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Introdução: As valvas cardíacas são estruturas formadas basicamente por tecido conjuntivo, elas
permitem o fluxo de sangue em um único sentido, alterações nessas valvas desencadeiam
distúrbios de regurgitação sanguínea ou dificuldade da passagem. Levam-se em consideração os
efeitos e o grau de alteração dessa valva, assim como a presença de sintomas e suas repercussões
cardiovasculares, para que seja feita a correção cirúrgica, essa pode ser abordada de acordo com a
valva acometida e seu defeito. A fisioterapia no pós-operatório de cirurgia valvar tem papel
fundamental. Objetivo: Avaliar os efeitos da mobilização precoce na função pulmonar do pósoperatório cardíaco. Metodologia: A abordagem do estudo de caso, quantitativo com objetivo
explicativo-exploratório, terá a mobilização precoce como método fisioterapêutico em pacientes
no pós-operatório de cirurgia valvar mitral, sendo realizado com 4 indivíduos, no período tempo
de permanência hospitalar (5 dias), que estejam dentro dos critérios de inclusão. Resultados e
discussão: A mobilização precoce de um paciente pós-operatório cardíaco constitui uma
importante etapa na reabilitação pulmonar, de forma que os valores das variáveis analisadas,
VEF1, CVF, PiMax, PeMax, Peak flow, TC6’, apresentaram-se com valores diminuídos após o
procedimento cirúrgico, e ao término da conduta os mesmos alcançaram valores desejados, para a
melhora da função pulmonar. Conclusão: Observou-se então que de acordo com os valores
analisados, o protocolo de mobilização precoce, se mostrou eficaz e necessário na recuperação
pulmonar de pós-operatório cardíaco.

INTRODUÇÃO
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Entende-se por valvopatias, as cardiopatias com comprometimento do aparelho valvar do
coração. Essa disfunção pode ocorrer nas valvas mitral, tricúspide, aórtica ou pulmonar, pode ser
de causa primária ou secundária. Entre as valvopatias mais comuns estão a estenose pulmonar e a
estenose aórtica. Nas valvopatias adquiridas as principais causas são doença reumática,
degeneração mixomatosa, fibrocalcificação, anorexígenos e síndrome carcinóide.1
As valvas do coração são reguladoras da passagem e direção do fluxo sanguíneo, assim
estando propicias a dois tipos de disfunção: a estenose e a insuficiência. A primeira é caracterizada
pela limitação do fluxo de sangue na passagem pela valva e a segunda pelo refluxo do mesmo. As
mais acometidas são a aórtica e mitral, sendo lesionadas por processos inflamatórios ou
degenerativos, e seus sintomas terão relação direta com seu grau de comprometimento. 2,3
A estenose mitral pode ser definida como uma disfunção na estrutura da valva, onde
ocorre a dificuldade da passagem do fluxo sanguíneo, do átrio esquerdo para o ventrículo
esquerdo, muito frequentemente o acometimento em mulheres e em países em desenvolvimento4.
Os sintomas são clássicos na estenose mitral são a dispnéia aos esforços, ortopneia, dispneia
paroxística noturna, e fibrilação atrial. A limitação do fluxo atrioventricular esquerdo, ocasiona
hipertensão sanguínea no átrio, assim desenvolvendo uma dilatação nas suas paredes, e as
arteríolas pulmonares, através da hipertrofia de sua camada muscular, passando assim a oferecer
maior resistência ao fluxo sanguíneo pulmonar. 2,4,5
As alterações na válvula cardíaca mitral insuficiente, caracterizam-se por dilatação do anel,
prolapso e ruptura ou frouxidão das cordas tendíneas. Dessa forma no momento de sístole
ventricular esquerda, o sangue reflui para o átrio esquerdo, causando aumento de sua
complacência e mais tardiamente causando uma dilatação atrial 4,5. Na insuficiência mitral pode-se
definir como causa crônica a febre reumática, e quando aguda pode-se relacionar a causa mais
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freqüente com a disfunção do músculo papilar, causada por isquemia miocárdica. A segunda causa
mais incidente é a endocardite bacteriana.6
O tratamento cirúrgico das valvopatias é realizado com técnicas de circulação
extracorpórea. A cirurgia pode ser aplicada com dois tipos de fundamentações escolhidas através
da lesão existente, sendo elas a: comissurotomia e a substituição valvar por enxertos ou próteses.
A utilização de válvulas biológicas, permite que não ocorra o tromboembolismo que acometia as
próteses valvares mecânicas, porém sua limitada duração se dá à degeneração do material
biológico desvitalizado. 2
Uma das maiores causas de morbidades no pós-operatório são as complicações
pulmonares. As disfunções ventilatórias são conseqüências da técnica utilizada durante o processo
cirúrgico, como a esternotomia, e da circulação extracorpórea. A fisioterapia tem um importante
papel no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. No pós-cirúrgico atuando o mais rápido
possível para a manutenção e melhora da função pulmonar. 7
A restrição do paciente ao leito conduz à diminuição da expansibilidade torácica e dos
mecanismos de tosse, ocorre também a diminuição da força da musculatura respiratória. Também
há indícios de relação com o sistema urinário atribuindo-se infecções urinárias e incontinência
urinária ao repouso prolongado e gastrointestinal com refluxo gastroesofágico e constipação. Por
fim no sistema cardiovascular observa-se hipotensão ortostática e acidentes tromboembólicos. 8
A imobilidade é um fator de complicações respiratórias, pois observam-se alterações desde
o movimento restrito do tórax no leito, até as alterações de perfusão sanguínea em diferentes
partes do pulmão, e de diminuição do movimento diafragmático, sendo a mobilização precoce
uma abordagem extremamente necessária para pacientes acamados. 9
A mobilização do paciente é recomendada para a prevenção de complicações pulmonares
pós-operatórias e para reverter o quadro de alterações da função pulmonar. Assim o
posicionamento passivo para pacientes restritos ao leito, com cateteres intravasculares e
7
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equipamentos de manutenção de vida em UTI, raramente impedem a movimentação cuidadosa. Os
benefícios da mobilização nos pacientes em internação hospitalar são inúmeros, como a melhora
da função respiratória, redução dos efeitos adversos da imobilidade, o aumento da independência
funcional do paciente, melhorando seu bem-estar psicológico e diminuindo seu tempo de
permanência hospitalar. 5
Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar os efeitos da mobilização precoce na
função pulmonar do pós-operatório cardíaco.

MATERIAIS E MÉTODOS

O seguinte estudo de caso possui uma abordagem quantitativa, onde se envolve um sistema
lógico que sustenta a atribuição de números, cujos resultados mostrem-se eficazes, e de objetivo
explicativo- exploratório10. A amostra foi constituída por 5 indivíduos que se enquadraram nos
critérios citados a seguir, realizado no instituto Policlínica de Pato Branco, na UTI e enfermaria de
acordo com as necessidades do paciente, as avaliações e atendimentos foram realizados no período
de agosto a outubro de 2016.
O estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 466 de
12 de dezembro de 2012, foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade
Comunitária da Região de Chapecó- Unochapecó.

O trabalho proposto analisou os efeitos na função pulmonar do pós-operatório de cirurgia
valvar mitral, realizando uma avaliação pré e pós-operatória e aplicando um protocolo de
tratamento.
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Os critérios de inclusão da pesquisa foram pacientes de ambos os sexos, na faixa etária de
50 a 70 anos, com doença valvar mitral, que tiverem realizado cirurgia de correção ou troca. Já os
critérios de exclusão foram os pacientes com instabilidade hemodinâmica, dificuldade de
compreensão das atividades propostas, pacientes que passaram mais de 24h em ventilação
mecânica,

ou

que

apresentem

doença

pulmonar

aguda,

presença

de

problemas

musculoesqueléticos e neuromusculares, doença pulmonar crônica.

A avaliação pré-operatória consistiu na coleta de dados de identificação do paciente, do
histórico médico, e da avaliação da função pulmonar realizadas com espiromêtro Micro Medical®,
manovacuômetro Comercial Médica®, peakflow Respironics®, e o teste de caminhada de 6
minutos, esse consiste na medida da distância caminhada pelo paciente no período de 6 minutos.
Os valores obtidos foram posteriormente comparados aos do 3º PO e 5º PO para análise da
efetividade da conduta. Os pacientes 1 e 4 não consentiram na realização do TC6’.
A espirometria foi realizada com o indivíduo na posição sentada, com pés apoiados no solo e
com um clipe nasal para oclusão das narinas. Cada participante realizou o procedimento três
vezes, foi assim considerado apenas o valor de melhor desempenho. As variáveis estudadas foram
a capacidade vital forçada (CVF), o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1).13
A permeabilidade das vias aéreas foi avaliada pela medida do pico máximo de fluxo
expiratório, obtida por intermédio de manobra de esforço expiratório máximo e rápido partindo-se
de uma inspiração máxima. Em cada série de medidas eram realizadas três manobras, sendo
também utilizado o maior valor obtido. Os registros foram feitos por intermédio de um aparelho
portátil denominado, peakflow Respironics®, que forneceu o pico de fluxo expiratório em litros de
ar por minuto.16
Para a avaliação da força muscular respiratória foi realizada a manovacuômetria por meio de
um bocal, utilizou-se um clipe nasal para evitar vazamento de ar
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pelas narinas. Durante a realização das mensurações, foram oferecidos estímulos verbais para
incentivar a obtenção do maior valor. As manobras tanto de PImáx quanto de PEmáx foram
realizadas três vezes cada. Considerou-se como tecnicamente satisfatória a medida que não
apresentasse vazamento e que foi sustentada por pelo menos um segundo. O valor registrado foi o
mais alto, desde que esse não fosse o obtido na última manobra.13 Todas as avaliações da função
pulmonar foram realizadas pelo mesmo profissional, utilizando-se sempre o mesmo equipamento
e a mesma técnica.
A aplicação da conduta teve início no 1º pós-operatório, onde o paciente foi retirado do
leito, e foram realizados exercícios ativo-assistidos de extremidades superiores e inferiores (punho
e tornozelo) 3x10; no 2º pós-operatório, com o paciente fora do leito, foram realizados exercícios
ativo-assistidos: flexão e extensão bilateral de ombros, cotovelos, punhos, joelhos e tornozelo,
adução e abdução do quadril 2x15, marcha estática 3 minutos ou o tolerado pelo paciente; 3º pósoperatório, paciente fora do leito, exercícios ativos, como no 2º pós-operatório, mas 3x10 em pé,
e deambulação na enfermaria 35 metros (2 a 3 minutos); 3º pós-operatório, paciente fora do leito,
exercícios ativos, como no 2º pós-operatório, mas 3x10 em pé, e deambulação na enfermaria 35
metros (2 a 3 minutos) reavaliação da função pulmonar após a cirurgia; 4º pós-operatório, paciente
em pé, exercícios ativos como anteriormente 3x10, cicloergômetro MMII, 5 minutos ou o tolerado
(sentado), deambulação 70 metros (3 a 5 minutos); 5º pós-operatório, paciente em pé, exercícios
ativos de MMSS 3x10, rotação de tronco, cicloergômetro (5 minutos), deambulação 140 metros (8
a 10 minutos), reavaliação de função respiratória com espiromêtro, manovacuometro, peak flow,
teste de caminhada de 6 minutos.
A análise estatística entre as variáveis do pré-operatório, 3º PO, e 5º PO, foi média ± desvio
padrão, através do Teste T de Student, foi analisada assim, sua significância estatística.
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RESULTADOS

Foram abordados 5 pacientes, porém, 1 foi excluído do programa por

alteração

osteoarticular de MI. Portanto a amostra foi constituída de 4 pacientes, 25 % do sexo feminino e
75% do sexo masculino, com idade média de 57,5, assim, 4 (100%) foram submetidos a troca de
válvula mitral, sendo 25% estenose mitral e 75% insuficiência mitral.

Tabela 1: Distribuição dos valores que analisam a função pulmonar no pré-operatório, 3º pós-operatório, e no 5º pósoperatório (alta).

Variável

Pré-operatório

3º PO

Alta

PIMAX

71,25±10,3

50±14,1

65±10

PEMAX

61,25±20,1

41,25±2,5

55±10

CVF

3,5±0,943

2,54±0,689

3,1925±0,952

VEF1

2,87±0,822

1,975±0,342

2,675±0,858

Peak flow

465±115,03

257,5±38,6

487,5±120,6

Teste C6

345±35,3

248,5±4,9

Observa-se na tabela I, que o valor médio da PiMax no pré-operatório foi de 71,25±10,3 no
3º PO de 50±14,1, e no 5º PO 65±10. Pode-se analisar que o valor do 3º PO foi aproximadamente
29,8% menor que o valor do pré-operatório, e o 5º PO foi 8,8% menor que o valor inicial.
A PeMax foi 61,25±20,1 no pré-operatório, 41,25±2,5 no 3º PO, e 55±10 no 5º PO.
Na CVF, o valor médio no pré-operatório foi de 3,5±0,943, no 3º PO 2,54±0,689, e no 5º PO
3,1925±0,952. O valor do 3º PO teve decréscimo de 27,5% em relação ao pré-operatório, e na alta
ficou apenas 1,09% abaixo do valor do pré-operatório.
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Observa-se também na tabela I que o valor do VEF1 no pré-operatório foi de 2,87±0,822, e
que no 3º PO foi 33,8% menor, e no 5º PO foi somente 9,5% menor, com relação à avaliação
inicial.
Os valores do peak flow comparados no pré-operatório com o 3º PO tiveram um decréscimo
de 44,8%.
Com relação ao TC6’ os valores do 5º PO tiveram decréscimo de 28% em relação ao préoperatório.

DISCUSSÃO
Pacientes que são submetidos a cirurgia cardíaca, na maioria das vezes, apresentam
disfunções pulmonares, como redução dos volumes pulmonares, alteração na mecânica
respiratória, e diminuição da complacência pulmonar. Sendo a diminuição dos volumes
pulmonares um importante contribuinte para as deficiências na troca gasosa.11
A mobilização precoce pode ser considerada uma técnica benéfica. Em relação ao sistema
respiratório, podemos citar diversos fatores tais como, na otimização da função pulmonar e da
musculatura respiratória, assim como melhorar o transporte de oxigênio, reduzir os efeitos do
imobilismo e do repouso no leito. 18,19
Gráfico 1: Valores referentes a avaliação da força da musculatura inspiratória e expiratória. Legendas: PiMáx:
Pressão inspiratória máxima, PeMáx: Pressão Expiratória Máxima, Pré OP: pré-operatório, 3º PO: terceiro dia de pósoperatório, Alta: último dia internação hospitalar.
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O resultado do trabalho apontou através dos valores, que a força da musculatura inspiratória
e expiratória no 3º PO estava diminuída, quando comparada com os valores do pré-operatório,
como pode ser observado no gráfico 1.
A investigação do desempenho muscular respiratório em pós-operatório de cirurgia
cardíaca, tem mostrado que ocorre diminuição da força muscular respiratória nos pacientes
submetidos a este procedimento, a qual está relacionada ao trauma a que os músculos respiratórios
são submetidos.16
Na PiMax a comparação do 3º PO com o pré-operatório (p<0,03), mostra a diminuição dos
valores, já o 5º PO em comparação com o 3º PO (p<0,1) demonstra o aumento de valores. Na
PeMax a comparação realizada do 3º PO com o pré-operatório (p<0,1) é possível observar um
decréscimo de valores, mas já no 5º PO os valores aumentaram em relação ao 3º PO (p<0,08).
Um estudo vinculado a Universidade Católica de Pernambuco, quali-quantitativo,
prospectivo, controlado e randomizado que foi realizado na UTI geral do Hospital Agamenon
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Magalhães (HAM) no período de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2011, abordando a mobilização
precoce como conduta. Realizado com indivíduos de ambos os gêneros, esses tiveram a força
muscular respiratória avaliada a cada 3 dias através da pressão inspiratória máxima (Pimáx) e
pressão expiratória máxima (Pemáx), com o manovacuômetro. Os valores de Pimáx apresentaram
aumento significativo após o período de estudo.12
Gráfico 2: Valores referentes a espirometria, avaliação da CVF e VEF1. CVF: Capacidade Vital Forçada,
VEF1: Volume expiratório forçado no 1º segundo, Pré OP: pré-operatório, 3º PO: terceiro dia de pós-operatório, Alta:
Último dia de internação hospitalar.
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Na CVF e VEF1 também foi possível observar a diminuição dos valores relacionados do
pré-operatório com o 3º PO (Gráfico 2). Na CVF houve decréscimo de valores do pré-operatório
para o 3º PO (p<0,01), e já no 5º PO os valores tornaram-se mais próximos aos valores préoperatórios, sendo assim aumentando em relação ao 3º PO (p<0,05). Os valores do VEF1
apresentaram uma redução do 3º PO em relação aos valores do pré-operatório (p<0,08), e no 5º
PO em relação ao 3º PO houve aumento de valores (p<0,1).
Em uma pesquisa com pacientes de idade superior a 18 anos, ambos os sexos, que
realizariam cirurgia cardíaca de troca valvar, via esternotomia, o comportamento da função
pulmonar do período pós-operatório em relação ao pré-operatório, mostra que

no 1º pós14
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operatório, os valores diminuíram significativamente em relação ao pré-operatório para as
variáveis VEF1 , CVF. Até o 5° pós-operatório esses valores não haviam retornado aos anteriores
à cirurgia. Neste estudo, observou-se importante prejuízo na função pulmonar no PO evidenciado
pela redução significativa (P<0,01) quando comparado ao período pré- operatório. Alterações
pulmonares são constantes achados na literatura após a cirurgia cardíaca, sendo uma complicação
bem conhecida, mas suas causas ainda estão sendo exploradas.14 Portanto a mobilização precoce
seria uma abordagem de significância nesse contexto.
O dreno de tórax inserido nos espaços intercostais intensifica-se a diminuição da capacidade
residual funcional, CVF e VFE1. Essas alterações, associadas à diminuição da complacência
pulmonar, aumentam o trabalho respiratório.17
Gráfico 3: Média dos valores referentes à avaliação do pico de fluxo expiratório realizados no pré-operatório, terceiro
dia de pós-operatório e alta hospitalar. Legenda: Peak Flow: aparelho de medida para o pico de fluxo expiratório,
PréOP: pré-operatório, 3º PO: segundo dia de pós-operatório, alta: último dia de internação hospitalar.
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Na variável de medida de pico de fluxo expiratório, ou seja, Peak flow observou-se uma
queda significativa entre o pré-operatório e 3º PO (p<0,01), e uma recuperação de valores no 5º
PO relacionando com os valores obtidos no 3º PO (p<0,01). (Gráfico 3).
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Em estudo publicado na Revista Brasileira de cirurgia cardiovascular, que teve como
objetivo analisar a função pulmonar e força da musculatura respiratória no período pós-operatório
e verificar o efeito do treinamento muscular inspiratório sobre as medidas de desempenho da
musculatura respiratória em pacientes cardíacos, foi constatado através de 47 participantes que
foram divididos em dois grupos,

onde um era basicamente fisioterapia respiratória e

deambulação, o segundo grupo foi submetido ao mesmo protocolo e também ao treinamento
muscular inspiratório, que o valor de peak flow demonstrou redução significativa no 1º PO,
quando comparado ao pré-operatório, e ambos os protocolos apresentaram melhoras significativas,
porém não retornaram aos valores do pré-operatório.20

Figura 4: Resultado do Teste de Caminhada de 6 Minutos realizados no pré-operatório e 5º PO. Legendas:
TC6: Teste de caminhada de 6 minutos, Pré OP: pré-operatório, 5º PO: quinto dia de pós-operatório.

Teste de Caminhada de 6 minutos
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Paciente 2

Paciente 3
Pré OP

Alta

O teste de caminhada demonstrou que os valores de distância percorrida em metros pelos
dos pacientes 2 e 3 que realizaram o teste, teve um decréscimo no 5º PO, comparando com os
valores percorridos também em metros com o pré-operatório.
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Um estudo realizado no complexo hospitalar Santa cassa de misericórdia, em Porto
Alegre- RS avaliou a capacidade funcional de cardiopatas isquêmicos e valvulopatas submetidos a
tratamento cirúrgico; comparando as distâncias percorridas em3 momentos do estudo; e a análise
final dos resultados, mostrou que após a cirurgia cardíaca há diminuição significativa da distância
percorrida mesmo no 5º e 6º PO. 15

CONCLUSÃO

A fisioterapia é de grande importância na prevenção do imobilismo. Atualmente
observamos que a imobilidade dificulta na recuperação do paciente. A mobilização precoce é uma
modalidade terapêutica que trás benefícios físicos e psicológicos, diminuindo o tempo de
permanência hospitalar, evitando complicações pulmonares e otimizando a recuperação do
paciente.
No presente estudo, observou-se prejuízo significativo da função pulmonar após o
procedimento cirúrgico de troca de válvula mitral, onde a comparação dos valores obtidos no préoperatório e após a cirurgia mostraram claramente uma diminuição.

Após o protocolo de

mobilização precoce, através da reavaliação da função pulmonar no 5º PO os valores encontraramse próximos aos do pré-operatório.
Foram considerados os valores obtidos da CVF, VEF1, Pimax, Pemax e Peak flow, para a
comparação e análise do protocolo de mobilização precoce, que se mostrou efetivo. Porém é
necessário maior aprofundamento sobre o tema abordado.
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RESUMO

Objetivo: O presente teve por objetivo demonstrar a possível eficiência obtida com a utilização do
uso de um protocolo de eletroestimulação através da corrente russa, no trofismo muscular em um
paciente com sequela de poliomielite. Método: A pesquisa de caráter quantitativa efetuou-se em
uma amostra não significativa constituída por 01 sujeito do sexo Feminino com 48 anos de idade,
sendo submetidas a um processo de fortalecimento do membro inferior esquerdo utilizando a
Eletroestimulação Russa. Para o controle dos resultados foram efetuadas a perimetria. Resultados
e Discussões: Após a análise dos resultados, pôde-se observar que houve um fortalecimento na
coxa e um discreto fortalecimento na perna, mas com ganhos de propriocepção e de contração
muscular. Considerações Finais e Sugestões: Levando se em conta as condições experimentais
deste estudo, pode-se concluir que o protocolo de eletroestimulação russa, utilizado no
fortalecimento de membros inferiores hipotônicos é eficaz, mas requer a necessidade de um tempo
mais prolongado para se avaliar resultados mais significativos.
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INTRODUÇÃO

Descrita desde a antiguidade, a poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda,
porém reconhecida como problema de saúde pública somente no final do século XIX, quando em
vários países as epidemias começaram a ser registradas1. Em 1916 ocorreu há primeira grande
epidemia nos Estados Unidos, onde infectou mais de 27.000 pessoas em 26 estados, onde foram
registradas aproximadamente 6.000 mortes e muitos casos de paralisia. Durante a epidemia Norte
Americana, entre 1916 a 1955, foram registrados aproximadamente 38.000 casos ao ano, sendo
que em 1952 chegou-se a taxa de 35 em cada 100.000 habitantes 2.
A poliomielite pode ser descrita como uma doença viral de curso bifásico, ou seja,
manifestando-se inicialmente através da febre, cefaleia, sinais de irritação meníngea e alguns
sintomas gastrointestinais. Após isso, acarreta no comprometimento dos motoneurônios da ponta
anterior da medula espinhal, ocasionando a paresia ou a paralisia dos membros, sendo mais
comum no terço distal dos membros inferiores, assimetricamente e desproporcionalmente 3.
Além disso, a poliomielite é uma doença que se caracteriza pela paralisia flácida dos
músculos inervados onde os neurônios foram atingidos 4. As patologias que afetam o neurônio
motor têm como característica o dano na estrutura funcional da célula, seja ela por alteração do
DNA ou por stress funcional, variando muito no acometimento anatômico e diversas
variabilidades fisiológicas 5.
A musculatura atingida frequentemente são as dos membros, ou seja, membros inferiores
e membros superiores. Mas em alguns casos mais graves, musculatura respiratória e cardíaca
também pode ser afetada 4. O membro inferior, como o superior, está ligado ao tronco por um
cíngulo e apresenta três segmentos, a coxa, a perna e o pé. O membro inferior é responsável pela
sustentação do peso e da gravidade, também para a deambulação. Há alguns músculos que agem
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sobre eles, sendo que estes se originam do cíngulo do membro inferior do sacro e da coluna
vertebra. Por isso é de costume ao descrever o membro inferior, incluir as regiões de transição
entre o tronco e o membro inferior, como por exemplo, a região glútea, e a região inguinal 6.
"O tratamento é basicamente de apoio. Deve-se dar atenção à respiração, deglutição,
função vesical e intestinal" 4. Hoje o consenso para a reabilitação da poliomielite, voltada para a
atuação fisioterapêutica, visa a realização de exercícios terapêuticos submáximos, ou seja,
exercícios que não levem um stress muscular excessivo, e exercícios que ajudem nas atividades de
vida diária. As órteses podem e devem ser utilizadas nos casos onde existam dificuldade de
equilíbrio, dores e deformidades articulares, principalmente em membros inferiores 3.
Em pacientes com grau de fraqueza muscular acentuada, hipotônicos ou fadiga anormal,
alongamentos são úteis para o ganho de amplitude de movimento, mas algumas musculaturas não
devem ser alongadas, pois servem como estabilidade articular3. Estudos demonstram que
exercícios aeróbicos, tanto em membros inferiores como membro superiores são benéficos 3. A
hidroterapia em piscina aquecida mostrou-se uma ótima alternativa na reeducação da marcha. O
tratamento e reabilitação baseia-se no condicionamento funcional das unidades motoras 5.
A eletroestimulação via Corrente Russa tem a capacidade de ativar unidades motoras até
então inativas pela falta de uso, ou seja, pacientes sedentárias ou com algum problema neurológico
7

.
A eletricidade como utilização para meios terapêuticos não é nenhuma novidade. O uso

da eletricidade para fins terapêuticos cresceu muito nos últimos anos e hoje possui uma grande
variedade de aparelhos e métodos de utilização8. Considera - se que a estimulação elétrica
neuromuscular, ou eletroestimulação, é uma técnica que favorece o fortalecimento muscular
baseada na estimulação dos ramos intramusculares dos moto neurônios, que induzem a contração
muscular 9.
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Eletroestimulação neuromuscular (EENM), mais conhecida aqui no Brasil como Corrente
Russa, é uma das formas de treinamento de força e de hipertrofia muscular, que desde o século
XVIII está sendo utilizada na forma terapêutica, sendo aceita no âmbito da reabilitação 10. A
Corrente Russa tem sido muito utilizada em tratamentos para ganhos de hipertrofia muscular e
fortalecimento, principalmente após os anos 70 onde tomou-se conhecimento dos estudos feitos
por Yakov Kots 7.
A Corrente Russa para Kots produzia melhores resultados do que um programa voltado
apenas com exercícios. Kots disse que um número maior de unidades motoras era recrutado em
relação a uma contração voluntaria 10. Devido a modulação de bursts na eletroestimulação Russa,
favorece a prevenção de fadiga na placa motora. A corrente faz com que faça diferentes tipos de
trabalhos nas fibras musculares, isso dependendo do tipo de neurônio motor. Então quando
utilizada a Corrente Russa, o axônio pode sofrer um padrão de despolarização, ou seja, ele sofre
alterações morfológicas e histoquímicas na musculatura, conforme a frequência programada

11

.

Melhores resultados foram observados em musculaturas com menor grau de trofismo do que nas
musculaturas ditas normais. Isso nos mostra que á necessidade de níveis toleráveis máximos de
contração muscular para o ganho de hipertrofia muscular, onde a EENM pode ser muito mais útil
em um estado de hipotrofia 7.
Tendo-se em vista o contexto apresentado em antemão, tem-se por objetivo geral para o
presente estudo, demonstrar a possível eficiência obtida com a utilização do uso de um protocolo
de eletroestimulação através da corrente russa, no trofismo muscular em um paciente com sequela
de poliomielite.

MATERIAIS E MÉTODOS

24
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

Para o alcance dos objetivos propostos foi realizado uma pesquisa de campo de cunho
exploratório, experimental, de abordagem quantitativa. O estudo respeitou todos os aspectos éticos
e científicos apresentados na resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de
dados foi realizada somente após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, sob o protocolo (55773516.8.0000.0116 - CAAE).
O seguinte estudo foi realizado na clínica escola de Fisioterapia da FADEP, R. Benjamin
Borges dos Santos, 21, Pato Branco - PR, 85503-350, onde foram efetuadas todas as aplicações.
Foram efetuadas 20 aplicações entre os dias 12/04/2016 até 30/06/2016. O sujeito concordou em
participar do estudo, passando por um processo de fortalecimento de membro inferior usando a
corrente russa.
O sujeito de pesquisa foi avaliado semanalmente, inicialmente uma vez na semana e
posteriormente logo após o termino de cada aplicação da seguinte maneira: foram aferidas as
circunferências da coxa divididos nas três porções (distal, medial e proximal) e do gastrocnêmio
em duas poções (proximal e medial) também pré-aplicação dos protocolos propostos.
Foi utilizada uma ficha de avaliação cinético-funcional, elaborada pelo autor do estudo,
sendo que nesta ficha foi abordado a mensuração da coxa e da perna através da perimetria nas
porções distais, mediais e proximais da coxa e proximais e mediais da perna. O aparelho utilizado
para à aplicação do protocolo Eletroestimulação Russa proposto foi o modelo Neurodyn, com dez
(10) canais, da marca Ibramed. O protocolo de Corrente Russa que foi utilizado apresentou os
seguintes parâmetros iniciais: frequência de 20Hz; tempo on de quatro (4) segundos; tempo off de
dois (1) segundos e tempo total de trinta (30) minutos. A intensidade aplicada a cada indivíduo foi
estabelecida respeitando a tolerância do sujeito. Foram utilizados eletrodos autoadesivos, os
mesmos foram posicionados em origem e inserção do grupo muscular quadríceps, tibial anterior e
gastrocnêmico.

25
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir apresenta-se a Tabela 01, que mostra as medidas sessão à sessão, no que diz
respeito as perimetrias à 10cm, 20 cm e 30 cm, em função das aplicações de eletroestimulação
efetuadas na coxa.

30/jun

28/jun

23/jun

21/jun

16/jun

14/jun

09/jun

07/jun

31/mai

24/mai

17/mai

10/mai

03/mai

28/abr

19/abr

12/abr

Tabela 01 – Medidas perimétricas em centímetros da Coxa à 10 cm, 20 cm e 30 cm em função das sessões
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39

39

39
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43
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43

43
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42

42

42

42

42
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43
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49

49

51
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50

50

50

50

51

51
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51

51

51

51

51

51
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51
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51

52

52

A Tabela 02, apresenta as medidas sessão à sessão, no que diz respeito as perimetrias à
10cm e 20 cm, em função das aplicações de eletroestimulação efetuadas na perna.

30/jun

28/jun
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21/jun

16/jun

14/jun

09/jun

07/jun

31/mai

24/mai

17/mai

10/mai

03/mai

28/abr

19/abr

12/abr

Tabela 02 – Medidas perimétricas em centímetros da Perna à 10 cm e 20 cm em função das sessões
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25

25

25

25
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26

26
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25

25
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25

25
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A Figura 01 apresenta a variação em centímetros da região da coxa do sujeito da
pesquisa.

Figura 01 - Variação em cm da perimetria da Coxa durante o período
de estudo
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Baseando-se nos resultados da Figura 01, vemos que somente entre a terceira e quarta
semana de aplicação o ganho de massa muscular começou a ser verificado, na região distal e
medial da coxa. Isso pode ser explicado pelas faltas ocorridas nesse período pela paciente do
estudo, pois foi somente na terceira semana em quem a mesma conseguiu ir regularmente nos dias
propostos do estudo. O processo de ganho manteve-se na semana seguinte, contudo houve uma
queda na sexta semana do estudo conforme observamos na Tabela 01. Aqui, é importante
salientar-se que o sujeito de estudo relatou que passou por uma drástica mudança em sua rotina
alimentar, visando a perda de peso. Isso pode ter resultado em um processo de catabolismo
muscular, decorrente da ingesta da dieta não suprir as demandas diárias de nutrientes para
manutenção e construção de massa muscular. Alguns autores ressalvam que uma mudança na
rotina alimentar ou uma dieta pobre em carboidratos faz com que seus músculos fiquem
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cronicamente cansados, e durante o exercício físico não poderá render na sua capacidade
máxima12. Após esse declínio nos números houve uma oscilação entre ganhos e perdas nas
medidas, chegando a se observar ganhos consideráveis na região distal.
No dia 02/06, entre a oitava e nona semana, o protocolo de eletroestimulação foi alterado
após 10 aplicação. Foram utilizados os seguintes parâmetros para esse novo protocolo: frequência
de 20Hz; tempo on de dez (10) segundos; tempo off de quatro (4) segundos e tempo total de trinta
(30) minutos. Esse novo protocolo foi mantido apenas por uma semana, sendo que, o estudo optou
por introduzir exercícios ativos, tais como: agachamento, sentar/levantar da maca e descarga de
peso, sendo estes conjugados com a eletroestimulação, objetivando a hipertrofia, força muscular e
propriocepção, para resultar em ganhos mais funcionais. As prescrições de exercícios físicos
contribuem para a melhora na aptidão física, promoção de saúde e reduzir fatores de risco para
doenças crônicas13. Os exercícios foram prescritos preservando a individualidade biológica da
mesma sendo inicialmente quatro series de onze repetições (4x11), ajustada a eletroestimulação
conforme o tempo em que a mesma realizou o exercício. O exercício de agachamento foi realizado
em frente há um espaldar, ajustado a eletroestimulação da seguinte forma: Rise três (3), On: um
(1), Decay: dois (2) e de tempo Off quatro (4). O exercício de sentar e levantar da maca foi
realizado em frente há um espaldar, sendo ajustado a eletroestimulação da seguinte forma: Rise
dois (2), On: quatro (4), Decay: dois (2) e de tempo off quatro (4). A paciente relatou uma maior
fadiga durante a semana após realizar o novo método.
O número de repetições foi ajustado até obter-se um equilíbrio entre o estresse muscular
necessário durante os exercícios e para realizá-los da melhor maneira possível sem compensação
durante o exercício. Existem cincos componentes necessários para prescrever exercícios
corretamente que são: uma modalidade apropriada, intensidade, duração, frequência e
progressão13. Para os exercícios como o agachamento e sentar e levantar da maca foi fixado quatro
series de dez (4x10) e a descarga de peso de 10 minutos. A descarga de peso foi introduzida no dia
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21/06, sendo a 13º semana de aplicação conforme Tabela 01. A eletroestimulação foi modulada
da seguinte forma: Rise: dois (2), On: quatro (4), Decay quatro (4) e de tempo Off: quatro (4).
A Figura 02 apresenta a variação percentual da perimetria da região da coxa do sujeito
da pesquisa.

Figura 02 - Variação percentual da perimetria da Coxa no transcorrer
do estudo
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O processo de ganho somente pôde ser visualizado a partir da 12ª semana, sendo restrito
a região proximal, onde foi observado um ganho de 2%. O ganho nas demais regiões só pôde ser
verificado por volta do dia 23 de junho, ou seja, na 14ª semana de aplicação conforme
demonstrado na Tabela 01.
O processo adaptativo e de stress muscular devido a junção dos exercícios ativos com a
eletroestimulação pode ter desencadeado essa queda na hipertrofia muscular e um aumento na
queima de gordura, sendo que, após algumas semanas observamos novos ganhos. Estudos
comprovam que a eletroestimulação não interfere apenas no fortalecimento muscular, mas
influencia também no tecido adiposo, pois a fibra muscular adapta-se a função conforme o
músculo é utilizado, o que provocará um aumento temporário do metabolismo muscular, e maior
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consumo de energia, tornando-se, portanto, um recurso coadjuvante para diminuição do percentual
de gordura.14
Podemos observar que nas duas últimas semanas de aplicação, onde houveram ganhos
consideráveis, foram as semanas onde houver a introdução da descarga de peso durante 10
minutos e ao sentar e levantar da maca.
Durante esse processo, observou-se que após a introdução dos exercícios ativos a
paciente conseguiu uma melhora significativa em relação a propriocepção e a contração muscular
da coxa, sendo isso relatado pela própria paciente. Curiosamente, durante toda aplicação do
estudo, pôde-se observar um maior recrutamento de fibras musculares no músculo bíceps-femoral,
sendo visível sua contração durante a eletroestimulação. Conforme observado em alguns estudos,
este fenômeno pode ter ocorrido devido ao fato de que o vírus da poliomielite afeta os neurônios
motores, principalmente dos membros inferiores, sendo que em alguns casos alguns indivíduos
que perderam mais da metade de seus neurônios motores ainda são capazes de manter alguma
função muscular

15

. Baseando-se nos resultados da Figura 02, pode-se constatar que o ganho na

região medial e distal da coxa foi maior do que 10%, isso levando-se em conta que o estudo foi de
apenas 20 aplicações. Já a região proximal também obteve ganhos, mas não com a mesma
expressão, com um percentual próximo a 2%. Com esses resultados, pode-se verificar um ganho
significativo na porção medial e distal que na porção proximal. Em outro estudo realizado em
indivíduos saudáveis, também pode-se ser verificado ganhos significativos no músculo vasto
medial obliquo através da utilização da eletroestimulação russa conjugada com exercícios ativos
16

. Possuímos na nossa coxa, principalmente anteriormente, grandes grupos musculares como o

quadríceps (reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio) que necessitam de um
maior recrutamento muscular, principalmente no seu terço medial e distal, onde estão localizados
o reto femoral e os vastos mediais e laterais sucessivamente.
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A Figura 03 apresenta a variação em centímetros da região da perna do sujeito da
pesquisa.

Figura 03 - Variação em cm da perimetria da Perna durante o período
de estudo
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Na Figura 03, constata-se que os ganhos foram obtidos somente a partir da 5ª semana da
aplicação do protocolo de estudo em terço medial da perna. Apenas na 6ª semana obteve-se um
ganho de 1 cm no terço proximal da perna e a manutenção no terço medial da mesma conforme
pode-se observar na Tabela 02.
Os ganhos e a manutenção do terço proximal e medial mantiveram-se sucessivamente até
a 8ª semana sendo que na semana seguinte, houve uma queda no terço proximal da coxa e um
aumento no terço medial.
Após essa mudança, ocorreu uma estagnação no terço proximal e uma grande
variabilidade no terço medial, oscilando tanto quanto a ganhos quanto a perdas de massa
muscular. Na última semana de aplicação do estudo ambas as medidas de perimetria na perna
retornaram as suas medidas iniciais.
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Verifica-se abaixo na Figura 04 que durante todo o estudo os ganhos não ultrapassaram
os 4 pontos percentuais em ambas as porções, sendo que no final não se obteve ganho nenhum em
termos percentuais.

Figura 04 - Variação percentual da perimetria da Perna no transcorrer
do estudo
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Durante o decorrer do estudo, ocorreram oscilações nas medidas, inicialmente percebeuse um discreto aumento na perimetria da musculatura seguida de uma manutenção desta, contudo,
esses ganhos foram perdidos no decorrer do estudo, mantendo as medidas iniciais até o final do
estudo. Uma das justificativas para tal fenômeno pode ser dada pela adoção dos exercícios
conjugados no decorrer do estudo e pelo alto fator de recuperação da musculatura, necessitando
possivelmente de uma eletroestimulação mais focalizada e individualizada para esta região.
Estudos indicaram que ao contrário do que se imagina, a panturrilha por possuir fibras do tipo I
necessita de estímulos mais intensos, obtidos em repetições máximas e com cargas mais elevadas,
sendo que exercícios de baixa intensidade prejudicam o ganho de hipertrofia 17
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Os ganhos de perimetria não foram satisfatórios, porém obteve-se um ganho pequeno na
mobilidade articular do tornozelo na dorsiflexão e em termos de propriocepção do tornozelo como
um todo.
No presente estudo, pode ser observado que a mudança da dieta durante o estudo pode ter
ocasionado uma certa oscilação nos ganhos. Para obter-se um ganho satisfatório de hipertrofia, o
nosso corpo necessita bater uma quantidade diária de proteínas, além dos exercícios físicos. As
recomendações diárias para adultos sedentários de proteínas por peso consistem em uma média de
0,8 a 1,0g/Kg de peso corporal.18
A opção pela inclusão dos exercícios ativos juntamente conjugados com a
eletroestimulação possui como uma estratégia mais funcional. Oliveira 19, observou em seu estudo
que paciente que realizaram exercícios ativos conjugados com a eletroestimulação EENM
observaram um ganho satisfatório em perimetria, mas, estes sendo pacientes saudáveis sem
alterações musculoesqueléticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Levando se em conta as condições experimentais deste estudo, pode-se concluir que a
corrente russa aplicada para fortalecimento do membro inferior em pacientes hipotônicos pode ser
considerada eficiente, uma vez que a contração muscular desencadeada pela eletroestimulação
recruta mais unidades motoras e com isso o musculo se contrair na sua capacidade máxima, de
modo que sessões repetidas de eletroestimulação proporciona o fortalecimento muscular e
consequentemente a sua hipertrofia.
Embora os resultados do presente estudo não tenham sido completamente satisfatórios em
relação ao ganho de massa muscular, principalmente no gastrocnêmico, vale salientar o ganho
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funcional que a mesma obteve., sendo que nos últimos atendimentos a mesma não utilizava mais a
sua muleta canadense para deambular. Vale ressaltar, que após uma consulta medica de rotina com
seu ortopedista, a paciente relatou que o seu médico indicou a continuidade das aplicações pois
ficou impressionado com os ganhos;
Por conta disso, sugere-se a realização de novos estudos seguindo as seguintes propostas:
aumento do período de tratamento, sendo no mínimo três aplicações por semana durante o período
de um ano, realizar trabalhos individualizados para a região do gastrocnêmico para verificar um
maior aumento de massa muscular.

34
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

REFERÊNCIAS

1. DURANTE, Ana Luísa Teixeira da Costa; DAL POZ, Mario Roberto. Saúde global e
responsabilidade sanitária brasileira: o caso da erradicação da poliomielite. Saúde em Debate, v.
38, n. 100, p. 129-138, 2014.
2. DE BARROS, Fabio Batalha Monteiro. Poliomielite, filantropia e fisioterapia: o nascimento da
profissão de fisioterapeuta no Rio de Janeiro dos anos 1950. Centro, v. 26530, p. 060, 2008
3. ORSINI, M. et al. Neurological Reha-bilitation Guideline for Post-Polio Syndrome:
Interdisciplinary Approach. Trabalho realizado no Serviço de Neurologia e Programa de PósGraduação em Neurologia/Neurociências da Univer-sidade Federal Fluminense–UFF e na
Escola Superior de Ensino Helena Antipoff–ESEHA. Niterói-RJ, Brasil, p. 2.
4. ROWLAND, Lewis P. Merrit Tratado de Neurologia, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
5. CHIEIA, Marco AntonioTroccoli. Doenças do neurônio motor. Anais do V Simpósio
Brasileiro de Hipertermia Maligna, 2013.
6. GARDNER, Ernest; GRAY, Donald; O' RAHILLY, Ronan.Anatomia, Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1988.
7. ROBERTO, Alexsander Evangelista. Eletroestimulação: O Exercício do Futuro, São Paulo:
Phorte, 2006.
8. KAHN, Joseph. Principles and Practice of Electrotherapy, Nova Iorque: Churchill Livingstone,
1987.
9. LIMA, Nubia Maria Freire Vieira; CUNHA, Eliane Rosa Lima. Efeitos da eletroterapia na
paralisia facial de Bell: revisão de literatura. Ensaios e Ciência, v. 15, n. 3, p. 173-182, 2011.

35
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

10. SILVA, Rafael Tonet et al. Comparação entre os efeitos do uso de Eletroestimulação
Neuromuscular associada ao treinamento de força com somente treinamento de força em exercício
de membros inferiores durante oito
11. RODRIGUES, Maria Letícia; QUINTILIANO, Nayara Aparecida; CHINGUI, Luciano Julio.
Corrente Russa versus corrente FES na reabilitação de músculos esqueléticos desnervados.
Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente, v. 13, n. 16, p. 45-55, 2011.
12. CLARK, Nancy. Guia de Nutrição Desportiva, Porto Alegre: Artmed, 1998.
13. ARAUJO, Claudio Gil. Teste de Esforço e Prescrição de Exercício, Rio de Janeiro: Revinter,
2000.
14. EVANGELISTA, A.R; GRAVINA, G.A. Adaptação da Característica Fisiológica da Fibra
Muscular por meio de Eletroestimulação. Revista Fisioterapia Brasil. 2003.
15. NEVES, Marco Antonio Orsini et al. A síndrome pós-polio e o processo de reabilitação
motora: relato de caso. www. revistaneurociencias. com. br, 2007.
16. AUGUSTO, Denise Dal’Ava et al. Efeito imediato da estimulação elétrica neuromuscular
seletiva na atividade eletromiográfica do músculo vasto medial oblíquo. Rev Bras Cineantropom
Desempenho Hum, v. 10, n. 2, p. 155-60, 2008.
17.GENTIL, Paulo. Bases Cientificas do Treinamento de Hipertrofia, Rio de Janeiro: Sprint, 2005.
18. TERADA, Lilian Canassa et al. Efeitos metabólicos da suplementação do Whey protein em
praticantes de exercícios com pesos. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 3, n.
16, 2012.
19. OLIVEIRA, F. et al. Estimulação elétrica neuromuscular e exercícios com movimentos na
diagonal para ganho de força em bíceps e tríceps braquial. Revista Brasileira de Fisioterapia, v.
6, n. 3, p. 159-165, 2002.

36
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CORE EM PACIENTE
COM LOMBALGIA CRÔNICA

M.H. Baumer1
D. Rosa2

1. Coordenador e docente do curso de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Pato Branco FADEP, Mestre em Engenharia de Produção – Área de Concentração Ergonomia – Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC – Membro do Laboratório de Psicologia do Trabalho e
Ergonomia da UFSC – PSITRAB

2. Acadêmica do curso de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Pato Branco - FADEP

Faculdade de Pato Branco – FADEP
Rua Benjamin Borges dos Santos, nº 21
Bairro Fraron - Pato Branco – PR
CEP 85503-350 - Cx. Postal 242

e-mail: michel@fadep.br
Michel Henrique Baumer
Faculdade de Pato Branco
Título para as páginas do artigo: Eletroestimulação e fortalecimento do CORE na lombalgia crônica.
Palavras-chave: Lombalgia crônica; Corrente Interferencial; CORE
RESUMO

O Core é a musculatura localizada na região central do corpo, sendo ela responsável pela sustentação e
controle postural, quando ocorre um desequilíbrio nessa musculatura pode-se observar a manifestação de
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quadros dolorosos e de alterações posturais. O fortalecimento do Core associado à administração de um
protocolo de analgesia através do uso da corrente interferencial pode apresentar resultados positivos, sendo
de suma importância para as pessoas que apresentam lombalgia crônica, visto que atualmente, tal quadro
patológico acomete cerca de 80% das pessoas em idade produtiva. Objetivo: Aplicar um programa de
tratamento contendo exercícios pra fortalecer o Core e conciliar a corrente interferencial em um paciente
com dor lombar afim de analisar os efeitos obtidos. Método: Foi avaliada uma paciente do sexo feminino,
52 anos, com lombalgia crônica que já estava em acompanhamento fisioterapêutico. Realizou-se avaliação
da dor, força muscular, goniometria e mensuração em centímetros da flexibilidade. Após isso, aplicaram-se
os exercícios e a eletroestimulação, foi realizado uma reavaliação após 4 semanas e outra após mais 4
semanas, totalizando dois meses de tratamento, sendo realizado em 3 dias semanais com intervalo de 1 dia
entre as sessões. Resultados: Foram observadas diferenças significativas nos escores de dor, força

muscular e ADM, após a aplicação do programa de tratamento proposto. Conclusões: A utilização do
fortalecimento do Core conciliando com a IC foi possível obter efeitos benéficos durante o programa de
tratamento, analisando uma melhora aparente da voluntária, tais como redução do quadro álgico, aumento
da força muscular, melhora da flexibilidade e mobilidade.
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INTRODUÇÃO

É designada lombalgia um conjunto de manifestações dolorosas que afetam a região lombar,
lombosacral ou sacroilíaca, sendo que essas manifestações apresentadas são muito comuns8.
A lombalgia nos dias de hoje, vem tomando proporções epidêmicas, sendo que durante toda a
vida, 80% das pessoas tendem a apresentar dores na lombar, levando para a principal causa de afastamento
das atividades profissionais por longos períodos4,14.
Essa patologia é causada por alguns fatores de riscos, sendo eles traumas mecânicos, obesidade,
tipo de ocupação, idade, entre outros. Com a atuação desses fatores pode evoluir para processos
degenerativos, levando ao aparecimento de diversos sinais e sintomas, tais como: dor, fraqueza e
desequilíbrios musculares, espasmo muscular, diminuição da flexibilidade muscular, diminuição da
mobilidade articular, dentre outros2,8.
A lombalgia pode ser uma manifestação que pode surgir por diversas doenças situadas na coluna
vertebral ou em outros órgãos, tornando dessa forma seu diagnóstico etiológico difícil; porém quando se
tem uma boa avaliação funcional relacionada à amplitude de movimento (ADM), força e torque muscular,
simulação dos movimentos de trabalho entre outros, os resultados terapêuticos se tornam eficazes 4,14.
Os indivíduos portadores de dor lombar crônica são aqueles que, devido a dor aguda, restringemse das demais atividades, pois sentem medo que cause dor, portanto a falta de atividade física em geral vai
levando o indivíduo a piorar progressivamente, devido a falta de mobilidade, diminuição da força muscular
entre outras4.
O tratamento visa o retorno das demais atividades realizadas anteriormente pelo indivíduo,
conciliando com diversas opções terapêuticas para promover a analgesia. Podemos citar dois recursos
utilizados para o tratamento da lombalgia que serão utilizados no presente estudo, sendo elas o
fortalecimento do Core e a eletroterapia, tratamentos esses que visam incrementar força e funcionalidade
para o indivíduo1,6.
Como citado anteriormente, o indivíduo portador de dor lombar vai apresentar progressivamente
diminuição de força muscular e perda de mobilidade, no entanto o fortalecimento dessa musculatura central
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do corpo é de suma importância para a recuperação da posição neutra da coluna. Quando ocorre um
desequilíbrio muscular dessa região é provocada a lombalgia12.
Essa musculatura da região central do corpo é designada por Core, e, tornando-a estável, podemse reduzir dores e melhorar a funcionalidade, especialmente sobre os transtornos da coluna vertebral como
a lombalgia15.
O fortalecimento do Core visa a resistência dos músculos abdominais superficiais e profundos,
caracterizado por isometria de baixa intensidade. Os músculos que fazem parte do Core são: abdominais,
paravertebrais, glúteos, diafragma, assoalho pélvico e músculos da articulação coxo femoral, sendo que no
total ele é composto por 29 músculos9,10,11.
Há estudos que comprovam a eficácia do treinamento do Core, melhorando o equilíbrio muscular
e diminuindo o quadro álgico, assim melhorando a qualidade de vida desse indivíduo. Os exercícios que
acionam o Core são globais, que enfatizam a musculatura do centro do corpo, visto que quando conciliado
esse recurso terapêutico com a corrente interferencial pode-se alcançar excelentes resultados10,11,15.
A corrente interferencial (IC) foi criada em Viena pelo Dr. Hans Nemec, em 1950. É uma
corrente de média frequência, sendo que quanto maior a frequência mais eficiente e maior a profundidade
no corpo, esse fator é também determinado pelo fato dos campos elétricos serem cruzados e sobrepostos de
dois circuitos elétricos5,13.
Esses circuitos elétricos, também chamados de ondas elétricas, são compostos de uma frequência
fixa ou portadora de 4000 Hz, e outra é ajustável ou moduladora que varia, por exemplo, entre 4000 e 4200
Hz. A corrente interferencial é produzida quando combinam-se duas correntes de média frequência, de
modo que elas “interfiram” nos tecidos, também conhecida como frequência de amplitude modulada
(AMF). A AMF é considerada como o elemento efetivo da corrente interferencial, simulando as correntes
de baixa frequência e criando a estimulação diferencial de nervos e certos tipos de tecido5,7.
Existem dois métodos de aplicação da IC, o tetrapolar e o bipolar. O método tetrapolar é o
clássico dessa corrente, a escolha desse método irá depender do tamanho, grau e o tipo da lesão. O paciente
deve referir uma sensação de compressão ou aperto no local, para que o resultado seja satisfatório. O
método bipolar, a interferência é produzida no próprio aparelho e a colocação dos eletrodos deve ser um em
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frente do outro, esse modo é menos utilizado do que o tetrapolar. O tempo de duração do tratamento pode
variar de dez a quinze minutos, não podendo ultrapassar de vinte minutos7,16.
Tendo em vista o contexto apresentado, o objetivo do presente estudo foi observar e analisar a
possível eficácia do treinamento do Core, conciliado a um protocolo de eletroestimulação com Corrente
Interferencial em portador de lombalgia.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado na forma de um estudo de caso, utilizando uma
abordagem quantitativa de análise, com objetivos explicativo-exploratórios. De acordo com Gil
(2007) o estudo de caso é amplo e excessivo, de forma que permita seu vasto e especificado
conhecimento17.
A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir
em números opiniões e informações para classificá-las e analisa-las. Requer o uso de recursos e de
técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de
correlação, análise de regressão, etc.) 18.
O estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 466 de 12 de
dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados foi realizada somente após a aprovação do Projeto de
Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o protocolo (55800016.0.0000.0116 CAAE), da
autorização das Instituições privadas de saúde e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido em duas vias, sendo que uma via permaneceu com o participante e a outra com os
pesquisadores, assim como as assinaturas nos termos de Compromisso para uso de dados em arquivos e
Confidencialidade.

O presente estudo foi aplicado na clínica escola da FADEP (Faculdade de Pato Branco), a
paciente selecionada era do gênero feminino de 52 (cinquenta e dois) anos com lombalgia crônica
e que já estava em acompanhamento fisioterapêutico.
41
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

Como método de avaliação foi utilizado uma Ficha de Avaliação de ortopedia, contendo
a escala analógica da dor – EVA, que foi utilizada no início e no final de cada atendimento, para
avaliação dos índices de dor, teste de força muscular, utilizando a escala de Oxford, amplitude de
movimento, utilizando a goniometria da coluna lombar. Essa avaliação foi aplicada no 1º
atendimento, no 13º e no 27º atendimento.
O programa de tratamento teve duração de 2 (dois) meses, sendo realizado no período de
18/07/2016 até 21/09/2016 com frequência de 3 (três) dias semanais, distribuídos de forma que
houvesse um intervalo de pelo menos um dia entre os atendimentos, completando no total 27
(vinte e sete) atendimentos. O voluntário do presente estudo assinou o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de uso de imagem e voz que foi assinado em duas vias,
sendo que uma via permaneceu com o voluntário e outra com a pesquisadora.
Em todos os exercícios propostos foi enfatizado o alinhamento corporal (pés na linha dos
joelhos, joelhos na linha do quadril, quadril na linha dos ombros e ombros distante das orelhas),
mantendo a contração constante do abdômen e glúteos com a pelve sempre na posição neutra, para
acionar o Core.
Os exercícios usados para o fortalecimento do Core foram: ponte, ponte tirando um pé de
apoio, prancha frontal com 6 (seis) apoios, progredindo para dois apoios, círculos com as pernas
unilateral, flexo/extensão de cintura pélvica unilateral, progredindo para bilateral, foi realizado
também abominais tradicionais como: flexão de tronco com as mãos atrás da cabeça deixando o
quadril e joelhos flexionados, flexão de tronco com as mãos atrás da cabeça sem flexão de quadril
e joelhos, flexão de tronco com extensão de MMSS (membros superiores), deixando também
quadril e joelhos flexionados e o exercício do gato, onde o paciente encontrava-se na posição de
quatro apoios. Estes exercícios foram realizados em uma série de 10 repetições, a fim de
complementar e aumentar a eficácia do tratamento, a eletroestimulação entrou como coadjuvante.

42
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

A corrente utilizada foi a interferencial com o método tetrapolar na região lombar, tendo
como principal objetivo a analgesia. Os parâmetros utilizados foram a portadora de 2000Hz, AMF
de 50Hz, a eletroestimulação foi aplicada de 15 minutos ao final de cada atendimento. O aparelho
utilizado foi Neurovector da Ibrameb, geração 2000, com duas 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.

RESULTADOS

A fim de analisar os resultados obtidos, compararam-se a avaliação goniométrica do 1º
atendimento posteriormente com a do 13º, finalizando com do 27º. Observou-se uma melhora significativa
na amplitude dos movimentos. Os percentuais relativos a esses movimentos são apresentados no Gráfico
01. Demonstra-se ganhos em termos de Amplitude de Movimento (ADM) em todos os casos, destacando o
movimento de flexão. Em todos os casos, a amplitude de movimento melhorou na reavaliação, após as 4
semanas de atendimento; sendo que na última avaliação realizada, comparada com a anterior, notou-se
poucos graus ganhos de ADM, considerando que alguns mantiveram-se iguais.
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Gráfico 01 - Ganho em graus em goniomeria da coluna lombar
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Nos Gráficos 02 e 03 pode-se observar o aumento significativo do tempo de contração isométrica
da musculatura abdominal do voluntário, comparando a primeira avaliação com a última.

Gráfico 02 - Tempo em segundos de isometria da
musculatura abdominal
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Gráfico 03 - Ganhos percentuais nos tempos de isometria em
abdominais entre às sessões
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Já no Gráfico 04 constata-se que o ganho de flexibilidade obtida pelo voluntário foi eminente em
todas as avaliações realizadas pelo pesquisador.

Gráfico 04 - Variação de flexibilidade em centímetros
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Em relação a escala analógica da dor – EAD, pode-se constatar à partir da análise dos Gráficos
05 e 06 que houve uma expressiva redução do quadro álgico apresentado pelo voluntário, evidenciando a
eficácia do tratamento aplicado.
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Gráfico 05 - Variação inicial em EAD entre as sessões
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Gráfico 06 - Variação entre as EADs iniciais em função das sessões
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Para obtenção de dados, o teste de força muscular com a escala de Oxford também foi utilizado e
teve na primeira avaliação os seguintes resultados: na articulação do ombro direito e esquerdo, a flexão e
extensão apresentaram grau 5, rotação interna, rotação externa, abdução e adução apresentaram grau 4. Na
articulação do cotovelo a flexão e extensão apresentaram grau 5, no punho a flexão, extensão, pronação e
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supinação foi apresentado grau 4; já no teste realizado nos MMII (membros inferiores) da articulação do
quadril direito e esquerdo, a flexão, extensão, rotação interna e externa, apresentaram grau 5 de força
muscular, exceto na abdução e adução que foi apresentado grau 4. Na flexão e extensão de joelho, foi
apresentado grau 5, a flexão e extensão de tronco grau 4.
Na reavaliação o voluntário apresentou aumento da força muscular de MMSS (membros
superiores) e MMII em todas as articulações, para grau 5; no tronco manteve no grau 4. Na última
avaliação, manteve-se com grau 5 em MMSS e MMII, incluindo no tronco que passou do grau 4 para grau
5.
DISCUSSÕES

Estudos apontam que a lombalgia pode acarretar em uma expressiva limitação funcional,
restringindo o indivíduo em suas atividades de vida diária e de lazer. Dessa forma, o presente estudo tem
como foco averiguar os efeitos dos exercícios para o fortalecimento do Core em conjunto com a
eletroestimulação.
A musculatura dos indivíduos portadores de lombalgia tende a sofrer diminuição de tônus e perda
de trofismo devido ao quadro álgico, levando assim em menor condição de estabilização intervertebral, o
que justifica, que é possível a realização de cinesioterapia10.
Relacionando diversos estudos, foi observado que o fortalecimento do Core vem tomando uma
proporção abrangente no alívio da dor, devido a estabilização na lombar oferecida pelo fortalecimento
muscular e ajuste de movimento com base no mecanismo de controle do motor sensorial12.
Nesse sentido, a aplicação do fortalecimento do Core conciliada com a IC é um recurso
demasiadamente favorável, como observado pela voluntária desse estudo, demonstrado pela EAD. Além
disso, a restrição de mobilidade, flexibilidade e fraqueza muscular que estão associadas com diversas
patologias, podem ser melhoradas, favorecendo a redução do quadro álgico e assim consequentemente a
volta do indivíduo a realizar atividades ocupacionais e de lazer antes deixadas de lado devido a dor.
Santos et al. (2012) ressalta que o desequilíbrio entre as funções realizadas pelos músculos do
tronco, leva a uma falta de estabilização da região lombar, proporcionando para o indivíduo diversos
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distúrbios nessa região, sendo que quando fortalecida a musculatura profunda, constituída pelos músculos
multífidos, oblíquo interno e transverso do abdômen, são capazes em atuar na melhora em casos de dor
lombar10.
Imamura (2001) compara diversos estudos, mostrando que o fortalecimento da musculatura do
Core é eficaz para o alívio da dor no indivíduo com lombalgia crônica, pois melhora a flexibilidade,
resistência, mobilidade e reintegra a força muscular, o autor cita também os exercícios isométricos, sendo
que esses são medidas profiláticas e responsáveis por manter a estabilidade dessa região6,10.
Segundo Bordiak e Silva (2012), os recursos da eletroterapia são muito utilizados por sua
importância em combate a dor, refletindo na realização precoce dos movimentos. Santos et al. (2012)
ressalta que o fortalecimento do Core seguido da eletroestimulação, reduz a dor significativamente, pois há
um maior recrutamento de unidades motoras, devido ao aumento da atividade funcional dos músculos
estimulados1,10.
A IC utilizada no presente estudo, é amplamente usada pelos profissionais da fisioterapia, porém
há poucas evidências clínicas que comprovam a sua eficácia analgésica.13 Kitchen (2003), ressalta que em
diversos estudos realizados, não há evidências fortes que comprovem o papel da corrente como
complemento em um programa de tratamento7. Já Firmino (2003), cita um estudo cego realizado, com
controle e placebo, que a IC é eficaz na diminuição da dor isquêmica induzida, comparada com o grupo de
controle3.
Contudo, ainda há escassez de estudos que avaliem os efeitos proporcionados pelo fortalecimento
do Core em conjunto com a IC no paciente com dor lombar, devido a torna-se difícil a comparação dos
dados obtidos.
Apesar das limitações do estudo, devido a amostra ser pequena e falta de grupo de controle e
placebo, os resultados alcançados pelo presente estudo são relevantes, pois foi constatado que a aplicação
da IC em conjunto ao fortalecimento do Core foi capaz de promover modificações nos níveis de dor,
aumento da força muscular isométrica, aumento da mobilidade e flexibilidade, além de aumentar a
estabilidade da região lombar.
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Em diversos estudos analisados, os autores ressaltam a eficácia do fortalecimento do Core
conciliada à eletroestimulação, sendo tendência, então, sugere-se a realização de mais experiências nessa
área tão abrangente, pois ainda há escassez de materiais de estudo com o uso da IC propriamente dita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em conta as condições experimentais deste estudo de caso, podemos concluir que foi
possível obter efeitos benéficos com o tratamento do fortalecimento do Core conciliado com a corrente
interferencial (IC), pode-se constar uma redução do quadro álgico, o aumento da força muscular, aumento
na flexibilidade e mobilidade.
Diversos autores relatam a eficácia do fortalecimento do Core, da necessidade de fortalecer a
musculatura central do corpo, para estabilizar o segmento lombo pélvico, nesse sentido, a fim de enfatizar
os resultados finais do presente estudo, a IC entrou como coadjuvante no tratamento, porém observou-se a
escassez de estudos que comprovem a eficácia dessa corrente. Entretanto, nesse estudo verificou-se a
redução progressiva dos níveis de dor da voluntária, sendo que os resultados obtidos foram satisfatórios e
significativos; ressalto que seria de grande valia o uso da IC como complemento num programa de
tratamento para analgesia.
Englobando de forma geral de acordo com os dados analisados, posso concluir que diminuindo os
níveis de dor da voluntária, foi possível obter-se uma melhor estabilidade lombar, flexibilidade e
mobilidade da mesma.
Portanto sugere-se a realização de novos estudos sobre a presente questão, com a utilização de
uma amostra significativa, fazendo o uso de grupos de controle e placebo, para que os resultados possam
ser melhor analisados, comprovando assim a eficácia da IC como complemento em um programa de
tratamento de lombalgias.
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Introdução: A realização de uma cirurgia principalmente na porção superior do abdome, acarreta
na alteração da dinâmica ventilatória e diminuição dos volumes e capacidades pulmonares,
aumentando assim o risco de complicações no período pós-operatório. Um dos recursos
fisioterapêuticos utilizados é a mobilização precoce que traz benefícios ao paciente incluindo a
melhoria do condicionamento físico, do aspecto psicológico e a redução da incidência de
complicações pós-operatórias e do tempo de internação hospitalar. Objetivo: analisar a eficácia de
um protocolo de mobilização precoce no pós-operatório de cirurgia abdominal. Método: A
pesquisa tem caráter quantitativo com objetivo explicativo-exploratório em forma de estudo de
caso, realizada no Instituto Policlínica Pato Branco a partir de uma avaliação pré-operatória e de
um protocolo de atendimento em pacientes no período pós-operatório de cirurgia abdominal.
Resultados: Em todos os parâmetro avaliados houve queda no 2ºPO em relação aos valores
coletados no pré-operatório, com melhora da função porém sem normalização dos mesmos até a
alta. O TC6’ apresentou queda de 129 metros da distância percorrida comparando o pré-operatório
com alta. Os valores de PiMax (p<0,001), PeMáx: (0,001), CVF (p<0,002) e VEF1(p<0,001),
Peak Flow (p<0,001) apresentaram queda significativa dos valores de pré-operatório e com a
mobilização precoce apresentaram melhora relevante: PiMax (p<0,002), PeMáx (p<0,002) CVF
(p<0,001) e VEF1(p<0,001), Peak Flow (p<0,001)Conclusão: Observou-se, portanto, que as
cirurgias abdominais podem levar a redução dos volumes pulmonares e da força da musculatura
respiratória no pós-operatório e que a Mobilização Precoce é uma prática eficaz para a
recuperação desse tipo de paciente.

____________________________
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INTRODUÇÃO
O sistema respiratório desempenha a função de fornecer oxigênio (O2) ao organismo e
remover o resultado final do metabolismo celular, chamado de gás carbônico (CO2). A ventilação
pulmonar é medida pela quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em um minuto, a
musculatura respiratória é responsável por vencer as cargas elásticas (complacência do sistema
respiratório como um todo) e cargas restritivas (resistência das vias aéreas), estes contraem de
forma involuntária e contínua.1
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A ventilação adequada requer a integridade da caixa torácica; funcionamento adequado
dos músculos respiratórios; estrutura e elasticidade normais da pleura e do conteúdo mediastinal;
elasticidade e expansibilidade dos pulmões; vias aéreas livres; estimulo respiratório normal.2
O termo laparotomia pode ser definido como “abertura cirúrgica da cavidade abdominal”.
Podendo ser realizada em duas ocasiões: de forma eletiva, ou seja, previamente agendada, ou de
emergência. É indicada como via de acesso aos órgãos intra-abdominais, drenagem de coleções
líquidas ou para fins exploratórios para verificar a extensão de uma lesão abdominal.3
O paciente submetido a qualquer cirurgia está sujeito a riscos, segundo suas condições
físicas antes da cirurgia; o tipo de doença que indicou à cirurgia; o tipo de anestesia e de
procedimento adotados e as possíveis complicações pós-operatórias. Com a manipulação da
cavidade abdominal ocorre uma redução dos volumes e capacidades pulmonares, como
consequência, obtém-se redução das pressões respiratórias máximas, alteração da biomecânica
local, inibição do reflexo de tosse e dor na ferida operatória, respiração rápida, superficial e sem
suspiros principalmente nas primeiras 48 horas de pós-operatório. Esse fenômeno é mais frequente
em pessoas idosas, obesos, fumantes ou cardiopatas. 1,2,3,4
Bethlem2 relata também, que após o procedimento no quadrante superior do abdômen, a
capacidade vital é reduzida em cerca de 50% no primeiro dia de pós-operatório por vários fatores,
como a própria incisão cirúrgica por perda da integridade muscular, pelo uso de anestésicos
durante a operação e pela dor pós-operatória.
Quanto mais próximo do diafragma, maiores são os riscos de complicações pulmonares.
Há um comprometimento dos músculos abdominais que participam da mecânica respiratória, a
força diafragmática fica reduzida o que leva a redução da Capacidade Residual Funcional (CRF) e
consequentemente gera distúrbios sobre a relação Ventilação/Perfusão (V/Q) resultando na
diminuição da PaO2.5,6,7
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Independentemente das condições pré-operatórias do paciente, o ato anestésico e o
cirúrgico alteram a fisiologia pulmonar, fator esse envolvido diretamente ás complicações pós
operatórias desses pacientes, principalmente o acúmulo de muco nos pulmões, levando à áreas de
atelectasias A musculatura periférica também perde força com o imobilismo e os procedimentos
cirúrgicos abdominais, porém, o diafragma atrofia-se em maior extensão do que os músculos
periféricos.8,9
Entre as complicações pós-operatórias pode-se citar como exemplo:

pneumonia,

atelectasia, infecções traqueobrônquicas, trombose venosa, embolia pulmonar, insuficiência
respiratória aguda, ventilação mecânica prolongada, perda de massa magra, atrofia muscular,
resistência à insulina e consequente hiperglicemia.4,8,10
A imobilidade, a falta de condicionamento físico e a fraqueza muscular levam ao declínio
da massa muscular, acometem o sistema músculo esquelético nas alterações das fibras de miosina,
provocadas principalmente por estresse oxidativo, diminuição da síntese proteica e aumento da
proteólise frequentemente encontrados em pacientes sob ventilação mecânica.11 Acomete também
vários órgãos e sistemas, como os sistemas osteomioarticulares, cardiorrespiratório, metabólico,
gastrointestinais, geniturinários, cutâneo entre outros .12,13
O imobilismo leva a uma gradativa perda de massa muscular, isso acarreta em
desnutrição, aumento do risco de infecções que consequentemente ira prolongar o tempo de
recuperação, o que gera maior gastos para a instituição, maior riscos de infecção hospitalar e
maiores agravos da saúde gerando maior morbidade e mortalidade. Estudos revelam que
indivíduos saudáveis perdem de 4% a 5% da força muscular durante determinado período de
imobilidade.10,11
Estima-se que a força muscular pode reduzir aproximadamente, 1, 5% por dia de
inatividade, sendo que, essa perda de massa muscular inicia já nas primeiras 48 horas de
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imobilidade, isso aponta a importância de um protocolo de mobilização precoce e ultra precoce na
recuperação do paciente cirúrgico.14
Atualmente, o repouso no leito vem sendo questionado, a mobilização precoce vem sendo
estudada como prática segura e crucial para a recuperação de pacientes de UTI. Benefícios como a
melhora do status funcional e aceleração do processo de retorno às atividades interferem muito
sobre a mortalidade e o tempo de internação.15 O tratamento fisioterapêutico inclui a reversão de
atelectasias e melhora da saturação de oxigênio, também como forma preventiva para a incidência
de pneumonias em pacientes de alto risco submetidos à cirurgia abdominal alta.3
Os exercícios terapêuticos, principalmente se iniciados de maneira precoce, demonstram
benefícios favoráveis para a reversão da fraqueza muscular, retorno mais breve para a
funcionalidade e redução do tempo de internação. Levando em conta o quadro clinico geral do
paciente.13
A mobilização precoce em pacientes críticos associada ao posicionamento preventivo de
contraturas articulares, é capaz de manter a força muscular, a mobilidade articular e melhora a
função pulmonar. Previne problemas físicos e psíquicos, evita que o tempo de hospitalização seja
prolongado, aumentado os gastos hospitalares bem como os riscos associados ao imobilismo e tem
resultados favoráveis na restauração da perda funcional9,11,12,13
Carvalho e Barozo13 defendem a mobilização precoce, principalmente para a prevenção
do imobilismo, esta fará a diferença na evolução do paciente, mantendo-se a força e massa
muscular, melhorar o fluxo sanguíneo, aumentar a atividade da insulina e captação de glicose do
músculo e estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias, evitando sequelas, prevenindo
possíveis patologias relacionadas ao imobilismo e o alto tempo de internação hospitalar.16
A mobilização precoce ajuda a prevenir ou atenuar as sequelas geradas pelo repouso
prolongado e melhorar os resultados pós-operatórios dos pacientes críticos. É uma prática segura e
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viável com potenciais benefícios, incluindo a melhoria do funcionamento físico, redução do tempo
de ventilação mecânica e de internação tanto na UTI quanto no hospital.10
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, do tipo quantitativo com o objetivo
explicativo-exploratório realizado com pacientes no pré e pós-operatório de cirurgia abdominal
internados no Instituto Policlínica Pato Branco.
O estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 466 de
12 de dezembro de 2012, foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade
Comunitária da Região de Chapecó- Unochapecó sob parecer número 1.719.628.
No primeiro contato todos os constituintes da presente amostra foram devidamente
informados sobre os objetivos e todos os procedimentos aos quais seriam submetidos e
posteriormente assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Para a constituição da amostra foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade
maior do que 18 anos e menor do que 70 anos, que tenham sido submetidos a cirurgia abdominal
eletiva, com até 48 horas de ventilação mecânica, sem necessidade de prolongamento,
colaborativos, lúcidos, sem déficit auditivo, estáveis hemodinamicamente, que não possuam
patologia pulmonar aguda ou crônica, Efetuar todas as aplicações determinadas pela metodologia
do estudo.
Foram excluídos do programa pacientes com nível de consciência rebaixado, déficits
cognitivos ou não colaborativos, submetidos a cirurgia de urgência, necessidade de ventilação
mecânica por tempo superior à 48 horas e uso de fármacos vasoativos, instabilidade
hemodinâmica no pós-operatório, sepse, estado infeccioso, reintervenção cirúrgica, que possuam
patologia pulmonar aguda ou crônica e os que se recusaram a participar da pesquisa.
Para a avaliação fisioterapêutica das capacidades pulmonares foi utilizado o espirômetro
da marca Micro Medical, acoplado a um bocal e pinça nasal, onde o paciente fica na posição
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sentado, após a colocação do clip nasal é solicitado uma inspiração máxima seguida de uma
expiração máxima, com maior fluxo possível, sendo que, o valor considerado será o maior de 3
tentativas.
Para a avaliação das pressões respiratórias máximas foi usado o manovacuômetro da
marca Comercial Medica, acoplado a um bocal e pinça nasal, sendo que, para a avaliação da
Pressão inspiratória máxima (PiMáx.), coloca-se o clip nasal e solicita-se uma expiração máxima
até o Volume de Reserva Expiratório (VRE), seguido de uma inspiração máxima no bucal do
aparelho. Para mensurar a Pressão Expiratória Máxima (PeMáx.), o paciente realiza uma
inspiração profunda até atingir a Capacidade Pulmonar Total (CPT), após uma expiração máxima
através do bucal do aparelho. A aferição será realizada três vezes e o maior valor será registrado.
Avaliação do pico de fluxo expiratório foi feita através do Peak Flow da marca
Respironics, avaliado pedindo que o paciente fizesse uma expiração com maior fluxo possível no
aparelho, esta foi repetida por três vezes e considerado o maior valor.
Avaliação submáxima da capacidade pulmonar através do teste de caminhada de 6
minutos (TC6), realizado em um corredor de 30 metros, onde não havia fluxo de pessoas. Este
teste mede a distância percorrida enquanto o indivíduo é instruído a caminhar o mais rápido
possível durante 6 minutos e deve ser interrompido em casos de dispneia, tontura e dores
incômodas.
As avaliações foram feitas no pré-operatório; 2º dia de pós-operatório e repetidas no dia
da alta hospitalar.
Os atendimentos serão realizados segundo o seguinte protocolo, que irá iniciar no 1º dia
de pós-operatório, seguindo até o dia da alta hospitalar:
1-

Iniciados com as avaliações respiratórias já descritas, realizadas em três momentos:

primeiramente nas 24h pré-operatórias, nas próximas 48h de pós-operatório e antes da alta
hospitalar.
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2-

Avaliação diária da ausculta pulmonar e sinais vitais (Frequência Cardíaca;

Frequência Respiratória; saturação de oxigênio; Pressão arterial)
3-

Mobilização ativa realizada 10 vezes para cada articulação na amplitude de

movimento do paciente:
Para os MMSS - extensão e flexão dos dedos; flexão, extensão do punho; flexão e extensão do
cotovelo; flexão, abdução e adução do ombro.
Para os MMII – dorsiflexão, flexão plantar, flexão e extensão do joelho; flexão, abdução e adução
do quadril.
4-

A partir do 2º pós-operatório: Fortalecimento de MMSS e MMII com uso de

halteres e caneleiras que variam de 1kg a 3kg conforme tolerância do paciente;
5-

Deambulação nos corredores e rampas do hospital progredindo a distância para

cada dia de pós-operatório.
A comparação entre as variáveis colhidas no pré e pós-operatórios e os valores da avaliação
respiratória, foram feitas por meio do Teste T de Student, analisando assim, sua significância
estatística.
RESULTADOS
Foram abordados 12 pacientes, porém, 2 foram excluídos do programa por instabilidade
hemodinâmica e tempo de internação na UTI prolongado, e 2 recusaram-se a participar das coletas
de dados no pós-operatório. Portanto a amostra foi constituída de 8 pacientes, 1 % do sexo
feminino e 99% do sexo masculino, com idade entre 41 e 75 anos, média de 58,5 anos, sendo que,
3 (37,5%) submetidos à cirurgia de Gastrectomia Parcial; 4 (50%) submetidos à
retossigmoidectomia e 1 (12,5%) paciente submetido à esôfagogastrectomia.

Tabela 1: Distribuição dos valores que analisam a função pulmonar no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia
abdominal.

Variável

Pré OP

2º PO

Alta
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PiMáx

101,25±16,42

56,75±23,60

94,5±21,7

PeMáx

101,25±16,42

65,62±22,90

92,5±17,52

CVF

3,75±0,63

2,01±0,82

3,10±0,58

VEF1

3,08±0,67

1,61±0,42

2,23±0,47

TC6

404,6±47,63

Peak Flow

331,25±109,0

177,5±77,78

274,8±49,75
295±97,65

Observa-se na tabela 1, que o valor médio da PiMáx foi de 101,25±16,42, no 2º PO de
56,75±23,60 e na alta hospitalar com 94,5±21,7. Portanto houve decréscimo de 43,9% no 2º PO e
de apenas 6,6% no dia da alta hospitalar.
A PeMáx foi de 101,25±16,42, no período pré-operatório, 65,62±22,90 no 2º PO e de
92,5±17,52no dia da alta hospitalar. Decréscimo de 35,2% no 2º PO e de 8.6% para a alta
hospitalar, comparado ao pré-operatório.
Pode-se observar também, que para a CVF, houve decréscimo de 46,4% no 2º PO e de
10.3% menor que o valor inicial.
Também na tabela 1 observa-se que o valor do VEF1 no período pré-operatório foi de
3,08±0,67, e que no 2º PO foi de 47.7% menor e de 27.5% menor no dia da alta hospitalar.
O valor de Peak Flow reduziu 76,7% do valor pré-operatório no 2º PO (p<0,001) e
comparando o dia da alta com o pre-operatório houve diferença de apenas 12%(p<0,001).
Com relação ao TC6’ houve diferenças significativas quando comparados ás avaliações
pré-operatórias, no dia da alta hospitalar os pacientes caminharam, em média, 129 metros a menos
que na primeira avaliação.

DISCUSSÃO
As complicações pulmonares são preocupações constantes no período pós-operatório, a
principal causa das complicações pulmonares no pós-operatório (CPP), está ligada ao atraso na
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recuperação das funções pulmonares como volumes, capacidades e força da musculatura
respiratória. Nos pacientes que realizam cirurgias abdominais, desenvolvem-se alterações na
mecânica ventilatória, redução dos volumes pulmonares, disfunções na musculatura respiratória e
alterações no estado de oxigenação, estas alterações podem ser transitórias ou podem facilitar o
aparecimento de complicações.7,17
Os pacientes submetidos a cirurgias abominais e torácicas sofrem complicações
respiratórias pós–operatórias com morbidade e mortalidade significativos, sendo que a principal
causa é a inspiração inadequada acompanhada da expectoração ineficaz.17
Por meio desse estudo, verificou-se que no segundo dia de pós-operatório há uma
redução significativa da força da musculatura respiratória tanto inspiratória (PiMáx) (p<0,001),
quanto expiratória (PeMáx) (p<0,001) quando comparado ao pré-operatório e após o protocolo de
mobilização precoce apresentou melhora, no entanto, não houve recuperação total para ambos
(p<0,002) como mostra o gráfico 1.
Martins; Denari e Montagnini18 avaliaram 46 pacientes pré-operatórios e apenas 18 foram
incluídos na avaliação pós-operatória, com idade entre média de 61,8 anos, de ambos os sexos e
que passaram por cirurgia oncológica abdominal, neste foi visto que no período pós-operatório,
principalmente no 1º e 3º pós-operatório existe uma diminuição nos valores de pressões
inspiratórias e expiratórias máximas em relação às medidas pré-operatórias.
Os dados se comparam com os de Dantas, et al.9 que concluíram que um após um
protocolo de mobilização sistemática e precoce houve ganhos significativos para os valores de
pressão inspiratória máxima, no entanto, não houve significância estatística para pressão
expiratória máxima e tempo de ventilação mecânica (dias), tempo de internamento na UTI e
tempo de internamento hospitalar.
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Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 1: Valores referentes a avaliação da força da musculatura inspiratória e expiratória. Legendas: PiMáx:
Pressão inspiratória máxima, PeMáx: Pressão Expiratória Máxima, PréOP: pré-operatório, 2ºPO: segundo dia de pósoperatório, Alta: último dia internação hospitalar.

Pode-se observar também, diminuição importante da CVF (p <0,002) e VEF1 (p<0,001),
quando comparado ao segundo dia de pós-operatório com progressão positiva até a alta hospitalar,
porém, sem recuperação completa (p<0,001) e (p<0,001) respectivamente, conforme o gráfico 2.
Fonseca4 avaliou 10 pacientes para analisar a influência da cirurgia abdominal na função
pulmonar e concluiu em seu estudo, que há redução significativa dos valores de CVF e VEF1 no
pós-operatório de cirurgia abdominal numa porcentagem de cerca de 44,30% e 35,50%
respectivamente.
Junior, et al.12 avaliaram pacientes que realizaram cirurgia abdominal aberta e que
ficaram na sala de recuperação anestésica (SRPA), onde foram incluídos 40 pacientes, divididos
em dois grupos, os quais um dos grupos recebeu o atendimento na sala da SRPA e o outro recebeu
o atendimento apenas na enfermaria. Através das medidas de função pulmonar: CVF, PFE, VEF1
e índice de Tiffeneau (VEF1/CVF), Concluíram que o atendimento fisioterapêutico precoce
proporcionou manutenção da função pulmonar e da força muscular expiratória.
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Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 2: Valores referentes a espirometria, avaliação da CVF e VEF1. CVF: Capacidade Vital Forçada,
VEF1: Volume expiratório forçado no 1º segundo, PréOP: pré-operatório, 2ºPO: segundo dia de pós-operatório, Alta:
Último dia de internação hospitalar.

O teste de caminhada de 6 minutos teve redução da distância percorrida em média 129
metros quando comparada ao pré-operatório, ainda no dia da alta hospitalar não foi possível
recuperar a capacidade de deambulação, conforme descrito no gráfico 3. Não foi possível realizar
o teste no segundo dia de pós-operatório devido a intensidade da dor referida pelos pacientes neste
período pois (37,5%) dos pacientes recusaram-se a fazer o teste.
Jannuzzi e Soares19, realizaram um estudo com 42 sujeitos com idades entre 41 e 81 anos, tal
estudo apontou que, os pacientes no pré-operatório eletivo de cirurgia abdominal apresentam
redução do desempenho físico no teste de caminhada de 6 minutos, e com a repetição do teste, a
distância percorrida aumenta significativamente.
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Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 3: Média dos valores referentes ao teste de caminhada de 6 minutos realizado no pré-operatório e no dia da
alta hospitalar. TC6: Teste de caminhada de 6 minutos, PréOP: pré-operatório, alta: último dia de internação
hospitalar.

O pico de fluxo expiratório apresentou-se reduzido no segundo dia de pós-operatório comparado a
avaliação pré-operatória (p<0,001) e apresentou melhora no último dia de internação (p< 0,001)
como demonstra o gráfico 4.

Peak flow
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Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 4: Média dos valores referentes à avaliação do pico de fluxo expiratório realizados no pré-operatório, segundo
dia de pós-operatório e alta hospitalar. Legenda: Peak Flow: aparelho de medida para o pico de fluxo expiratório,
PréOP: pré-operatório, 2º PO: segundo dia de pós-operatório, alta: último dia de internação hospitalar.
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Silva; et al.20 avaliaram em seu estudo o pico de fluxo expiratório em pré-operatório e
pós-operatório de cirurgia abdominal alta, no qual, constataram queda considerável dos valores em
relação à essa variável, com maior prevalência no sexo feminino.
Scheeren e Gonçalves21 avaliaram um grupo de 47 pacientes no período de maio a
dezembro de 2014 comparando a função ventilatória através do pico de fluxo expiratório no pré e
pós-operatório de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no andar superior do abdome,
e concluíram que há diferença em média de 19.6% do período de pré-operatório para pósoperatório e que as variáveis que mais implicam na diminuição da função ventilatória são idade
avançada, tabagismo e presença de comorbidades.
A mobilização precoce deve ser uma atividade física suficiente para provocar efeitos
fisiológicos na ventilação, perfusão central e periférica, circulação, metabolismo muscular.22 Isso
está diretamente relacionado com a prevenção de complicações pulmonares e vasculares pósoperatórias e com a redução do tempo de internação.14
O presente trabalho apontou que a mobilização precoce é eficaz no tratamento pósoperatório de cirurgia abdominal por recuperar valores significativos dos volumes pulmonares e
força da musculatura inspiratória e expiratória apenas com os exercícios precoces. Vale ressaltar,
que nenhum paciente apresentou complicação respiratória durante o tempo de internação e
receberam alta hospitalar no período previsto de acordo com a técnica cirúrgica.
Um estudo realizado por Kato et al.23, analisou um grupo de 79 pacientes submetidos à
esofagectomia, onde 38 passaram por reabilitação intensiva (R) e 41 participaram do grupo
controle (C), neste foi concluído que o grupo R teve em vantagem ao grupo C: balanço
nitrogenado mais positivo, melhora da retenção de líquidos, ausência de disfunção hepática e
redução da contagem de linfócitos. Portanto, segundo tal estudo a mobilização precoce tem uma
evidência metabólica quanto a evitar atrofia por desuso dos músculos esqueléticos.
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Almeida24, avaliou o efeito da mobilização precoce na capacidade funcional e na
incidência de complicações clínicas em pacientes submetidos à cirurgia oncológica abdominal de
grande porte, quando comparado a uma estratégia de reabilitação pós-operatória convencional.
Neste, foram incluídos 108 pacientes na análise final; destes 54 participaram do grupo de controle
e 54 no grupo de intervenção, os resultados mostraram que o programa de mobilização precoce
reduziu a perda funcional em pacientes submetidos à cirurgia oncológica abdominal, quando
comparado a um programa de fisioterapia convencional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo principal avaliar o efeito da mobilização precoce
para a recuperação dos volumes e capacidades pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia
abdominal.
Levando em conta as condições experimentais desse estudo, pode-se concluir que, no
período de pós-operatório existe um impacto negativo da cirurgia abdominal para a dinâmica
respiratória, queda dos volumes pulmonares e da força da musculatura respiratória, o que pode
contribuir para o aparecimento de complicações respiratórias pós-operatórias, com consequente
aumento da morbimortalidade e do tempo de internação hospitalar.
O estudo mostrou também que, com a mobilização precoce é possível recuperar e manter
a força da musculatura inspiratória e expiratória, além de melhorar volumes pulmonares com
valores próximos aos dados de pré-operatório e evitar o aparecimento de complicações
respiratórias no período pós-operatório, sendo assim, uma alternativa eficaz para o tratamento
Fisioterapêutico desse tipo de pacientes.
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RESUMO

O presente artigo retrata um estudo de caso, realizado no período de agosto a outubro de 2016. Foi
aplicado em três sujeitos com diagnostico de disfunção crânio mandibular, duas mulheres e um
homem, idades variadas de 20, 21 e 35 anos, submetidos à avaliação fisioterapêutica e
odontológica. O objetivo do presente é verificar e analisar os efeitos do tratamento odontológico e
fisioterapêutico em conjunto no tratamento da dor, combate ao bruxismo e aumento da amplitude
de movimento. Sendo um dos principais sintomas desta patologia, a dor na musculatura
mastigatória e cervical, estalos ou crepitações ao abrir e fechar a boca, cefaleia, zumbido no
ouvido, mioespasmo, vertigem, dor facial, limitações, dificuldade e incoordenação nos
movimentos mandibulares e sensibilidade na palpação. Realizaremos de 5 a 12 sessões
dependendo da necessidade de cada paciente, mas independe disto o protocolo de atendimento
será o mesmo. Após a reavaliação fisioterapêutica observou-se diminuição do quadro álgico, do
quadro inflamatório e aumento da amplitude de movimento.
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INTRODUÇÃO

A articulação tempomandibular (ATM), considerada a articulação mais complexa do
corpo humano, é composta especialmente pelo côndilo mandibular, parte móvel que se desloca e o
osso temporal, parte fixa. ¹
A ATM possui uma característica ímpar: é o único sistema articular com um ponto
terminal rígido de fechamento, que são os dentes. ¹ Uma boa oclusão dentária é fundamental para
harmonia do sistema mastigatório para que não haja colapso estrutural. Se a dentição for saudável,
alinhada o sistema pode aguentar as cargas pesadas geradas pelo sistema muscular. ¹
Há anos se sabe que não existe um único fator etiológico responsável por desencadear a
sintomatologia das disfunções temporomandibulares. Quando é dada a hora do diagnóstico
precisam ser levados em consideração fatores funcionais, anatômicos e psicossociais. ¹
Avaliar um paciente com disfunção crânio mandibular (DCM) não é algo fácil , já que se
trata de uma patologia com etiologia multifatorial, os profissionais mais capacitados a avaliar e
ajudar pacientes com essa desordem são os fisioterapeutas , ortodontistas e os cirurgiões dentista ,
ressaltando a necessidade do trabalho de um equipe multifatorial para um programa de tratamento
bem sucedido. ³
O sistema estomatognático é a unidade funcional do corpo primordialmente responsável
pela mastigação, fala deglutição.1
A articulação temporomandibular é constituída por estruturas internas e externas como a
fossa mandibular do osso temporal, o côndilo da mandíbula, a eminencia articular, o disco
articular, a cápsula articular, os ligamentos, a membrana sinovial, a vascularização e a inervação
temporomandibular , estas sendo capazes de realizar movimentos como elevação , depressão ,
protrusão e retração da mandíbula, além de movimentos de lateralidade.5
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As conhecidas más oclusões são desvios anormais observados no arco dental do
esqueleto facial ou de ambos, com reflexos variados nas diversas funções do aparelho
estomatognático, podem ser classificadas pela Classificação, que apresenta 3 classe a seguir:6
Classe I: a relação anteroposterior dos primeiros molares superiores e inferior é normal.
A mandíbula e o arco dentário a ela superposto estão em correta relação mesiodistal com a maxila
e demais ossos da face. A cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior oclui no sulco
central do primeiro molar inferior. A maloclusão está geralmente confinada aos dentes anteriores.6
Classe II: a arcada inferior se encontra em relação distal com a arcada superior. A cúspide
mésio-vestibular do primeiro molar superior oclui no espaço entre a cúspide vestibular do primeiro
molar inferior e a face distal da cúspide vestibular do segundo pré-molar inferior.
Classe III: o primeiro molar inferior encontra-se em posição mesial na relação com o
primeiro molar superior. A cúspide mésio vestibular do primeiro molar superior oclui no espaço
entre a cúspide distal do primeiro molar inferior e a cúspide mesio-vestibular do segundo molar
inferior. Também neste caso é usada a sub-divisão quando existe um lado em chave de oclusão.
Os incisivos podem ou não apresentar mordida cruzada, com as faces vestibulares dos incisivos
superiores contactando com as faces linguais dos incisivos inferiores. Os incisivos e caninos
inferiores encontram-se com excessiva inclinação lingual. Frequentemente a arcada superior está
atresiada.6
A alteração em algum dos elementos da ATM é denominada como disfunção
crâniomandibular, que é a síndrome que envolve a região crâniocervical, musculatura mastigatória
e as ATM´S. 4
Apesar de desconhecida a etiologia da DTM, as conexões nervosas existentes entre a
região cervical, crânio e a mandíbula sugerem que alterações posturais estejam diretamente
relacionadas com sua gênese e perpetuação. 4
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A DCM é caracterizada por ter diversos sinais e sintomas e ser de origem multifatorial e
por isso seu diagnóstico é considerado difícil, pois podem ser por lesões traumáticas ou
degenerativas, problemas esqueléticos , alteração na oclusão e hábitos parafuncionais. 5
Alguns dos sintomas são cefaleias, zumbido no ouvido, estalos ou crepitações ao abrir e
fechar a boca, mioespasmos, dor na musculatura mastigatória e cervical, otalgia, vertigem, dor
facial , luxações (em casos mais graves), limitações, dificuldade e incoordenação nos movimentos
mandibulares e sensibilidade na palpação. 4
O bruxismo é um das principais causas de alteração em dentes, músculos e ATM´s,
caracterizado por comportamento parafuncional ,onde a fricção ou atrito dos dentes entre si, sem
finalidades funcionais. ¹ A fisioterapia é uma alternativa de tratamento para reabilitação dos
indivíduos com DTM. 4
As placas oclusais são uma modalidade de tratamento muito utilizada nas DTMs, pois sua
confecção é relativamente simples de ser realizada, possuem custo baixo, são reversíveis e tem
obtido um alto índice de sucesso no tratamento de muitos sintomas dolorosos provocados pelas
DTMs.15
Embora as placas oclusais tenham demonstrado sucesso em grande número de estudos de
tratamento de DTMs é importante ressaltar que elas não devem ser usadas como única modalidade
de tratamento, mas sim como parte deste ou até mesmo como coadjuvante à outras terapias como a
medicamentosa ou a fisioterápica e é necessário que se descubra a etiologia da DTM para que se
obtenha sucesso a longo prazo no tratamento. 15
A fisioterapia tem sido considerada como um tratamento opcional eficaz para a melhora
da abertura bucal e melhora do quadro álgico. É uma terapia simples, não invasiva e de baixo
custo comparada a outros tratamentos. 5
Alguns dos recursos mais utilizados são os alongamentos terapêuticos, o ultrassom
terapêutico, a estimulação elétrica, o biofeedback, a massagem, a mobilização articular, exercícios
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, estimulação elétrica transcutanêa, laser de baixa intensidade entre outras. A junção desse arsenal
terapêutico é indicada para alivio da dor, redução da inflamação e do espasmo muscular, melhora
da ação do muscular e da mobilidade articular e restaurar o equilíbrio musculoesquelético. 5
A anamnese tem como objetivo colher o máximo de informações clinicas relacionadas
aos distúrbios que serão apresentados. O uso de um questionário trata-se de informações
relacionadas as queixas que levam o paciente buscar o tratamento desta síndrome.¹
É importante relacionar o lado psicogênico, pois o estresse emocional define uma
sensação de cansaço sobrecarga e tensão e, assim contribuindo com o aparecimento de vários
outros problemas. Geralmente o estresse diário, pode provocar o aparecimento dos sintomas das
DCM. ¹
Com o paciente a frente do profissional, examinando sua simetria. Desvios laterais
mandibulares geralmente levam assimetria esquelética no plano frontal. ¹
Para avaliar o movimento mandibular do paciente, toma-se como ponto de referência a
linha média dos incisivos centrais. Examina-se a língua para verificar a posição em repouso,
movimentos, comprimento do freno e tamanho. ¹
As articulações devem ser palpadas com o dedo indicador dinamicamente e
estaticamente, observando hipo ou hipermobilidade da articulação e avaliando se há deformidades
do contorno além da dor. ³
O tratamento tem como objetivo aumentar o espaço articular, recapturar o disco e limitar
a abertura da boca, assim como aliviar a dor e o quadro inflamatório. ³
A terapia de calor e frio utiliza mudança da temperatura tecidual para obter os efeitos
terapêuticos. ³ Quando inicia-se o estiramento muscular, os órgãos tendinosos de Golgi presente
nas extremidades da fibra extrafusal, tomando-se sensíveis a tensão no musculo permitindo o
alongamento destes tecidos, em geral o alongamento é reparar ou restabelecer a amplitude do
movimento articular e a mobilidade dos tecidos moles. ¹
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O TENS consiste, no uso do aparelho que administra corrente elétrica de baixa voltagem,
que quando aplicada na superfície cutânea através dos eletrodos tem como objetivo relaxar
músculos hiperativos e promover o alivio da dor. 7
O laser é um instrumento importante no alívio da dor e no restabelecimento da função dos
pacientes portadores de DTM, possibilitando que o paciente retorne a suas atividades diárias sem a
necessidade de tratamentos agressivos. 10
O laser de baixa intensidade para essa desordem é baseado na irradiação de algumas áreas
específicas e inter-relacionadas: área acometida, trigger-points, área de dor referida, troncos e/ou
raízes neurais e pontos de acupuntura. Os mais utilizados localizam-se no espectro
eletromagnético de 780 a 904nm. As doses por ponto são variáveis de 6,0 a 10,0J/cm2, porém
dores agudas necessitam de doses em torno de 60% mais altas. A freqüência de irradiação também
varia de 2 a 5 vezes por semana. 10
O uso do ultra-som como tratamento tem como objetivo o reparo de tecidos lesados e
pode reduzir a dor, desde de que aplicado da forma certa. Este possui efeitos térmicos e não
térmicos. Os efeitos desejáveis na atividade térmica são o alivio da dor, a redução da rigidez
articular e o aumento do fluxo sanguíneo. Já os efeitos não térmicos, são o aumento da
permeabilidade e despolarização das estruturas, e a partir desse estimulo baseado nas evidencias
de Dyson et al (1968), destaca-se a probabilidade de respostas regenerativas do tecido lesado.¹
O Shiatsu fácil tem como objetivo desbloquear o Ki estagnado nos meridianos e assim
equilibrando o fluxo de energia, melhorando o viço da pele e hidratando. A técnica resulta no
fortalecimento dos músculos faciais, pescoço e colo, e relaxa o sistema nervoso, eliminando o
estresse, o cansaço físico e mental, a tensão emocional, ansiedade, enxaqueca, cefaléia. 9
A drenagem linfática manual facial vem sendo muito utilizada, devido a sua capacidade
de estimular o trabalho do sistema linfático de forma rápida. 11
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A drenagem linfática, portanto, é uma técnica de massagem que trabalha o sistema
linfático, estimulando-o a trabalhar de forma rápida, movimentando a linfa até os gânglios
linfáticos. 11
A fisioterapia é uma alternativa de tratamento para reabilitação dos indivíduos com
DTM.4 De acordo com o contexto apresentado em antemão, tem-se por objetivo geral para o
presente projeto, demonstrar a possível eficácia obtida com o trabalho da fisioterapia e
odontologia em conjunto, utilizando eletroterapia e terapias manuais.
A partir do que foi apresentado, esse trabalho tem por objetivo, analisar as interações
entre o paciente portador de disfunção crânio mandibular e a fisioterapia, através de técnicas
manuais e eletroterapêuticas. Objetiva-se ainda, efetuar uma análise das interações e dos
mecanismos de ação desses recursos frente a esses pacientes.
Tal estudo pretende demonstrar os efeitos eletrofisiológicos da eletroterapia, bem como
os benefícios das terapias manuais para controle do quadro álgico, dando ênfase ao trabalho
interdisciplinar da Fisioterapia e Odontologia.
O presente projeto justifica-se pela carência de estudos voltados ao trabalho dos
profissionais da fisioterapia e odontologia agindo juntos para o tratamento das disfunções crânio
mandibulares, de forma eficaz e rápida de acordo com cada classe da disfunção.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa experimental do tipo estudo
de caso. Foi realizada na Clínica Archetti Odontologia, localizada na Avenida Brasil, 325, Centro
– Pato Branco/PR – CEP: 85501-071.
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Para o alcance dos objetivos propostos foi realizado uma pesquisa de campo de cunho
exploratório, experimental, de abordagem quantitativa. O estudo respeitou todos os aspectos éticos
e científicos apresentados na resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de
dados foi realizada somente após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa.
O trabalho teve seu início no dia onze de agosto de dois mil e dezesseis (11/08/2016).
Nesta data foi efetuada as avaliações odontológicas e fisioterapêuticas dos três pacientes L F C M,
20 anos, sexo masculino, C K , 21 anos, sexo feminino e G L M S, 35 anos, sexo feminino.
Durante a avaliação foram colhidos seus dados de identificação e seus dados clínicos. Em seguida
foi realizada a anamnese, onde foi levantada a história da doença atual e sua queixa principal.
Sendo em seguida efetuado o exame físico e a inspeção da oclusão e musculatura. Observando-se
a amplitude de movimento, oclusão, presença de cicatrizes e feridas, deformidades ósseas e/ou
cutâneas, palpação da musculatura, presença de edema, de crepitação e a avaliação postural.
Foram utilizados como instrumentos de avaliação, um paquímetro da marca Carbon
Fiber Composites para a realização da amplitude de movimento, um questionário anamnésico
proposto por Fonseca (1992) foi feito no início e no fim do tratamento, o qual quantitativa a
severidade da disfunção e, a uma Escala analógica visual da dor impressa, para controle do
quadro álgico no decorrer do estudo.
Das avaliações efetuadas, foram diagnósticos classe I, II e III de disfunção crânio
mandibular (DCM). E merecem destaque as quatro queixas principais dos pacientes avaliados, a
dor localizada na ATM, cefaleia, dor na cervical e a dor ao mastigar.
Ao término das avaliações, foram estabelecidos o diagnóstico fisioterápico e
odontológico , bem como os objetivos do tratamento, bem como o plano de tratamento
fisioterapêutico, correspondente aos dados coletados individualmente em toda avaliação.

78
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

No que diz respeito à conduta, foram realizadas 5 (cinco) sessões no paciente L C F M, 2
vezes por semana, paciente com diagnóstico de classe I de DCM. Com a paciente G L M S foram
realizadas 12 (doze), 2 vezes por semana, com diagnostico de classe II de DCM. E por fim,
paciente C K, com diagnostico de classe III de DCM, foi feito 8 (oito) sessões, 2 vezes por
semana.
Sendo todos então submetidos ao mesmo protocolo fisioterapêutico , eletroterapia com o
uso do TNS – US – LASER, alongamento, massagem, Shiatsu, drenagem linfática e colocação de
Kinesio Taping.

Tabela 01 – Perfil da Disfunção e número de Sessões efetuadas.
ID
Disfunção
Idade
Sujeito 1
Classe I DCM (leve)
20
Sujeito 2
Classe II DCM (moderada)
35
Sujeito 3
Classe III DCM (severa)
21

Sexo
Masculino
Feminino
Feminino

Sessões feitas
05
08
12

Embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais comum entre indivíduos de 13 a 35
anos. Esta disfunção é quatro vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.13
Segundo estudo onde tem houve prevalência de mulheres, verifica-se dessa forma a
correlação da alta prevalência de DTM em mulheres, correspondendo a 50% neste estudo, fato
esse que se assemelha ao da literatura que descreve uma maior prevalência de DTM em mulheres,
devido aos fatores fisiológicos e hormonais.15
Para efetuar-se a comparação dos resultados obtidos à partir da proposta de tratamento
em questão, serão adotados dois procedimentos qualitativos, primeiro a partir da análise de pré e
pós conduta, medidas de amplitude de movimento, pontuação do questionário de Fonseca, e a
partir de uma análise subjetiva por meio de escala analógica da dor.
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Fonte: (CHAVES et al, p. 21, 2005)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento fisioterapêutico tem como objetivo aliviar a dor osteomuscular, reduzir
inflamação e restaurar a função motora oral.13 Abrange diversos recursos terapêuticos, que visam
promover melhora sintomatológica, principalmente nas crises dolorosas. Dentre os recursos
fisioterapêuticos disponíveis para tratamento das DTMs destacam-se: ultrassom, laser, agentes
térmicos (frio e calor), biofeedback, massagens e liberações miofasciais.14
A seguir são apresentados de forma individual os resultados obtidos a partir do estudo de
caso em questão. No que diz respeito à conduta , como todos apresentavam as mesmas queixas
apesar de serem classes de DCM diferentes , o protocolo de atendimento foi o mesmo, o que
mudou foi o número de sessões. Classe II e III a posição da mandíbula é alterada de forma
imutável , o que nos dificulta no tratamento. A Tabela 02 apresenta alguns dados gerais dos casos
que foram analisados no presente estudo.
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Tabela 02 – Características dos sujeitos analisados
ID
Disfunção
Idade
Sexo
Sujeito 1 Classe I DCM
20
Masculino
Sujeito 2 Classe II DCM
35
Feminino
Sujeito 3 Classe III DCM
21
Feminino

Sintomas
Dor,  da ADM
Dor, Zumbidos e  da ADM, Cefaleia, Estalos
Dor,  da ADM, Cefaleia, Estalos

A dor de DTM tem impacto negativo na qualidade de vida do paciente. ¹Os sintomas
clássicos da DCM são os ruídos na articulação da mandíbula, limitação dos movimentos e/ou
desvios dos movimentos da mandíbula, dor ao nível da articulação temporomandibular e/ou
músculos mastigatórios e na região cervical.13
Paciente L F C M, 20 anos, classe I DCM. Para este após a avaliação foram prescritos
cinco sessões de fisioterapia que seriam suficientes para este caso, no meio dos atendimentos uma
consulta com o dentista para o ajuste da placa oclusal. A cada atendimento paciente já relatava
melhora, e já no quarto atendimento não referia mais quaisquer queixa. No primeiro atendimento
paciente marcou 8 na escala analógica da dor , no ultimo apontou a zero. Sobre a amplitude de
movimento foi de 51° com dor para 54° sem dor.
Paciente G L M S, 35 anos, classe II DCM. Esta paciente relatou toda sintomatologia de
um paciente com DCM , dor de cabeça , dor cervical , dor musculatura, dor ao mastigar , zumbido
no ouvido , amplitude comprometida entre outros, e por isto foram prescritos doze sessões, e dois
atendimentos com dentista para ajuste da placa oclusal. Escala da dor referida como 10 e no final
foi para 2. Sobre amplitude de movimento foi de 48° com dor para 50° sem dor.
Paciente C K, 21 anos, classe III DCM. Foram realizados oito atendimentos e com o
dentista para ajustes na oclusão. Na escala da dor referiu dor 10 , até final dos atendimentos foi
para 2. Queixas principais desta eram cervical , dor de cabeça e dor ao mastigar coisas duras. Dor
na cervical e dor de cabeça não foram mais relatas pela pacientes, e sobre a dor ao mastigar
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permaneceu mas , segundo relato só em dias de estresse. Sobre amplitude de movimento foi de
46° com dor para 49° sem dor. 8
O Gráfico 01 apresenta à evolução do quadro álgico dos sujeitos durante o período em
que foram submetidos ao plano de tratamento. Salienta-se que o Sujeito 1 um foi submetido a 5
sessões, o Sujeito 2 a 12 e o Sujeito 3 a 8 sessões.

Gráfico 01 - Evolução no relato de dor em EAD durante o
tratamento
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No Gráfico 02, pode-se observar a evolução na Escala Analógica da Dor sessão por
sessão em cada um dos 3 sujeitos avaliados, durante todo o período de aplicação do estudo.
Em um estudo os indivíduos avaliados apresentaram dor e redução dos movimentos da
cervical, estes que foram tratados apenas com terapia manual estão de acordo que é um tratamento
eficaz, em curto prazo, para aumentar a mobilidade da mandíbula.13
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Gráfico 02 - Evolução em EAD sessão por sessão nos 3 sujeitos
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O Gráfico 03, apresenta à evolução na ADM dos sujeitos em função do período de
tratamento ao qual foram submetidos durante a realização da presente pesquisa.

Gráfico 03 - Evolução na Amplitude de Movimento dos Sujeitos
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Em um estudo realizado com quatorze pacientes, que foram submetidos a uma avaliação
da abertura da boca e avaliação de dor na cervical e na ATM, antes e depois da mobilização
vertebral da coluna cervical ,o resultado foi que

a amplitude de movimento aumentou

significativamente para todos os movimentos, exceto para flexão. As variáveis dor e abertura da
boca também melhoraram de forma significativa.13
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O Gráfico 04, apresenta os resultados obtidos à partir da aplicação do Questionário de
Anamnese de Fonseca, o mesmo atribuí à partir de 9 questões, um Score final, no gráfico foram
apresentados os resultados dos Scores em função de cada pacientes.
O questionário Fonseca ou índice anamnésico permite coletar uma grande quantidade de
informações em um curto período de tempo, pois as perguntas são fáceis de serem entendidas.15

Gráfico 04 - Resultados do Questionário de Fonseca
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De acordo com um estudo realizado com cinco pacientes, no qual também foi feito o uso
do questionário anamnésico de Fonseca, aonde foram utilizados como meio de tratamento o Laser
e Cinesioterapia como tratamento, todos os sujeitos da pesquisa iniciaram o tratamento
fisioterapêutico com DTM severa, progredindo para DTM leve ao final do tratamento, exceto o
sujeito 4 que apresentou DTM moderada e o sujeito.14
O laser atua como coadjuvante ao tratamento da DTM, permitindo que o paciente tenha
um retorno imediato em suas funções, proporcionando maior conforto.15 De acordo com essa
afirmativa o presente estudo buscou associar a aplicação do laser com o tratamento
cinesioterapêutico, algumas técnicas de fisioterapia como: mobilizações articulares, exercícios
funcionais, liberação de pontos gatilhos e exercício de estabilização segmentar, manobras
miofasciais, alongamentos.15
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Em uma análise simplista, pode-se afirmar que houve um aumento geral da amplitude de
movimento de todos. Todos os pacientes submetidos a este estudo relataram franca melhora em
quadro álgico e de qualidade de vida a partir da metade dos atendimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Tendo- se em vista o que foi apresentado aqui, percebe-se os benefícios destas áreas
unidas, uma agregou a outra para este resultado animador. A união destas , tratou um problema
crônico , que atrapalhava a qualidade de vida dos pacientes de forma rápida e eficaz.
Apesar dos resultados animadores é importante que o leque de terapias sempre aumente e
que o conhecimento sempre aumente. Buscar ampliar conhecimento em terapia manual, e técnicas
de mobilização oral.
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Treatment of craniomandibular dysfunctions in conjunction with dental therapies and combined
physiotherapy : A Case Study

ABSTRACT

This article shows a case study, conducted from August to October 2016. It was applied in three
subjects with mandibular dysfunction diagnosis skull, two women and a man, different ages 20, 21
and 35, submitted for evaluation physical therapy and dental. The purpose of this is to check and
analyze the effects of dental and physical therapy together in pain, fighting bruxism and increased
range of motion. Being one of the main symptoms of this disease, the pain in the masticatory and
cervical muscles, crackles or crackles when opening and closing the mouth, headache, tinnitus,
myospasm, vertigo, facial pain, limitations, difficulty and incoordination in the mandibular
movement and feeling in palpation. There were 5-12 sessions depending on the needs of each
patient, but is independent of it the care protocol will be the same. After physical therapy
revaluation observed decrease in pain symptoms, the inflammation and increased range of motion.

89
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

DESENVOLVIMENTO DE UMA MULETA DE BAMBU DE BAIXO CUSTO COM
RESISTÊNCIA

MECÂNICA

SUFICIENTE

PARA

FINS

TERAPÊUTICOS

EM

PACIENTES ORTOPÉDICOS.

M.H. Baumer1
Rodrigues, F.R.M 2
H. Lunardi 3
1. Coordenador e Docente do curso de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Pato Branco FADEP, Mestre em Engenharia de Produção – Área de Concentração Ergonomia – Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC – Membro do Laboratório de Psicologia do Trabalho e
Ergonomia da UFSC – PSITRAB.
2. Docente do curso de Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco - UTFPR, Graduado em
Engenharia Mecânica - Universidade Estadual de Maringá - UEM, Mestre em
Engenharia Mecânica
e de Materiais,
Doutor em
Ciências
- Área de
concentração:
Engenharia
Biomédica
Universidade Tecnológica
Federal
do
Paraná - UTFPR.
3. Acadêmico do curso de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Pato Branco – FADEP.

Nome do autora: Hellen Lunardi
Email do autor: hellenlunardi@yahoo.com.br
Telefone: (46) 9924-1855
Rua: Ubaldino do Amaral nº 375 - Bairro – Centro - Cidade – Coronel Vivida/Paraná - CEP 85550-000
Título para as páginas do artigo: Desenvolvimento de uma muleta de bambu de baixo custo.
Palavras-chave: Deambulação; Dispositivos Auxiliares de Marcha; Biomecânica; Ergonomia.

90
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

RESUMO

Objetivo: O presente estudo visa analisar os limites de suporte de carga que o protótipo muleta
axilar de bambu pode ser capaz de suportar em termos de peso corporal, levando em consideração
as condições do material e suas estruturas adjacentes, para assim adaptá-la da melhor forma,
obtendo a melhor relação entre conforto e durabilidade, intencionando a inserção do conceito no
mercado de órteses. Método: Foi efetuada uma pesquisa de caráter qualitativa/experimental, deuse como base em estudos bibliográficos aprofundados perante a Fisioterapia Ortopédica, referente
à deambulação e dispositivos auxiliares, juntamente com estudos de Engenharia Mecânica perante
amortecimento, resistência, descarga de peso com uso de softwares e máquina de pinça.
Resultados: Partindo-se da metodologia proposta e dos resultados dos estudos efetuados foi
possível desenvolver um protótipo da muleta de bambu e realizar os testes de descarga de peso.
Conclusões: Foi possível analisar o protótipo com um software de engenharia, onde a muleta de
bambu apresentou: resistência para peso específico, ergonomia, conforto e aceitação perante
questionário aplicado em população diversa, para assim em segundo plano, colocá-la em comercio
de órteses, designando à pacientes ortopédicos com patologias de membros inferiores.
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INTRODUÇÃO

Aristóteles foi um dos primeiros estudiosos da marcha humana e suas alterações. A
marcha humana é o mecanismo capaz de promover o deslocamento do corpo entre dois pontos de
maneira segura e eficiente, com baixo gasto energético. A marcha sofre variações individuais de
acordo com fatores neurológicos, antropométricos e psicológicos, porém o sistema anatômico e
fisiológico da marcha normal é o mesmo em todos os seres humanos.1
A locomoção é uma característica dos animais, é o processo pelo qual o animal se move
de uma posição geográfica para outra. A locomoção inclui início, parada, mudanças na velocidade,
alterações na direção e adaptações para as mudanças da inclinação do terreno. O termo marcha é
inespecífico. Sua conotação é de um padrão cíclico de movimentos corporais que se repete
indefinidamente a cada passo.2
Os dois membros inferiores e a pelve são os segmentos anatômicos que formam o sistema
locomotor. Onze articulações estão envolvidas: lombossacral, quadril, joelhos, tornozelos,
subtalares e articulações metatarsofalangeanas. A duração e a magnitude do movimento de cada
membro são controladas por 57 músculos que atuam de modo seletivo. Os segmentos ósseos
(pelve, coxa, perna, pé e dedos) servem como alavancas.3
Marcha é a sequência dinâmica de eventos que permite que o indivíduo se locomova na
posição bípede. É a forma principal de deslocamento e caracteriza-se por um pé estar sempre com
apoio, em contraposição a atividades como corrida e saltos, em que há períodos em que ambos os
pés estão sem apoio. É uma atividade complexa, resultado de ações reflexas e voluntarias, bem
como reações e interações com forças físicas que atuam sobre o corpo.4
A marcha normal é cíclica, com a alternância entre fases de apoio e balanceio do membro
inferior. Define-se o termo “passada” como a distância percorrida desde o início do apoio de um
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pé, até que esse mesmo pé volte a tocar o solo. Por outro lado, um passo é a distância percorrida
desde o apoio de um pé até o início do toque do pé contralateral no solo.4
A marcha utiliza uma sequência de repetições de movimento do membro para mover o
corpo para frente enquanto, simultaneamente, mantem a postura estável. Para promover as funções
básicas necessárias para caminhar, cada passada envolve uma constante mudança no alinhamento
entre o corpo e o pé de suporte durante o apoio e avanço seletivo dos segmentos do membro no
balanço. É evidente que cada passada contém oito padrões funcionais. Tecnicamente essas são
subfases, já que as divisões básicas do ciclo de marcha são apoio e balanço, mas os intervalos
funcionais são conhecidos como fases.3
A velocidade da marcha humana é de 4,8 km/hora é uma velocidade confortável com
baixa demanda energética e com atividade muscular mínima e que a periodicidade pendular
natural dos membros inferiores é semelhante a cadencia ótima, a maior parte do trabalho muscular
durante a marcha é realizada durante alongamento ou através de contração excêntrica.5
O ciclo de marcha é dividido em duas fases, apoio e balanço e dois períodos de dupla
sustentação. Na marcha normal, a fase de apoio, constitui 60% do ciclo da marcha, é definida
como o intervalo em que o pé do membro de referência está em apoio com o solo. A fase de
balanço que constitui 40% do ciclo de marcha é aquela porção do ciclo em que o membro de
referência não entra em contato com o solo.6-7
A fase de balanceio corresponde aos 40% restantes desse ciclo e começa com o
desprendimento do pé apoiado e se encerrar com o toque do calcanhar do mesmo pé. Durante a
excursão do membro inferior, é fundamental que ele seja projetado anteriormente, seja pela
impulsão realizada pelos flexores plantares no final da fase de apoio, seja ela ação de flexão do
quadril ou ação da gravidade, que move o membro em efeito pendular.4
No ato de andar existem dois requisitos básicos: forças contínuas de reação do solo que
apoiam o corpo; e movimento periódico de cada um dos pés de uma posição de apoio para a
93
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

seguinte, na direção de progressão. Esses elementos são necessários para qualquer forma de
marcha bípede, não importando o quanto sejam distorcidos por incapacidades físicas. São
igualmente necessários quando são utilizadas próteses e órteses.2
A fase de apoio como contato inicial, sendo a resposta de carga: quando o peso é
transferido de uma perna para a outra; médio apoio: quando o pé de apoio se encontra em contato
total com o solo; apoio terminal: é o final de apoio, e o pé se encontra em flexão plantar; prébalanço: fase do desprendimento do hálux do solo. E para a fase de balanço, o autor relata que é a
fase de avanço do membro, sem contato com o solo, onde é subdividida em: Balanço inicial:
desprendimento do hálux do solo; balanço médio: flexão do joelho para passagem do membro e
balanço final: extensão do joelho preparando para o contato inicial.1
A marcha para ser funcional com baixo custo energético deve ser capaz de resolver
alguns problemas motores fundamentais: geração de energia mecânica para progressão anterior
controlada; absorção de energia mecânica durante o impacto com o solo e diminuir a progressão
anterior do corpo; manter as estabilidades da posição ortostática, suporte da parte superior do
corpo durante a fase de apoio; controle da trajetória do pé: oferecer a superfície de suporte na fase
de apoio e facilitar a passagem do pé na fase de balanço.5
A marcha antálgica caracteriza-se pela ocorrência de dor em algum dos membros
inferiores, acentuada na fase de apoio do lado doloroso. A ideia de uma recuperação mais rápida,
para evitar mais lesões, desenvolvendo algo alternativo que é acessível a todas as classes, irá
contribuir com uma rápida melhora da algia e facilitação no tratamento fisioterapêutico.4
Órtese é uma palavra derivada do grego, cujos termos orthos e titheme significam,
respectivamente, correção e colocação. Portanto, define-se órtese como um dispositivo aplicado
externamente ao segmento corpóreo, com a finalidade de proporcionar melhora funcional aos
pacientes que apresentam algum tipo de disfunção ou necessidade de suporte. As órteses tiveram
importância histórica no desenvolvimento da reabilitação ortopédica e neurológica. Uma órtese é
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um aparelho ortopédico utilizado para oferecer apoio, alinhar, evitar ou corrigir deformidades de
uma parte do corpo ou para melhorar a função de partes móveis do corpo.8,9
Órteses são utilizadas para controlar movimentação excessiva ou indesejada, além de
limiar a amplitude do movimento, as órteses podem ajudar a manter um determinado alinhamento.
Ainda releva que independente da sua finalidade, a órtese deve ser confortável; de outra forma,
será pouco provável que o paciente a utilize. Caso seja utilizada uma órtese desconfortável, ele
pode irritar ou lesar a pele e estruturas subjacentes. Independente do material ou da forma, alguma
parte da órtese deve toca a pele. O contato deve ser confortável e sem causar atrito.9
As órteses, consideradas importantes ´´ferramentas de trabalho´´, devem ser utilizadas
como um método complementar de tratamento, tendo como objetivo auxiliar a reabilitação física e
contribuir para um recuperação mais segura, rápida e eficaz em pacientes com comprometimentos
neuromusculoesqueléticos que apresentam alterações e/ou limitações funcionais temporárias ou
permanentes. As órteses, utilizadas como recurso terapêutico complementar, são indicadas para
repousar, imobilizar, proteger, fornecer feedback e corrigir segmentos corpóreos lesados,
sequelados ou em fase de recuperação.8
Todas as órteses aplicam forças sobre o corpo. O benefício terapêutico da aplicação da
força pode oferecer resistência ou auxiliar na movimentação, transferir força ou proteger
determinada parte do corpo. A quantidade de força e a região do corpo submetida à força
influenciam diretamente o conforto da órtese. Elas auxiliam na função do aparelho locomotor nos
programas de recuperação físico-funcional, prevenindo e corrigindo deformidades, dando função
aos segmentos, colaborando para o desempenho normal dos segmentos.9,11
Lesões em extremidades inferiores após uma queda ou um acidente são muito comuns.
Tais lesões ocasionam má deambulação, porque os membros inferiores não podem suportar o peso
do corpo adequadamente.10
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Para a biomecânica, alguns princípios básicos são pré-requisitos para a prescrição e uso
apropriado da órtese, para as diversas condições que um paciente pode apresentar no momento da
sua avaliação. Portanto, o entendimento e a ampliação desses princípios de biomecânica durante a
prática clínica são condições essenciais.8
As muletas servem para apoiar articulações dolorosas ou para ajudar a transferir o peso
do corpo de um membro inferior para o não afetado. Dispositivos auxiliares têm por objetivos:
aumentar base de apoio; diminuir carga sobre membro afetado; fornecer informação sensorial;
ajudar na aceleração e desaceleração durante a marcha; ampliar base de suporte e diminui desvio
do centro de massa corpóreo.8-12
Os mecanismos de ação das órteses incluem a sustentação do peso corporal, contenção de
movimentos indesejáveis, direcionamento da ação muscular, estabilização e imobilização. Postulase, ainda, que elas possam ter efeito de direcionar o reaprendizado do movimento frente a lesões
transitórias do aparelho locomotor.4
De forma geral, as órteses atingem tal objetivo controlando e adequando as forças que
incidem sobre uma articulação ou segmento corpóreo que esteja em movimento ou em posição
estática. Podem alterar ou mesmo restringir forças inapropriadas que possuam potencial para
desencadear alterações articulares degenerativas ou mesmo deformidades.8
Ajudas técnicas tais como bengalas ou andadores, são prescritos para melhorar o
equilíbrio, para download no peso da parte superior do corpo, para não ser apoiado por uma
extremidade inferior debilitada, e assim aliviar a dor causada pela carga em estruturas lesadas ou
para reduzir o componente de fadiga.13
As muletas axilares são usadas pelos pacientes que não precisam de muita estabilidade ou
apoio como os fornecidos pelo andador. As muletas axilares permitem que o paciente realize uma
variedade maior de padrões de marcha e deambule com mais rapidez.14
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São tipicamente usadas bilateralmente e funcionam para aumentar a base de sustentação,
para melhorar a estabilidade lateral, e para permitir que os membros superiores transfiram o peso
corporal para o solo. Esta transferência de peso atrás dos membros superiores permite uma
deambulação funcional, enquanto é mantido um estado de sustentação restrita do peso.14
Servem como instrumentos de auxílio da marcha que distribuem carga corporal sobre
segmento proximais do membro superior ou tórax. As muletas axilares dever ser apoiadas contra o
gradeado costal, e não contra a axila, a fim de evitar lesão do nervo radial ou empurrar a cabeça
umeral contra o arco coracoacromial, agravando quadros dolorosos locais.4
É de fundamental importância para os sujeitos portadores de necessidades especiais,
serem capazes de usar muletas de maneira confortável e eficaz. Usuários de muleta de longo prazo
preferem muletas axilares a muletas canadenses (de cotovelo), porque muletas axilares podem
oferecer melhor controle durante a marcha, bem como a capacidade de ficar estável enquanto
executa tarefas com os braços.15
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um conceito de muleta alternativa, uma vez
que a muleta de alumínio e madeira além de serem de maior custo, mais pesadas, de fabricação
mais complexa, ainda não são viáveis financeiramente. A muleta axilar de bambu seria a melhor
forma de proporcionar a população menos favorecida, a aquisição de um dispositivo auxiliar de
marcha.
Visa proporcionar bem estar ao paciente por ter contatos confortáveis à pele, onde não
causarão lesões vasculares ou de estrutura neuronal. Em algumas situações, para tornar possível a
obtenção de uma muleta, é necessário optar por materiais menos nobres, é preciso manter os
objetivos da indicação sem comprometer sua funcionalidade.
Por fim, objetiva-se ainda fabricar esse dispositivo, a fim de adaptá-lo da melhor forma
em termos de conforto ergonômico e durabilidade. Almeja-se ainda contornar as dificuldades que
populações de baixo poder aquisitivo tem visto os limites em termos de aquisição de dispositivos
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auxiliares na recuperação, para a recuperação de quadros patológicos locomotores. Uma simples
inovação poderá ser capaz de melhorar as condições do paciente, proporcionando a ele a
deambulação correta, e a rápida volta da função antes desempenhada, por um baixo custo.
Levantam-se as hipóteses de que uma muleta axilar de bambu teria vantagens técnicas no
que diz respeito a dissipação das diferentes descargas de peso corporal, redução no impacto contra
o solo, melhor amortecimento e durabilidade.
Uma grande vantagem dessas órteses é seu baixo custo e praticidade. É importante
lembrar que essas órteses devem ser avaliadas, verificando-se ajustes perfeitos nos segmentos
corporais envolvidos conforme os objetivos desejados.8
Na primeira metade do século XX, as órteses eram confeccionadas principalmente em
metal, couro e tecido. Atualmente, contamos com inúmeros materiais específicos para a sua
confecção, embora elementos anteriormente empregados ainda continuem a ser utilizados em
muitas órteses.8
O grande avanço nas pesquisas e no desenvolvimento de inúmeros tipos de órteses, assim
como dos materiais utilizados em suas confecções se deu principalmente após as duas grandes
guerras mundiais. Outro fator importante a ser considerado no estudo da história das órteses diz
respeito aos materiais com os quais elas são confeccionadas, visto que a qualidade e a natureza
desses materiais e a tecnologia empregada para a sua confecção estão em constante
desenvolvimento, evoluindo paralelamente à informatização dos sistemas e engenharia de
materiais.8
A muleta de bambu é confeccionada com um material alternativo, de fácil acesso, mão de
obra prática, de baixo custo, resistente (suportando descargas de peso no solo) com ponteira
antiderrapante para não ocorrer quedas, provida de densidade baixa (leve) para assim não gerar
sobrecarga ao fazer a marcha com alternância de membros superiores. A mesma é feita com
matéria prima renovável, ou seja, não gera acúmulo de material não degradável, sendo orgânica.
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Todos esses benefícios acima relatados se somam a uma questão importante, que é o baixo custo,
onde que nenhuma outra marca veio a produzir muletas com esse material, até mesmo perante
pesquisa cientifica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o alcance do objetivo proposto, foram utilizadas as denominadas metodologias de
desenvolvimento – development research à partir de uma abordagem qualitativa/experimental. Sua
base será consolidada com base em estudos no arcabouço da Fisioterapia Ortopédica, referente a
deambulação e dispositivos auxiliares, associados aos conhecimentos da Engenharia Mecânica no
que diz respeito ao amortecimento, resistência e descarga de peso.
A pesquisa qualitativa experimental básica considera que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade
do sujeito, que não pode ser traduzido em números, onde o processo e seu significado são os fatos
principais da abordagem.
Esta pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o projeto e
construção de uma muleta de bambu em desenvolvimento com profissionais professores de
Engenharia Mecânica na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).
O presente estudo fez uso de toda a infraestrutura de engenharia mecânica da UTFPR
para fabricação (oficina de corte, prensa, modelagem e análise virtual/software) da muleta de
bambu, enquanto que a parte de levantamento bibliográfico foi feita na FADEP (Faculdade de
Pato Branco) em seu vasto acervo.
O presente trabalho teve como um de seus objetivos os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos, para relatar de uma forma mais clara suas hipóteses.
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Dentro dessa perspectiva foi efetuado um levantamento bibliográfico, assumindo a forma de
pesquisa bibliográfica.16
Para o início do presente estudo foi efetuado um levantamento bibliográfico referente à
Fisioterapia sobre a marcha, dispositivos auxiliares, muleta axilar, biomecânica humana na área de
Engenharia Mecânica, sobre a geometria das muletas, propriedades do bambu, forças atuantes em
muletas e análises de peças físicas. Com estes dados, uma muleta foi modelada no programa
Autodesk Inventor e efetuadas simulações estruturais através do método dos elementos finitos,
para verificação de resistência mecânica. Após estas etapas um protótipo foi construído com
bambu e parafusos, ou seja, elementos de fixação mecânica, com auxílio de máquinas utilizadas
para construção da muleta como: prensa mecânica, e algumas ferramentas manuais.
O estudo respeitou todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 466 de
12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados será realizada somente após a aprovação do
Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da autorização das Instituições privadas de
saúde e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo que
uma via permanecerá com o participante e a outra com os pesquisadores, assim como as
assinaturas nos termos de Compromisso para uso de dados em arquivos e confidencialidade.
Os limites observados frente ao desenvolvimento deste estudo dizem respeito à
propagação de trincas (se houvesse ultrapassagem do peso corporal ideal, perante a força de
sustentação da muleta de bambu), e a falta de padronização para produzir em larga escala,
contudo, nenhum desses limites oferece riscos aos indivíduos que irão realizar os testes de uso
padrão, uma vez que os testes mais rigorosos serão efetuados em simulador.
Em relação aos benefícios dessa órtese (muleta axilar de bambu), a mesma é
ecologicamente correta Phyllostachys aurea (nome cientifico do bambu usado) e de baixo custo,
promove a reeducação da marcha, evitando ou diminuindo o peso no segmento, eliminação da
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carga do peso, de modo parcial ou total sobre um membro, e da mesma forma sendo acessível a
populações carentes.
A espécie Phyllostachys aurea Riviére & C. Rivière, conhecida vulgarmente como canada-Índia, vara de pescar ou bambu-jardim, é nativa da China, mas também é encontrada no Japão,
Taiwan, América Central e América do Sul. É uma das espécies mais conhecidas em todo o
mundo e a que melhor tem se adaptado ao clima temperado, devido aos seus rizomas leptomorfos.
Sua altura varia em média de 6 a 12 m, e o diâmetro entre 2 e 7 cm. Seus colmos se apresentam
verdes quando jovem tornando-se amarelo-esverdeados com o passar do tempo.17
Para o objetivo de fabricação desse protótipo, essa espécie de bambu (Phyllostachys
aurea), precisa de 4 a 5 anos de amadurecimento para ter as condições mecânicas ideais.
A densidade influência a resistência mecânica, a qual é afetada pela umidade. As
alterações dimensionais do bambu, devido à desorção e/ou adsorção de água, estão entre as
propriedades físicas mais importantes, afetando e limitando consideravelmente o seu uso industrial
em vários ramos de utilização.18
A estrutura anatômica do bambu proporciona resistência devido à concentração de fibras
na região externa e flexibilidade devido à concentração de vasos e células de parênquima na região
interna.19
Os testes que foram efetuados, levaram a uma análise específica de suas estruturas e
forças, para assim, não causar nenhum dano ao paciente.
Foi aplicado um questionário fechado com amostra intencional, para assim possibilitar a
coleta de dados em um grande numero de pessoas, mesmo que estejam em áreas geográficas
distantes, e assim ter uma menor possibilidade de engano de interpretação das respostas.16
Ao executar o questionário sobre ´´A opinião da população no teste com a muleta axilar
de bambu´´, foram abordados indivíduos adultos de ambos os sexos, com ou sem problemas
ortopédicos.
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Critérios de inclusão: Indivíduos adultos de ambos os sexos, com ou sem problemas
ortopédicos.



Critérios de exclusão: Crianças, pois não possuem opinião formada sobre este assunto.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fase de apoio dura de 60% a 65% do ciclo e inicia-se com o toque do calcanhar, segue
com o apoio completo do pé, impulsão e o desprendimento. O toque do calcanhar é o primeiro
contato do membro inferior com o solo e tem papel importante na absorção de energia cinética. A
seguir, na fase de apoio completo, o objetivo principal é garantir a estabilidade, enquanto o outro
membro inferior oscila no ar e projeta-se anteriormente. Para isso, é necessária a ação dos grupos
musculares antigravitacionais, flexores plantares, extensores do joelho e extensores do quadril.
Quando o centro de gravidade ultrapassa o eixo do membro inferior apoiado, inicia-se uma
sequencia de fenômenos que visam a prepará-lo para ser projetado anteriormente durante o
balanceio: são as fases de impulsão e desprendimento. 4,7
Os resultados que foram submetidos à análise no presente estudo, foram por meio dos
softwares (Ansys Workbench e Autodesk Inventor) onde revelou que a mesma tem resistência de
310 Newtons, podendo suportar em média até 60 kg. Figura 01.
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Muleta de bambu. Figura 02.

Foram coletados a partir do questionário fechado, a opinião que a população de duas
feiras realizadas em Pato Branco (Inventum e FAEJ) de inovações, teriam com a análise da muleta
de bambu. Solicitou-se que os participantes respondessem quatro perguntas sobre a durabilidade,
leveza e conforto. Quadro 01. Perguntas utilizadas.
Quadro1: Perguntas utilizadas:
1234-

Você acha que a muleta de bambu teria uma durabilidade igual que as demais?
Você acha que a muleta de bambu é mais leve que a muleta convencional?
Você se sentiria confortável em usar uma muleta de bambu?
Você acha a muleta de bambu confortável?

80
60
SIM

40

NÃO

20
0
1º Questão

2º Questão

3º Questão

4º Questão
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Conforme se pôde constatar da análise perante questionário aplicado à população, revelou
que 98% de 60 voluntários que responderam as quatro perguntas, contestaram que SIM e 2%
respondeu Não (a questão de número 2).
Os voluntários do questionário relatam que usariam a muleta de bambu se tivessem
alguma afecção de membros inferiores e que comprariam se tivesse no mercado de órteses.
Contudo, existem outras órteses no mercado (alumínio e madeira), que tem valor alto de
aquisição. Nesse sentido, o presente estudo pretendeu proporcionar ao paciente/cliente uma nova
alternativa e de baixo custo (em média até 60,00 por aquisição).
Após, a fabricação e questionário aplicado a população, logo será testada com humanos
com patologias de membros inferiores. Tal fato, por si só, já ilustra de maneira indireta a melhora
na qualidade de vida do paciente, o que é corroborado pelo fato de satisfação geral.
E em um futuro próximo, terá distribuição das muletas de bambu para postos de saúde,
instituições filantrópicas e de estarem comercializadas no mercado promissor de órteses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Levando em conta as condições experimentais deste estudo de caso, pôde-se concluir que
a ideia de fabricação de uma muleta de bambu foi de muita aceitação, para a qualidade de vida dos
pacientes, quanto para o intuito de proporcionar ergonomia e sustentabilidade ao planeta, que sofre
ainda mais com materiais que não são biodegradáveis.
Entretanto, observou-se que essa órtese só poderá ser utilizada por indivíduos com no
máximo 60 Kg (310 Newtons). Os riscos referentes à utilização desse dispositivo, por indivíduos
com peso superior a esse, estão relacionados ao aparecimento de trincas, devido ao teste ter sido
feito em uma máquina não projetada para pinçar o bambu e sim para metais, resultando no
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esmagamento da matéria prima, contudo, há também o pressuposto de quanto tempo a muleta de
bambu aguentaria suportando o peso corporal (até 60 kg), pois ela até o momento não foi testada
no uso diário com uma pessoa portando patologia ortopédica. Também será preciso em longo
prazo saber qual será a vida útil da muleta de bambu.
No entanto, é com a continuidade dos estudos e os resultados obtidos com um grupo de
amostra (usuários da muleta de bambu) que se poderão avaliar esses parâmetros.
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RESUMO

A deficiência visual é caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade visual, em ambos os
olhos, levando o indivíduo a uma limitação em seu desempenho habitual. Para desenvolver um
programa de atividade motora voltado a pessoas com deficiência visual, surge imediatamente uma
sensação de insegurança, que conduz à busca de informações para respaldar tal prática.
Classificação esportiva: Voltada para finalidades esportivas e amplamente utilizada em
competições, a classificação esportiva foi de início proposta pela Usaba (United States Association
for Blind Athletes) e posteriormente atualizada pela IBSA (International Blind Sports Federation).
O emprego da letra “b” nas subcategorias refere-se ao termo Blind, cuja tradução em português
significa cego. B1: Desde a inexistência de percepção luminosa em ambos os olhos, até a
percepção luminosa, mas com incapacidade para reconhecer a forma de uma mão a qualquer
distância ou direção. B2: Desde a capacidade para reconhecer a forma de uma mão, até acuidade
visual de 2/60 metros e ou campo visual inferior a 5°. B3: Acuidade visual entre 2/60 e 6/60
metros, ou um campo visual entre 5 e 20°. O objetivo da pesquisa é desenvolver investigar a
eficácia de um protótipo de dispositivo de orientação sensorial adaptado para o treinamento de
atletas cegos em pista de atletismo. Conclui-se que através da criação e treinamento com o
mesmo, o dispositivo poderá oferecer ao atleta deficiente visual uma situação de independência
durante o seu treinamento e provar o aumento do rendimento e propriocepção do mesmo no
atletismo.
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INTRODUÇÃO

A deficiência visual é caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade visual, em
ambos os olhos, levando o indivíduo a uma limitação em seu desempenho habitual. Quando
pensamos em desenvolver um programa de atividade motora voltado a pessoas com deficiência
visual, surge imediatamente uma sensação de insegurança, que conduz à busca de informações
para respaldar tal prática. Entre as funções visuais, podem ser destacadas a acuidade visual, o
campo visual, a binocularidade, a sensibilidade à luz, a sensibilidade ao contraste e a visão para
cores. A acuidade visual pode ser definida como a capacidade de distinguir detalhes.1
A linha de gravidade segue verticalmente do centro de gravidade do corpo até o solo com
pontos de interseção característicos. A parte livre do membro inferior é dividida em coxa, perna e
pé, conectando-se com o cíngulo do membro inferior na articulação do quadril. A estabilidade do
cíngulo do membro inferior é importante na distribuição do peso da parte superior do corpo para
os membros inferiores.2
De acordo com o contexto apresentado em antemão, o problema de pesquisa busca
investigar se um dispositivo auxiliar poderá ou não substituir o atleta-guia, tendo como hipótese a
perspectiva de que tal dispositivo será capaz de, através, de uma orientação sensorial por
comandos de áudio, orientar-se sem o auxílio do atleta-guia, trazendo assim independência para o
mesmo. Assim, este estudo tem como objetivo primordial desenvolver e investigar a eficácia de
um dispositivo de orientação sensorial adaptado para o treinamento de atletas cegos em pista de
atletismo.
Portanto, a pesquisa se justifica pelo interesse em dar autonomia de treinamento para
esses atletas, de forma que os mesmos não necessitem ser acompanhados por atletas-guia, além de
uma possível melhora no rendimento através da melhora proprioceptiva. Segundo o depoimento
110
REPOSITÓRIO DOS ARTIGOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA - 2016

de atletas cegos da classe B1, um dos grandes problemas para a prática esportiva de atletismo é a
disponibilidade de atletas-guias para o treino. Em alguns casos o atleta guia somente é conhecido
no momento da competição. Mediante essa problemática, surgiu a ideia desta pesquisa de
desenvolver uma tecnologia assistida para o monitoramento, navegação e orientação sensorial
adaptada. Esse dispositivo poderá oferecer ao atleta deficiente visual uma situação de
independência durante o seu treinamento e provar o aumento do rendimento e propriocepção do
mesmo no atletismo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o alcance do objetivo proposto será realizado neste trabalho a criação do protótipo
de um dispositivo para a orientação de atletas cegos e um estudo de caso (Para a comprovação da
eficiência do objeto criado e assim testado).
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível
mediante outros delineamentos já considerados. 3
A pesquisa qualitativa é utilizada para responder problemas de pesquisa que não podem
ser respondidos de forma quantitativa, pois busca interpretar o significado do fenômeno a partir de
um contexto próprio, segundo a visão dos sujeitos investigados. Para o alcance do objetivo
proposto, adotou-se uma abordagem qualitativa com objetivo explicativo-exploratório.4
Este estudo possui como sujeitos de pesquisa para-atletas medalhistas que competem na
categoria atletismo, onde os mesmo dependem de um atleta-guia para que possam assim
competir.5
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Segundo o depoimento de atletas cegos da classe B1, um dos grandes problemas para a
prática esportiva de atletismo é a disponibilidade de atletas-guias para o treino. Em alguns casos o
atleta guia somente é conhecido no momento da competição.6
Mediante essa problemática, surgiu a ideia de se desenvolver uma tecnologia assistida
para o monitoramento, navegação e orientação sensorial adaptada. Esse dispositivo poderá
oferecer ao atleta deficiente visual uma situação de independência durante o seu treinamento e
provar o aumento do rendimento e propriocepção do mesmo no atletismo. Caracterizado por,
constituir-se de uma armação do tipo óculos capaz de orientar um para-atleta olímpico ou um
deficiente visual no dia a dia, evitando colisões e obstáculos, ou desvio do caminho, este
dispositivo, foi dotado de hardware, câmera, micro motores vibracall; 1 Placa Raspberry P1
versão 3; 1 óculos, ponte h(câmbio, faz o controle dos motores), Bateria de lítio, Cinto para
armazenamento da placa e por meio da leitura da linha da pista convertendo essa leitura em um
hardware de processamento que enviará um sinal ao óculos que emitirá um som por meio de micro
motores vibracall que emitirão vibração para o atleta, com o objetivo de guiá-lo para seu destino.
O dispositivo será criado com a ajuda de uma equipe especializada em robótica e
sistemas da informação.
O sistema operacional utilizado para a criação do mesmo roda dentro do programa linux e
dentro desse sistema utilizaremos uma biblioteca multiplataforma chamada OpenCV (Open
Source Computer Vision Library). Originalmente, desenvolvida pela Intel, em 2000, é uma
biblioteca multiplataforma, totalmente livre ao uso acadêmico e comercial, para o
desenvolvimento de aplicativos na área de Visão computacional. O OpenCV possui módulos de
Processamento de Imagens e Vídeos, Estrutura de dados, Álgebra Linear, com sistema de janelas
independentes, Controle de mouse e teclado, além de mais de 350 algoritmos de Visão
computacional. O seu processamento é em tempo real de imagens. Esta biblioteca foi
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desenvolvida nas linguagens de programação C/C++. Também, dá suporte a programadores que
utilizem Java, Python e Visual Basic.7
A placa utilizada que será o cérebro do dispositivo chama-se Raspberry Pi P1 versão 3
(Figura 01), que é um computador do tamanho de um cartão de crédito. É um pequeno dispositivo
que permite que as pessoas de todas as idades possam explorar a computação para aprender a
programar em linguagens como Python. É capaz de fazer tudo que você esperaria de um
computador desktop, como navegar na internet, reproduzir vídeo de alta definição, fazer planilhas,
processamento de texto, e jogar jogos. É usado por crianças de todo o mundo para aprender como
funcionam os computadores, como manipular o mundo eletrônico ao redor deles, e como
programar.

Figura 01 – Placa Raspberry Pi P1 V.3

Utilizamos uma linguagem de programação de alto nível, chamada Python para
tratamento da imagem que a câmera capta, esse sistema fará o tratamento da imagem e comando.
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Python é uma linguagem de propósito geral de alto nível, multi paradigma, suporta o
paradigma orientado a objetos, imperativo, funcional e procedural. Possui tipagem dinâmica e uma
de suas principais características é permitir a fácil leitura do código e exigir poucas linhas de
código se comparado ao mesmo programa em outras linguagens. Devido as suas características,
ela é principalmente utilizada para processamento de textos, dados científicos e criação de CGIs
para páginas dinâmicas para a web.8 Materiais para a execução e criação do objeto de pesquisa
foram utilizados os seguintes materiais:

a) 01 computador portátil;
b) 01 câmera logitech HD 1080
c) 02 micro motores vibracall;
d) 1 Placa raspberry P1 versão 3;
e) 01 fone de ouvido;
f) 1 óculos (Figura 02);
g)ponte h(câmbio, faz o controle dos motores),
h) Bateria de lítio,
i) Cinto para armazenamento da placa e bateria.
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Figura 02 – Imagem de óculos similar ao que será impresso

O projeto foi articulado em 3 fases: Fase 1: Levantamento bibliográfico e de tecnologias
compatíveis para implementação do projeto. Fase 2: Elaboração da base cartográfica digital
detalhada da pista de atletismo. Fase 3: Implementação de tecnologia assistiva a partir de uma
solução adaptada para monitoramento e orientação sensorial de deficientes visuais de categoria
B1, para treinamento de corridas em pistas de atletismo. A partir de um sistema que foi
originalmente concebido para monitoramento de veículos, foi adaptada uma tecnologia assistiva
para monitoramento, navegação e orientação de deficientes visuais. Serão realizadas 2 sessões de
teste, uma pela manhã e outra pela tarde, ambas com condições climáticas excelentes.
Durante todo o experimento, para garantir as condições de segurança, o atleta será
acompanhado de 2 monitores-guia. Esses serão orientados a não fornecer nenhum tipo de
informação, bem como não tocar no atleta, a não ser que acontecesse alguma anomalia. Não
existindo assim nenhum risco evidente de lesões a esse atleta cego para o teste desse dispositivo.
Ao final da navegação, o participante será conduzido a trocar informações onde responderá
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verbalmente a um roteiro de entrevista, visando investigar as informações mais relevantes e a
impressão geral da atividade.
Serão feitos a quantidade de testes necessários para a comprovação da eficácia do
dispositivo. Cada teste será feito com o acompanhamento do fisioterapeuta, treinador e atleta-guia
da atleta em questão. O teste será realizado em três mulheres para-atletas de alto rendimento
(todas medalhistas e participantes da para-olimpíada do Rio de Janeiro).
De forma geral, o atleta ficará satisfeito com a possibilidade de treinar sem a presença
física de um atleta-guia, pois ele se sentirá mais livre e com mais agilidades nos movimentos.9
O Sistema de dispositivo de orientação sensorial adaptado para o treinamento de atletas
cegos em pista de atletismo pode mostrar-se, portanto, uma ferramenta eficiente e eficaz para o
treinamento de atletas cegos da classe B1, pois trará independência, aumento do rendimento,
propriocepção e grande ganho a sua auto-estima.
Portanto, conclui-se que o objetivo principal desta pesquisa pode ser atingido, sem riscos
aparentes e será possível dar autonomia de treinamento para o atleta deficiente visual B1, de forma
que o mesmo não necessite ser acompanhado por um atleta-guia além de proporcionar ao atleta o
aspecto motivacional da autonomia de treinamento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira fase a ser discutida está relacionada a criação do dispositivo. O primeiro
protótipo foi denominado Baby 001 (Figura 03) e o mesmo era composto por uma placa
Raspberry porém sua versão e velocidade de processamento de imagem não corresponderam às
expectativas e ao resultado esperado. No teste de Baby 001 estudamos e entendemos melhor a
captura e resposta de imagem.
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Figura 03 – Protótipo Baby 001

No protótipo denominado Baby 002 foi utilizada a placa Raspberry p1 versão 3 que
trouxe o resultado esperado pois a velocidade de processamento de imagem foi 3 vezes mais
rápida que a anterior, obtivemos então bom desempenho. No teste de Baby 002 descobriu-se a
importância da melhora e aumento de velocidade de processamento.
No teste 3 ainda com o protótipo Baby 002 (Figura 04) foi alterado a resposta final de
comando de áudio para comando de vibração que será exercida na face do atleta através de um
micro motor vibracall, essa vibração orientará o atleta em relação a sua posição na pista.
É importante ressaltar que a ausência de referencial teórico deste trabalho está
relacionada ao fato do mesmo ser inédito em todos os aspectos. Em levantamento efetuado junto
ao banco de dados do INPI (Instituto Nacional de Pesquisa e Inventos), e outros bancos de dados
de patentes, salienta-se que não foi possível encontrar pedidos ou patentes que merecem indicação
ou que sirva de orientação a fim de revelar o estado da técnica, do presente invento como modelo
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de reivindicação por meio da proteção patentaria, isto porque de acordo com a inventora o objeto
em questão, faz uso de um conceito inédito em seu campo de aplicação.

Figura 04 – Protótipo Baby 002

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

O estudo revela que a utilização do referido dispositivo, nunca foi testado antes, muito
embora existam poucos estudos e projetos que oferecem meios alternativos para conduzir o ser
humano deficiente de visão, em ambiente competitivo, contudo o projeto desenvolvido por meio,
da presente configuração, busca através da leitura ultrarrápida do caminho e converte as
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informações no hardware dotado de nano-processador, com a eficiência e resposta de acordo com
o impulso e velocidade direcional que o usuário empreende.
Este trabalho foi o início de uma pesquisa que ainda pode e deve ser ampliada, a fim de
realizar melhorias ao sistema, tais como: melhora estética e ergonômica, diminuição da quantidade
de fios e placas eletrônicas, diminuição do tamanho, peso etc. Ao relatório emitido pelo sistema,
pretende-se ainda, incorporar mais informações, para estas serem vinculadas a estudos mais
aprofundados do desempenho e da saúde do atleta, como temperatura corporal, pressão arterial,
batimentos cardíacos, entre outros.
Atualmente existem somente duas pesquisas para orientação de cegos em pista de
atletismo, uma delas seria através de acelerômetro, giroscópio e GPS, e a mais recente, por meio
de um protótipo que permite ao usuário fazer a identificação de obstáculo e do ambiente por
intermédio de um sensor de Ultrassom, porém, neste também se faz necessário em sua
especificação completa, o uso de sensor GPS e bússola. Porém, estudos e testes já comprovaram
que sistemas desenvolvidos por GPS possuem uma alta e considerável margem de erros, e podem
não serem seguros ao atleta cego. Pode-se então concluir que ainda não existe uma tecnologia
similar com alto desenvolvimento e não se tem conhecimento de nenhum sistema ou método que
se destine ao segmento ora pleiteado como patente. Assim, salienta-se a escassez de referencial
teórico para subsidiar esse estudo, que reside sua natureza inédita em todos os aspectos.
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