foi constituída por um voluntário do sexo feminino
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com idade de 17 anos, que apresentava diagnóstico de Hiperidrose primária na região palmar e
plantar.
Inicialmente foi aplicado um questionário de qualidade de vida, este continha 10 questões e
foi aplicado novamente ao término do estudo. Foram realizadas 20 sessões de corrente Galvânica.
O aparelho usado para o experimento foi o Heccuos, usando a corrente galvânica no modo
ionização. O equipamento em questão foi ajustado com os seguintes parâmetros: 0 a 30 micro
ampéres (uA), durante 30 minutos de sessão.
A intensidade da corrente na primeira sessão foi de 12 nos MMII e 08 nos MMSS, conforme
a paciente relatava que o formigamento cessava, a intensidade era aumentada.
O tratamento consistiu em deixar pés e mãos imersas dentro de um recipiente com água, e
dentro desses recipientes foram colocados eletrodos, na metade do tempo, foram invertidas as
polaridades positivas e negativas. O tempo de duração de uma sessão foi de 30 minutos, sendo
invertidas as polaridades nos 15 minutos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados que foram submetidos à análise no presente estudo, foram coletados à partir
do questionário que objetivava avaliar a qualidade de vida do sujeito de pesquisa Solicitou-se que
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a paciente utilizasse o Quadro 01 para . Nesse quadro, oriundo do instrumento de coleta de dados
utilizado estão representadas as questões abordadas.
O questionário foi aplicado antes e após as sessões realizadas com a corrente galvânica e
esses resultados serão apresentados em texto discursivo.
A paciente do sexo feminino possui 17 anos. Na primeira questão a paciente respondeu que
a sua qualidade de vida relacionada à hiperidrose antes das sessões foi avaliada como ruim e após
as sessões a paciente avaliou como boa.
Na questão seguinte a paciente respondeu que em relação a este conjunto de funções ou
atos, como classifica a qualidade de vida nos seguintes quesitos: escrever, trabalhos manuais,
passatempo, prática de esportes, segurar objetos, apertar mãos, estar com amigos em locais
públicos, dançar socialmente e, usar roupas coloridas.

Quadro 01: Instrumento de Coleta de Dados
Escrever
Antes
Depois
Trabalhos manuais
Antes
Depois
Passatempo predileto
Antes
Depois
Prática de esportes
Antes
Depois
Segurar objetos
Antes
Depois
Apertar mãos
Antes
Depois
Estar com amigos em locais públicos
Antes
Depois
Dançar socialmente
Antes
Depois
Usar roupas coloridas
Antes

Avaliação da paciente
Muito ruim
Boa
Muito ruim
Boa
ruim
Muito boa
Ruim
Boa
Muito ruim
Boa
Muito ruim
Boa
Muito ruim
Muito boa
Muito ruim
Boa
Ruim
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Depois
Fonte: autora, 2015.

Muito boa

Conforme se pode constatar da análise do quadro em antemão, todos os quesitos a avaliação
da paciente após a aplicação das 20 sessões de corrente galvânica eram avaliados como ruins ou
muito ruins, após à aplicação do protocolo propostos, esses indicadores passaram a ser avaliados
como bons ou muito bons. Salienta-se que à partir da 6ª sessão a paciente já relatou melhora no
seu quadro de Hiperidrose.
Os autores consultados relatam que a hiperidrose palmar reveste-se de maior importância
clínica, nesse sentido, pelas consequências que produz no âmbito social, afetivo, educacional e
profissional. Os pacientes molham todas as estruturas em que tocam, tornando difícil, ou até
perigoso, o manuseio de instrumentos de trabalho ou direção de veículos. Têm dificuldades de
escrita e de leitura, do convívio social (evitam apertos de mão), chegando a impedir
relacionamentos amorosos, todos com importantes consequências na personalidade do indivíduo. 8
A hiperidrose primária, geralmente, se apresenta de maneira simétrica e afeta,
principalmente, as axilas, as palmas das mãos a face e as plantas dos pés. A hiperhidrose pode
causar uma diminuição da qualidade de vida do portador, comprometendo as atividades diárias,
sociais e físicas e podem acarretar também prejuízos psicológicos e de relacionamentos
Buscando melhorar a qualidade de vida dos portadores de hiperidrose, foram desenvolvidos
vários tipos de tratamentos, paliativos ou definitivos, clínicos e cirúrgicos. Todavia, em uma
grande parte dessas terapêuticas existe um alto índice de falhas e todas podem trazer
complicações. 9
A hiperidrose primária é uma patologia acompanhada por poucas consequências danosas
ao organismo, porém com muitas alterações nocivas à qualidade de vida do paciente, tendo uma
prevalência de até 2,9% da população mundial. Seu principal tratamento, a simpatectomia
videotoracoscópica, tem como objetivo principal a mudança positiva na qualidade de vida desses
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pacientes e a mensuração do impacto dessa mudança ainda permanece heterogênea entre os
diversos autores. 8,9
Contudo, existe outro tratamento que tem apresentado bons resultados, esse tratamento é o
uso da corrente galvânica / corrente polarizada. Nesse sentido, o presente estudo avaliou esse
impacto através de um questionário próprio, simples em sua confecção e concepção, porém muito
elucidativo quanto aos resultados da aplicação da corrente galvânica na vida da paciente.
A melhora em relação à sudorese plantar permanece misteriosa e controversa na literatura,
todavia está presente nos estudos, com porcentagens variáveis, como exemplificado pelos estudos
de Baroncello. 9
Os estimuladores neuromusculares produzem trens de pulsos elétricos que causam excitação
dos nervos periféricos e subsequentemente do tecido muscular.

11

Esses pulsos elétricos entram

nos tecidos corporais através de eletrodos de superfície e, desse modo, estimuladores de todos os
tipos podem ser denominados corretamente de estimuladores neuromusculares transcutâneos.
As características e parâmetros dos trens de pulso produzidos por diferentes estimuladores
neuromusculares variam e a natureza da saída elétrica que produzem pode ser da corrente
constante ou de voltagem constante. A saída elétrica, corrente ou voltagem, permanece constante
mesmo com alterações na resistência da pele ou na impedância causada por alterações na
temperatura ou pelo suor. 11
Lembrando que foi empregado num questionário inicial com a paciente em estudo para
qualificar subjetivamente o grau de desconforto apresentado pela hiperidrose primária “inicial”, e
as respostas da paciente foram de ruim a muito ruim nos quesitos: escrever, trabalhos manuais,
passatempo, prática de esportes, segurar objetos, apertar mãos, estar com amigos em locais
públicos, dançar socialmente e, usar roupas coloridas.
Após as 20 sessões de corrente galvânica aplicou-se o mesmo questionário e o resultado
evidenciou queda estatisticamente significativa no grau de desconforto. Tal fato, por si só, já
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ilustra de maneira indireta a melhora na qualidade de vida da paciente, o que é corroborado pelo
fato de que o grau de satisfação geral com as sessões da corrente galvânica. Segundo a paciente o
resultado foi positivo em todos os quesitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Levando-se em conta a casuística em questão, conclui-se que a melhora na qualidade de vida
da paciente no estudo em questão foi de 100%. Entretanto, o lado negativo é que o bloqueio das
funções das glândulas sudoríparas provocadas pelo uso da corrente galvânica é apenas temporário.
As glândulas retomam as suas funções e o suor volta a ser produzido em maior quantidade o que
torna necessário recorrer a este tratamento regularmente. Para a obtenção de resultados
estatisticamente significativos, recomenda-se a realização deste estudo com amostras
significativas.
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RESUMO
Introdução: A Eletroestimulação sempre foi considerada eficaz no tratamento de lesões nervosas
incompletas, entretanto tem sido alvo de intensas pesquisas e controvérsias devido à duvidas na

eficácia do mesmo, entretanto, é inegável que a contração muscular causada pela
eletroestimulação é benéfica desde que utilizada em parâmetros adequados. Objetivo: Analisar a
eficácia da Eletroestimulação no paciente com lesão medular completa, para promover a hipertrofia
muscular e controle da espasticidade. Metodologia: Estudo de caráter exploratório, do cunho qualitativo,
caracterizado como um estudo de caso, através amostra não probabilística do tipo intencional, com lesões
medulares completas e tempo de lesão semelhante. Para que o estudo fosse legítimo, foram realizadas
rigorosamente três sessões semanais com intervalo de pelo menos 24 horas entre uma sessão e outra,
possibilitando a regeneração tecidual. Resultados: Os resultados encontrados foram satisfatórios em
relação ao tempo de aplicação, as condições musculares de atrofia e contraturas apresentadas pelos
pacientes; a hipertrofia pode ser notada através da diferenciação da perimetria inicial com a perimetria final
descrita nos gráficos, e a espasticidade não apresentou efeitos tardios, porém os efeitos imediatos foram
aceitáveis. Conclusão: o presente estudos trouxe resultados intrigantes em relação a hipertrofia, sugere-se
novos estudos comparativos entre a eficácia da Eletroestimulação funcional e a Corrente Russa no aumento
do trofismo muscular, contudo o resultado obtido com o FES na espasticidade, não será encontrado na
Corrente Russa.

2
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A estimulação elétrica em músculos desnervados tem sido alvo de intensas pesquisas e
controvérsias devido a atualidade do assunto e duvida na eficácia do mesmo, entretanto, é inegável
que a contração muscular causada pela eletroestimulação é benéfica desde que utilizada em
parâmetros adequados¹.
A corrente elétrica é constituída por um movimento de elétrons através da matéria,
quando existe diferença de potencial entre as extremidades das vias condutoras, sua
unidade de medida de intensidade é em ampére e corresponde ao fluxo de 6,24x10/18
elétrons por segundo. Em eletroterapia os valores utilizados correspondem a milampere².

Os efeitos da corrente elétrica de uma forma geral são vários mesmo em um ambiente não
fisiológico como por exemplo: efeito térmico - que é quando o condutor é percorrido pela corrente
e se aquece; efeito luminoso – que pode ser ou não acompanhada do efeito térmico, fato o qual
pode ser testado no ondas curtas, efeitos fisiológicos – correntes de baixa frequência geram
contrações musculares e correntes de alta frequência geram aquecimento; efeito químico – pode
ser observada na eletrolise por exemplo a iontoforese; efeito magnético – pode ser observada no
comportamento de imãs na presença de corrente elétricas como por exemplo a interferência em
uma bussola³.
O conhecimento de que a eletricidade em condutância por meios biológicos altera a
fisiologia bem como eventos patológicos em tecidos procede da mesma época em que foi
descoberto que a eletricidade é conduzida em meios biológicos. É possível observar incríveis
melhoras através da eletroterapia em diversas situações clínicas apresentadas pelos pacientes,
como em relação a edemas, lesões de pele de difícil cicatrização, disfunções articulares e ósseas,
atrofia muscular, processos inflamatórios, entre outras, com a evolução dos estudos é possível a
fabricação de aparelhos com custo mais baixo, tornando mais acessível a utilização da técnica¹.
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A estimulação elétrica funcional (FES) é uma corrente que tem como objetivo produzir
contrações através de trens de impulsos gerando uma contração muscular similar a contração
fisiológica, sendo assim pode ser definida como uma ativação nervosa controlada com intuito de
produzir respostas em músculos paralisados4.
As frequências mais utilizadas para o FES estão entre 10Hz e 50 Hz, e a largura de pulso
entre 0,2ms e 0,5ms, entretanto sabe-se que o ajuste dos parâmetros varia conforme a condição
clínica do paciente e o objetivo do tratamento, na pratica clinica nem sempre os parâmetros
indicados serão seguidos4.
Os eletrodos podem ser basicamente de dois tipos: o de silicone e carbono que consistem
em borracha de silicone carregada de carbono, ambos bons condutores elétricos acoplados a pele
através de gel condutor e fita adesiva, tendo também o eletrodo autoadesivo que dispensa o uso de
gel e fita, e de estanho ou alumínio que são acoplados a pele através de solução salina em algodão
ou esponja. O tamanho do eletrodo a ser utilizado também deve ser avaliado conforme o tamanho
da área a ser tratada e da intensidade da contração a ser gerada. Eletrodos menores levam a
contrações mais vigorosas5.
O posicionamento dos eletrodos deve ser avaliada pela área a ser tratada e o objetivo do
tratamento, um único eletrodo pode ser aplicado sobre o ponto motor, que geralmente esta
localizado entre o terço superior e mediano do ventre muscular, esta técnica é eficiente em
músculos inervados. Para músculos desnervados a melhor técnica a ser usada é a bipolar, onde os
eletrodos são inseridos em origem e final da massa muscular, para essa técnica é interessante que
os eletrodos tenham o mesmo tamanho4.
É observado imediatamente após a aplicação e também com efeitos tardios a melhora da
espasticidade. A espasticidade pode ser definida como comprometimento da movimentação
normal de um segmento, aumento do tônus e da resistência apresentada pelo músculo ao executar
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um movimento, ou posturas anormais apresentadas pelo membro de cunho involuntário. Essa
apresentação patológica é explicada pela excitabilidade exacerbada dos motoneuronios que
inervam o músculo e por alterações mecânicas intramusculares6.
As respostas fisiológicas que podem ser observadas com a utilização da eletroterapia são
variadas, e podem ser observadas imediatamente após a aplicação ou após determinado número de
sessões, essas mesmas respostas podem ser mensuradas através de avaliações físicas ou através de
exames mais específicos que podem detectar por exemplo o aumento da produção de endorfinas
através de uma estimulação elétrica não dolorosa capaz de enganar o organismo. Pode ser
observado também o relaxamento do espasmo, aumento do recrutamento de fibras, pois no
exercício ativo convencional uma parte específica de fibras são recrutadas, diferente da
eletroestimulação onde um número bem maior será recrutado, aumento da eliminação de resíduos
celulares através do aumento da resposta reticuloendotelial, melhora do retorno venoso através da
contração muscular gerada pelo impulso, manutenção da condição muscular com o
descarrilamento da actina sobre a miosina, assemelhando-se ao que ocorre no exercício ativo,
dentre outros benefícios7.
A estimulação elétrica vem sendo usada após lesões de tecido nervoso com objetivo de
manutenção do trofismo ou diminuição da perda de massa muscular, pois é comprovado que existe
plasticidade nas fibras musculares capaz de sofrer alterações e adaptações8.
O músculo pode ser subdividido em basicamente três tipos: estrido cardíaco, liso visceral
e estriado esquelético que é formado por células ou fibras musculares divididas em subunidades
denominadas miofibrilas, de onde vem o aspecto estriado. A unidade funcional essencial das fibras
musculares é o sarcômero onde existe o filamento grosso e o filamento fino, o filamento grosso é
constituído por um tipo de proteína chamada miosina, esta proteína corresponde a cerca de 58%
das proteínas existentes no músculo. O filamento fino é constituído por três proteínas principais a
actína, a tropomiosina e a troponina sendo que a primeira juntamente com a miosina realizara a
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contração muscular e as duas ultimas realizam a função de inibição, regulação e controle da
contração muscular. O músculo esquelético pode ser subdividido em três tipos de fibras as brancas
de contração rápida, as intermediárias e as vermelhas de contração lenta9.
A contração muscular fisiológica pode ser isotônica e isométrica, a contração isotônica é
caracterizada por a força desenvolvida ser constante gerando uma contração muscular, o músculo
pode ser encurtado até 70% do seu comprimento de repouso, a contração isométrica é
caracterizada pela impossibilidade de variação no comprimento do músculo, comprovando que a
contração não significa necessariamente encurtamento, apesar de ocorrer mesmo que discreta uma
interdigitação dos filamentos9. A contração isotônica pode ser observada de modo concêntrico e
excêntrico, sendo que o modo excêntrico já foi descrito como sendo mais eficiente, conforme
evidencias encontradas, a contração excêntrica aumenta força e hipertrofia muscular, aumenta a
resistência de ligamentos e tendões e aumenta a atividade neural10.
O quadríceps femoral é o maior musculo do corpo humano, ele é formado por quatro
músculos que possuem origens independentes, e tem como função a flexão do quadril e a flexão
da articulação do joelho ou como amortecedor do peso do tronco. O tibial anterior tem como
função a dorsiflexão do pé desde que o seu tendão terminal se encontre exatamente no plano do
eixo sagital da articulação caso contrário exerce uma função de desvio medial ou lateral do pé11.
Os músculos que constituem o quadríceps são o vasto intermédio, vasto lateral e medial e
o reto femoral, todos esses quatro músculos atravessam a articulação do joelho, os músculos
vastos são responsáveis pela estabilidade do movimento ao sentar-se. A origem dos vastos é na
metade superior da diáfise do fêmur, e do reto femoral é na espinha ilíaca Antero-inferior, logo
acima do acetábulo, a inserção de todos esses músculos é na patela e através do ligamento da
patela, na tuberosidade da tíbia, é inervado pelo nervo femoral L2,3 e 412.

138
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2015

O tibial anterior tem sua origem no côndilo lateral da tíbia e a sua inserção é no osso
cuneiforme medial e base do primeiro metatarsal, é inervado pelo nervo fibular profundo, nível de
L4,5 e S112.
A lesão medular é uma patologia que acomete principalmente indivíduos jovens,
causando sequelas de cunho motor, sensitivo e autônomos, as vértebras mais suscetíveis a lesão
são as 5° a 7° cervicais, a 12° torácica e a 1° lombar, por serem as vértebras que possuem maior
mobilidade articular. O dano causado pela lesão pode ser identificado em várias formas diferentes,
e tudo será definido pela lesão que pode ser desde uma concussão transitória onde o paciente
recupera totalmente a função na área afetada á uma transecção completa, tornando o individuo
paralisado abaixo do nível da lesão13.
A medula espinhal conduz impulsos para o encéfalo e impulsos que dele se originam. As
várias vias aferentes e eferentes, proporcionam um elo vital no controle do sistema
nervoso autônomo, portanto a transecção da medula irá resultar na perda de inúmeras
capacidades do individuo14.

A anatomia da coluna apesar de ser extremamente resistente e complexa não a torna
imune a lesão, um dos motivos principais da suscetibilidade a lesões é o fato da mobilidade
presente e necessária na coluna vertebral. As articulações facetadas são os vários eixos da coluna
onde seu arranjo atômico determina a mobilidade proporcionada em cada nível da espinha. Os
ligamentos servem como estabilizadores sendo uma restrição passiva entre eles estão o ligamento
anterior longitudinal, ligamento posterior longitudinal, capsular, interespinhal, supra-espinhal e
ligamento amarelo, existem também os ligamentos de deslizamento, o eixo de rotação localiza-se
no disco posterior15.
As lesões medulares ocorrem quando a medula espinhal e comprometida após um trauma,
por defeitos congênitos ou uma doença, as manifestações clinicas variam conforme o nível da
lesão e o nível de comprometimento medular causado pela lesão16.
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De um modo geral as lesões medulares podem ser classificadas em 4 formas distintas, a
lesão completa é caracterizada pela perda motora e sensitiva três segmentos abaixo do nível de
lesão e consecutivas, a lesão incompleta sensitiva a função motora é preservada enquanto alguma
sensibilidade é preservada, a lesão incompleta motora não funcional a função motora esta ausente
ou minimanete presente e a lesão incompleta motora funcional há funcionalidade abaixo do nível
da lesão13.
A proporção de lesões medulares é definida através da avaliação clínica e dos exames
complementares, uma lesão completa é determinada como uma perda total de função sensorial e
motora nas regiões distais ao local onde procede a inervação da região afetada. A espinha é uma
estrutura que protege o tecido nervoso e proporciona a mobilidade e a estrutura corporal. A
instabilidade vertebral corresponde a incapacidade da espinha em manter seus segmentos
alinhados15.

O TRM envolve uma série de complicações, dentre elas o choque medular, que
representa uma repentina perda da atividade reflexa na medula espinhal (arreflexia)
abaixo do nível do trauma. Nesta condição os músculos enervados pela parte do
segmento da medula situada abaixo do nível da lesão ficam completamente paralisados
e flácidos e os reflexos são ausentes. A pressão arterial cai e as partes do corpo abaixo
do nível da lesão ficam paralisadas e sem sensibilidade13.

Após a lesão medular ocorrida, muitas patologias secundarias podem ser observadas,
algumas iminentemente como a atrofia muscular, perca de sensibilidade diminuição do retorno
venoso, insuficiência respiratória (dependendo do nível da lesão) entretanto conforme o tempo for
passando a probabilidade de surgirem novas patologias aumenta, além das já citadas podem surgir
também,

trombose venosa profunda, ulceras de decúbito, infecções, bexiga e intestino

neurogênicos, hipotenção ortostática, espasticidade, padrões posturais, contraturas e deformidades
e disfunções psicossociais17.
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As perdas causadas pela lesão medular ainda são irreversíveis, portanto devemos
objetivar uma adaptação do paciente e de seus familiares para que seja possível uma qualidade de
vida. As atividades físicas e a fisioterapia são de suma importância no dia a dia do lesado medular
devido a neuroplasticidade presente, é possível observar melhora da força muscular, coordenação,
retorno venoso, função cardiopulmonar, equilíbrio, potência aeróbia e flexibilidade, os exercícios
também têm influencia na osteogênese preservando a integridade da massa óssea, possibilitando
desta forma uma maior independência das AVDs14.

OBJETIVOS
Analisar a eficácia da Eletroestimulação no paciente com lesão medular completa, para
promover a hipertrofia muscular e controle da espasticidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa apresentada foi elaborada de caráter exploratório, aplicado, podendo ser
classificado devido a natureza do estudo de cunho qualitativo, sendo que o mesmo foi elaborado
através de um estudo de caso. Como o trabalho foi realizado com um tipo específico de amostra,
os pacientes eram jovens entre 24 e 30 anos, com lesões medulares em níveis semelhantes de T1 á
T5 e com praticamente o mesmo tempo de lesão pouco mais de 5 anos, e a mesma quantidade de
sessões de Fisioterapia semanais, em media seis sessões de cinesioterapia semanais, sendo que a
amostra foi de 2 indivíduos, é possível obter uma amostra extremamente semelhante e
especificamente selecionada, são desta forma classificado como amostras não probabilísticas do
tipo intencional.
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Para fazer parte da amostra era necessário que o sujeito fosse lesado medular completo,
portanto a atrofia muscular é severa bem como o padrão instalado devido a espasticidade. Para
avaliar a compatibilidade das amostras com o estudo, seus níveis de lesão, de atrofia muscular, de
espasticidade e a possibilidade da aplicação da terapia, foi utilizado uma ficha de avaliação
convencional de neurologia combinada com o mapa de dermátomos e outras técnicas de ortopedia
como a avaliação de força muscular.
Além da avaliação padrão de neurologia no primeiro atendimento foi realizado a
perimetria de coxa e perna, para realizar a circunferência da coxa com ambos os pacientes
sentados foi demarcado com caneta dermatográfica os pontos de 10 e 20 centímetros a partir da
borda superior da patela, partindo para direção proximal, e a partir destes pontos demarcados foi
realizado a perimetria da circunferência da coxa em dois pontos distintos. Da mesma forma para
realizar a perimetria fidedigna da perna foi demarcado 10 e 20 centímetros a partir da área
intercondilar anterior da tíbia em direção distal.
Os atendimentos foram realizados durante dois meses em três atendimentos semanais
distribuídos de forma que houvesse um intervalo de pelo menos um dia entre as aplicações para
que não ocorresse a fadiga muscular excessiva, dada as condições musculares das amostras, uma
aplicação diária prejudicaria a regeneração do tecido após a carga exercida pela eletroestimulação.
Sendo assim os atendimentos foram realizados na segunda, quarta e sextas feiras em um período
de dois meses, totalizando 22 sessões.
Para a aplicação da Eletroestimulação Funcional foi utilizado o equipamento Neurodyn II
da Ibrameb, geração 2000, com quatro saídas de canais, os eletrodos utilizados foram os
autoadesivos de forma quadrada tamanho 5x5, da marca ValuTrode a preparação da pele foi
realizada com higiene local e tricotomia. Os eletrodos foram posicionados de forma vertical,
paralelamente a outro jogo de eletrodos, sendo que 2 pares foram utilizados em origem e inserção
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do quadríceps e os outros 2 pares foram aplicados verticalmente e paralelamente em origem e
inserção do músculo tibial anterior. A aplicação em cada grupo muscular foi de 20 minutos.
Os parâmetros utilizados foram aumentados progressivamente durante as 22 sessões para
que fosse possível observar a apresentação de algum sinal flogístico ou o aumento da
espasticidade, que foi reavaliada após todas as aplicações, ou alguma queixa do paciente. Pode ser
observado os parâmetros utilizados em cada sessão na tabela 1. Quanto aos valores de rise, on,
decay e of foram mantidos em rise 1 segundo, on 2 segundos, decay 3 segundos e of 4 segundos.

Tabela 1. Parâmetros aplicados referentes a cada sessão.
Sessão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Frequência
40 Hz
50 Hz
60 Hz
70 Hz
80 Hz
90 Hz
100 Hz
110 Hz
120 Hz
120 Hz
130 Hz
140 Hz
140 Hz
140 Hz
140 Hz
150 Hz
150 Hz
160 Hz
160 Hz
160 Hz

Largura de Pulso
50 mA
70 mA
80 mA
80 mA
90 mA
100 mA
110 mA
120 mA
130 mA
130 mA
140 mA
150 mA
150 mA
150 mA
160 mA
160 mA
170 mA
170 mA
180 mA
180 mA

Intensidade
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
80 %
80 %
80 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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21
22
Fonte: Dados da pesquisa

160 Hz
160 Hz

180 mA
180 mA

100 %
100 %

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A fim de analisar os resultados obtidos, comparou-se a perimetria inicial com a
perimetria final através de gráficos tipo coluna, assim foi possível observar a diferença em relação
a hipertrofia, em cada região especifica de cada amostra.
Figura 1. Perimetria inicial e perimetria final da coxa, amostra 1.
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38,5

40
35

33,5
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40

44,5
40,5

33,5

30
25
20
15
10
5
0
Coxa direita 10 cm

Coxa esquerda 10 cm
Perimetria inicial

Coxa direita 20cm

Coxa esquerda 20 cm

Perimetria final

Fonte: Dados da pesquisa.
Na figura 1. Pode ser observado, que a perimetria inicial e final tanto em 10cm quanto em
20 cm, tiveram um resultado satisfatório. De tal maneira no membro inferior direito, e no membro
inferior esquerdo observou-se resultados semelhantes.
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Figura 2. Perimetria inicial e perimetria final da perna, amostra 1.
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Perna direita 20 cm

Perna esquerda 20cm
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Fonte: Dados da pesquisa.
Na figura 2. Pode ser observado que a perimetria final não tem uma diferenciação tão
significativa da perimetria inicial quanto a apresentada na figura 1, porém é possível observar
aumento da massa muscular em todas as circunferências avaliadas.
Figura 3. Perimetria inicial e perimetria final da coxa, amostra 2.
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Perimetria inicial

Coxa direita 20 cm

Coxa esquerda 20cm

Perimetria final

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na figura 3. Novamente encontra-se uma clara melhora da perimetria na amostra, o
resultado de um membro para o outro foi discrepante, certamente pela condição da fibra muscular
estimulada, pois os parâmetros utilizados foram os mesmos.
Figura 4. Perimetria inicial e perimetria final da perna amostra 2.
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Fonte: Dados da pesquisa.
Na figura 4. Foi observado um aumento da perimetria mais sutil que em todas as outras
figuras observadas, tanto que na quinta e sexta coluna do gráfico, que referem-se a perimetria da
perna direita a 20 cm, não houve aumento algum da massa muscular.
Em relação à espasticidade foi observado uma melhora imediatamente após a aplicação
da eletroestimulação com uma duração variante de até 24 horas sem aumento progressivo, também
foi possível observar em algumas aplicações que não houve melhora na espasticidade, ou seja, a
duração do efeito oscilava de forma inconstante independente da quantidade de sessões que teriam
sido aplicadas anteriormente.
Portanto a espasticidade, diferente da hipertrofia, não teve um resultado acumulativo, e
sim imediato e momentâneo após a aplicação, podendo também não apresentar resultado algum.

146
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2015

Decorrido 24 horas da última sessão o tônus muscular se apresentou na mesma intensidade que ao
início da primeira sessão.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como pode ser observado o resultado para a hipertrofia nos indivíduos, teve uma
alteração muito grande de uma amostra para a outra. Mesmo as amostras tendo sido rigorosamente
selecionada, visando a compatibilidade dos casos foi possível observar uma discrepância nos
resultados dos mesmos e também um ganho de trofismo muscular variada de músculo para
músculo. Provavelmente relacionada a capacidade contráctil de cada músculo isoladamente, desta
forma o aumento de massa muscular foi diferente para cada grupo muscular e também diferente de
um membro inferior para o outro no mesmo indivíduo, mesmo ambos recebendo exatamente a
mesma intensidade de eletroestimulação.
Segundo Agne e Nelson a eletroestimulação não trás resultados satisfatórios para a
hipertrofia muscular e deve ser usado unicamente em pacientes com lesão nervosa incompleta,
entretanto o estudo realizado avaliou que a eletroestimulação trás bons resultados, mesmo que a
lesão nervosa seja completa4,1.
Já Fernandes observou, como também foi constatado no trabalho, que a estimulação
elétrica é benéfica e eficaz na manutenção do trofismo muscular em tecidos desnervados, pois o
estimulo elétrico gerado causa uma contração uniforme das fibras gerando assim um aumento da
massa muscular independente da integridade de conexão da unidade motora8.
Como já visto por Agne a corrente russa é mais eficiente na hipertrofia muscular, contudo
a corrente russa não oferece benefício em relação a espasticidade, até pode aumentar o nível da
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hipertonia muscular, portanto o presente estudo demonstrou que a eletroestimulação funcional,
pode ser usada com duplo benefício, para controle de espasticidade e hipertrofia muscular4.
Também em relação a espasticidade diferente de Kitchen que relata o resultado em
relação a espasticidade sendo acumulativo, tendo resultado imediatos e tardios, no estudo foram
observados apenas resultados imediatos, durando até 24 horas e após esse período o retorno da
espasticidade exatamente como observado anteriormente a aplicação. Contudo deve ser levado em
consideração que as lesões das amostras são antigas e a espasticidade já causou deformidade nos
pés5.
Pelo fato da eletroestimulação funcional, ser alvo de intensas controvérsias em relação a
hipertrofia muscular não foram encontrados estudos semelhantes ao realizado, entretanto é
inegável que o resultado obtido, confirmou a eficácia da eletroestimulação na hipertrofia muscular
e no controle da espasticidade.
Como sugestão para futuros trabalhos indica-se mais estudos a cerca do assunto pra
levantamento de maiores dados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Levando em consideração as condições experimentais do estudo apresentado e a falta de
bibliografia especifica sobre o assunto, foi possível concluir que a eletroestimulação funcional trás
ótimos resultados tanto para o trofismo muscular, quanto para o controle da espasticidade.
A hipertrofia muscular não pode ser comparada a nenhum outro estudo realizado
anteriormente, porém comparado aos efeitos obtidos com a corrente russa, os resultados foram
satisfatórios e significativos, pois em pouco tempo de aplicação foi observado um aumento
significativo da massa muscular em todos os segmentos analisados, exceto um que possivelmente
é justificado pelas contraturas de tornozelo apresentado pela amostra.
A espasticidade, diferente do que citado nas literaturas, não teve melhora progressiva,
mas sim momentânea. O possível motivo da melhora ser apenas no período de ação da
estimulação aplicada, é o tempo de lesão que as amostras apresentaram, fugindo do período de
neuroplasticidade.
Portanto sugere-se novos estudos a cerca do assunto, para comprovar a eficácia do FES e
comparar os resultados aos resultados de uma corrente russa, e para avaliar a eficácia da
eletroestimulação, na espasticidade de lesões mais recentes.
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RESUMO

Nos últimos anos aumentou a preocupação com a estética corporal, principalmente em relação à
gordura localizada na região abdominal. Inúmeros tratamentos estéticos apresentam resultados
eficazes na redução de medidas, sendo o objetivo principal deste trabalho, verificar quais são os
possíveis efeitos e interações decorrentes do uso da ultracavitação para a redução da gordura
abdominal feminina. Avaliaram-se três participantes, as quais se submeteram ao tratamento por
ultracavitação seguida de drenagem linfática, cujo protocolo foi frequência de 3 MHz, com
intensidade de 2,5 Wcm2 e modulação contínua de 8 minutos em cada quadrante (4 quadrantes do
abdômen, e flancos) com área de tratamento de 10 cm2. Após os procedimentos verificou-se
redução na perimetria das três áreas da cintura e redução da massa corporal. Concluiu-se que a
ultracavitação associada à drenagem linfática é eficaz no tratamento de desordens estéticas como a
gordura localizada na região abdominal.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos aumentou a preocupação com os cuidados relacionados à estética corporal
e à beleza.1 Essa preocupação com a aparência física é algo inerente ao ser humano e os
tratamentos estéticos surgem como coadjuvantes, senão como fatores principais, na busca de uma
imagem corporal satisfatória aos olhos do indivíduo e, por não serem técnicas invasivas, não
demandam tempo de pré e pós-operatório e os resultados são visíveis em poucas sessões. 2
Algumas regiões do corpo apresentam uma pré-disposição para acumular as tão indesejadas
“gordurinhas”. O abdômen é a parte do corpo que apresenta maior quantidade de células
gordurosas, por isso tem tendência a acumular mais gordura. Segundo pesquisas, esse acúmulo se
deve, normalmente, à má alimentação, ao sedentarismo e à falta de hábitos saudáveis de vida. 3- 4
Existem, basicamente, dois tipos de gordura abdominal. A visceral que, como o próprio
nome diz, esconde-se nas vísceras e a subcutânea, que fica sob a pele e está menos entranhada
entre os órgãos. 5
Em qualquer um desses casos, é necessário realizar mudanças que façam com que essa
gordura desapareça ou diminua, pois ambas são capazes de levar o organismo a contrair doenças
relacionadas à obesidade. 6
Considerando que são inúmeros os fatores que impedem mudanças nos hábitos de vida, bem
como a dificuldade de eliminar ou diminuir a gordura do abdômen, dispôs-se do recurso da
ultracavitação, tratado neste estudo como um método auxiliar na perda ou diminuição da gordura
abdominal feminina.
“...a ultracavitação consiste num sistema que incorpora baixa frequência
ultrassom para quebrar o tecido adiposo sem danificar a microcirculação.
Por ondas que se propagam por vibrações ultrassônicas, são geradas uma
série de bolhas que criam uma compressão estável que permite separar os
nódulos gordos, quebrar a membrana de adipócitos e dissolver a gordura
que eles contêm”. 7
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Fala-se em ultracavitação como uma alternativa para a lipoaspiração, utilizada em
pacientes com um IMC saudável e percentual de gordura corporal dentro dos limites, cujo
resultado é a redução do tecido adiposo. 8
“as ondas mecânicas de alta potência e alta frequência atingem a pele e agem
especificamente na camada adiposa, produzindo um efeito de cavitação, que tem como
consequência a diminuição da espessura e quantidade de gordura presente”.8

Tendo-se em vista o contexto apresentado em antemão, forma, o presente estudo tem por
objetivo primordial analisar as interações da aplicação da técnica de ultracavitação em voluntárias
do sexo feminino. Tal objetivo justifica-se sobre maneira pelos pontos colocados no texto que se
precedeu.

MATERIAIS E MÉTODOS

Tal estudo caracteriza-se como de natureza descritiva, de cunho experimental, realizado com uma
abordagem quantitativa. Foi realizado em clínica privada, com uma amostra, não significativa, do
tipo intencional. Os constituintes da amostra eram todos do sexo feminino, com idades entre 28 e
30 anos, residentes no município de Pato Branco - PR. 9
Para dar início ao estudo, foram selecionadas 10 (dez) participantes de acordo com
osseguintes critérios de inclusão: os indivíduos deveriam ser do sexo feminino e apresentaram
Índice de Massa Corpórea (IMC) na seguinte faixa: 18,5>IMC<30 Kg/m2, serem saudáveis e que
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apresentassem depósitos de gordura na região abdominal. Os critérios de exclusão foram:
mulheres que estavam em período de gestação ou que tinham sido submetidas a alguma cirurgia
na região abdominal. Salienta-se que apenas 03 (três) dos 10 (dez) indivíduos que vieram a
concluir o estudo finalizaram o plano de tratamento, portanto, observou-se uma perda de 70% dos
elementos da amostra inicial.
Para avaliar os efeitos do tratamento por ultracavitação sobre o tecido adiposo na cavidade
abdominal foram realizadas anamneses detalhadas para conhecer o perfil das participantes e
medições antropométricas para comparação entre as medidas iniciais e as medidas finais.
Salienta-se que as integrantes do grupo de estudo não foram submetidas a nenhum tipo de
avaliação nutricional, entretanto, receberam orientações de nutricionista no que dizia respeito à
ingestão de alguns alimentos (substituição dos carboidratos simples pelos integrais, diminuição no
consumo de sacarose e derivados, redução do consumo de gorduras saturadas e gorduras trans, a
não ingestão de bebidas alcoólicas e refrigerantes).
A massa corporal (peso) foi mensurada em quilogramas, utilizando-se uma balança, tipo
plataforma, Welmy®, com capacidade para 150 kg e sensibilidade de 100 g. As participantes
foram pesadas com vestimentas leves e sem calçados. Os perímetros da cinturaforam aferidosem
centímetros, com fita métrica flexível inelástica da marca Sanny®de 150 cm e variação de 0,1cm,
de acordo com o protocolo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e anotados
em uma planilha do Excel®(2007)para serem tabulados e apresentados na forma de gráficos. 10
Para melhor análise dos perímetros da cintura foram pré-definidas três áreas: Perímetro da
Cintura Alta (CA), Perímetro da cintura Média (CM) e Perímetro da Cintura Baixa (CB) conforme
ilustra a Figura 01. Determinou-se obesidade abdominal, segundo a OMS, quando a cintura alta
(CA) das mulheres apresentavam valores ≥ 80 cm. Para garantir o anonimato das participantes,
foram identificadas como P1, P2 e P3.10
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Figura 01: Definição das três áreas na região do
abdômen para medição antropométrica.
Fonte:Autor

Parase efetuar o tratamento foi utilizado o equipamento conhecido comercialmente
por“Kavix”que de acordo com o fabricante, “é um aparelho que realiza efetivamente a lipólise,
que é a decomposição química das gorduras no organismo, melhorando e reduzindo a gordura
localizada”. 8
O procedimento da ultracavitação foi realizado em 08 (oito) sessões, entre os dias 24 de
agosto à 26 de setembro de 2015. Para as aplicações, foi efetuada a assepsia do local a ser tratado
com álcool 70%, seguido da aplicação do gel neutro condutor, o aparelho era ligado e através do
contato direto do transdutor com a pele do sujeito eram efetuados movimentos circulares lentos do
cabeçote do ultrassom. O abdômen e flancos do sujeito eram setorizado em 04 (quatro)
quadrantes, cada um deles com 10 cm2 de área.
Os parâmetros programados no equipamento respeitaram o seguinte protocolo, cabeçote de
03 (três) MHz de frequência, com intensidade de modulação de 2,5 (dois vírgula cinco) W/cm2
emmodulação contínua de intensidade, as aplicações tinham a duração de 08 (oito) minutos em
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cada quadrante, dessa maneira as sessões tinha aproximadamente 40 (quarenta) minutos de
duração total.
Após o uso do aparelho, era realizada a aplicação da técnica de drenagem linfática manual,
tendo a intensão de mobilizar a gordura localizada no abdômen. Após a drenagem as participantes
do estudo eram estimuladas à praticarem exercícios aeróbicos, esses tinham o objetivo de
potencializar a oxidação das gorduras.
Para a realização da Drenagem Linfática Manual (DLM) as participantes permaneciam em
decúbito dorsal na maca, com um travesseiro embaixo da cabeça e um rolo com 15 cm de
diâmetro na fossa poplítea, sendo então seguido rigorosamente o método proposto por
Leduc.11Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da anamnese verificou-se que as participantes não realizavam nenhum tipo de
atividade física, sendo então classificadas como sedentárias. Todas faziam ingestão de bebida
alcoólica e refrigerante. Nenhuma era fumante e também não apresentavam nenhuma doença
cardiovascular relacionada, diabetes ou hipertensão arterial. Essas informações são importantes na
indicação da drenagem linfática após o procedimento da ultracavitação.
A drenagem linfática, não é indicada em casos como: gestantes em que não poderá ocorrer a
manipulação no abdômen e região de calcanhar, neoplasias, processos inflamatórios, infecções,
lesões cutâneas, insuficiência cardíaca, hipotensão e hipertensão, alterações vasculares, diabete
descompensada e hipertireoidismo. 12
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Todas as participantes apresentavam perímetro abdominal acima da média (Tabela 01)
segundo os pontos de corte preconizados pelo trabalho deLean,em que o grau de risco para
doenças cardiovasculares é classificado como: risco aumentado= CA>80 cm e risco muito
aumentado= CA>88 cm para mulheres.13A obesidade central ou visceral está estritamente
relacionada a complicações cardiovasculares potencialmente fatais.14 - 10

Tabela 01: Relação de medidas dos perímetros do abdômen no período de 30 dias.
Sujeito
Idade
Área
Inicial
Final
Diferença
Cintura alta
94 cm
85 cm
- 9cm
Cintura média
98 cm
92 cm
- 6 cm
30 anos
P1
Cintura baixa
99 cm
93 cm
- 6 cm
MÉDIA
-7 cm
Cintura alta
109 cm
91 cm
- 18 cm
Cintura média
113 cm
105 cm
- 8 cm
28 anos
P2
Cintura baixa
117 cm
110 cm
- 7 cm
MÉDIA
- 11 cm
Cintura alta
87 cm
80 cm
- 7 cm
Cintura média
95 cm
89 cm
- 6 cm
29 anos
P3
Cintura baixa
102 cm
93 cm
- 9 cm
MÉDIA
- 7,3 cm

%
- 9,5%
- 6,1%
- 6%
- 7,25%
- 16,5%
- 7%
- 5,9%
- 9,8%
- 8%
- 6,3%
- 8,8%
- 7,7%

O presente estudo demonstrou que, após 08 (oito) sessões de ultracavitação, seguidas pela
aplicação da drenagem linfática manual, leva a uma diminuição no tecido adiposo abdominal. Tal
observação pode ser efetuada analisando-se o Gráfico 01. Na média, as participantes deste estudo
reduziram 11 cm do perímetro da cintura alta, 6,7 cm do perímetro da cintura média e 7,3 cm da
cintura baixa. Analisando individualmente, com a intervenção da ultracavitação associada à
drenagem linfática, podemos verificar que a participante P1 apresentou redução de 9 cm para a
cintura alta, resultado bastante expressivo e na média entre as três áreas avaliadas a média obtida
foi de 7 cm. A participante P2 obteve uma diferença ainda maior, reduzindo 18 cm para a cintura
alta e uma média das três áreas de 11 cm, enquanto que a participante P3 reduziu 7 cm da cintura
alta, aproximando-se do nível abaixo da classificação para risco de doenças cardiovasculares, a
qual deve ser menor que 80 cm. Tal resultado corrobora com os estudos de Silva em que a
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ultracavitação resultou em uma diminuição significativa do tecido adiposo abdominal por reduzir
perímetro e espessura de gordura 3.

Gráfico 1: Medidas do perímetro das três áreas da Cintura: Alta, Média e
Baixa. Medida antes do tratamento e ao final do tratamento.
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102

CA Inicial

93

CA Final

98
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117

113

110
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P2

105
95
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92

99
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110
93

93

CB Final

Fonte: Autor

O estudo de Chartuni também obteve resultados positivos com a aplicação do ultrassom em
que 27 (vinte e sete) mulheres divididas em 03 (três) grupos sendo, grupo ultrassom utilizando
frequência de três MHz, modo contínuo sem a utilização de ativos lipolíticos, grupo ultrassom
mais ativos, utilizado três MHz modo contínuo com gel de ativos lipolíticos e grupo controle
utilizando ultrassom três MHz modo continuo desligado. Foram realizadas 12 (doze) sessões, três
vezes por semana, durante 30 (trinta) dias evidenciando dados favoráveis na utilização do
ultrassom terapêutico mais princípios ativos e da mesma forma, para a utilização do ultrassom
terapêutico de forma isolada. 15
O resultado positivo deve-se pelo fato da técnica de ultracavitação melhorar a circulação
local por aquecimento ou pelo atrito de ondas ultrassonoras. O equipamento promove uma
desfibrilização da gordura, facilitando o extravasamento do interior celular para o meio
intersticial, ou seja, diminuindo o tamanho das células adiposas. Além disso, faz a Fonoforese
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(introdução de princípios ativos pela utilização das ondas sonoras), auxiliando no processo de
cicatrização, muito utilizado nos pré e pós-cirúrgicos, celulites e gorduras localizadas.16
Com relação à técnica de drenagem linfática pelo método Leduc, esta se mostrou eficiente
devido àmelhora significativa da nutrição e oxigenação dos tecidos, favorecendo o bombeamento
dos líquidos intersticiais para dentro dos capilares conduzindo os ácidos graxos provenientes das
células que receberam tratamento por ultracavitação para serem esterificados no fígado. 10 - 17
Além da redução do perímetro das três áreas da cintura, houve redução na massa corporal,
conforme demonstra a Tabela 02. Esse resultado difere de um estudo piloto com uma paciente
submetida a dez sessões de tratamento com técnicas associadas de ultrassom o qual resultou em
redução de medidas, mas não houve redução da massa corporal.18

Tabela 02: Resultados da redução da massa corporal após o tratamento.
Participantes
Massa corporal inicial
Massa corporal final
71,300
69,900
P1
81,600
76,800
P2
78,100
74,900
P3

Redução em Kg
1,400 Kg
4,800 Kg
3,200 Kg

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 02, observa-se que as participantes P2
e P3 tiveram uma maior redução da massa corporal em relação à participante P1. Embora não
possa haver comparação entre as participantes já que não era protocolo seguir o mesmo plano
alimentar e, cada organismo responde de uma forma diferente ao tratamento, sugere-se que os
tratamentos estéticos aliados a medidas comportamentais baseadas em mudanças nos hábitos
alimentares e no estilo de vida (prática de exercícios físicos, abandono do etilismo e tabagismo)
são fundamentais na redução da gordura abdominal. 19
A redução de medidas que se obteve ao término do tratamento do presente estudo, pode ser
explicada pelos efeitos do ultrassom seguida da drenagem linfática, a qual tem por função evitar a
retenção de líquidos noorganismo, melhorar a circulação sanguínea local e mobilizar gorduras
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localizadas por meio dasmanobras de distribuição de gordura, a qual é direcionada ao fígado,
podendo ser oxidada no exercício físico ou remodelada no organismo. 20

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

A partir da presente casuística, os resultados obtidos demonstraram que a utilização da
técnica de ultracavitação associada à drenagem linfática manual foi um procedimento eficaz na
redução do perímetro da cintura bem como contribuiu para a redução da massa corporal. Além
disso, essa tecnologia pode ser alternativa não invasiva à lipoaspiração convencional para
pacientes com pequena a moderada quantidade de gordura localizada e que não necessitam
submeter-se a um tratamento cirúrgico. A satisfação com os resultados estéticos pode beneficiar as
participantes, pois melhora os aspectos psicossociais, aumenta a autoestima, suaviza o desconforto
e incômodo com a gordura localizada. Recomenda-se a realização de novos estudos por períodos
maiores e com amostras maiores para validar estatisticamente tais resultados.
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