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PREFÁCIO 

 

A Faculdade Rodolfo Teófilo – FRT mantida pelo Instituto do Câncer do Ceará – ICC, tem 

como missão “formar profissionais éticos, tecnicamente competentes, politicamente responsáveis e 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável, que contribuam para a melhoria dos serviços de 

saúde e da gestão das empresas e instituições locais, regionais e nacionais”. 

A FRT se estabeleceu no campo do ensino superior ofertando cursos de graduação, extensão 

e pós graduação (Lato Sensu e Mestrado) e eventos que complementam a formação dos estudantes e dos 

profissionais de diversas áreas. Buscando promover uma formação humana e profissional de qualidade, 

o campus da Faculdade Rodolfo Teófilo vem se destacando pela oferta de cursos da saúde, dentre eles 

o curso de Fisioterapia, que foi implementado no ano de 2018 e vem trabalhando na formação de 

profissionais que tenham a visão multidisciplinar, cumprindo o preceito da indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão. 

A IV Semana da Fisioterapia, com tema: “Fisioterapia e os novos rumos na assistência e 

pesquisa científica”, foi mais um evento que contribuiu para a formação dos acadêmicos de Fisioterapia 

e aperfeiçoamento dos profissionais da área, além de incentivar a produção científica. 

Nesse propósito é que a Coordenação do Curso de Fisioterapia, apoiada pelo seu Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, pela Assessoria de extensão e pela Diretoria da FRT, realizou a IV 

SEMANA DE FISIOTERAPIA DA FRT, no período de 30 de setembro a 02 de outubro de 2021, com 

a certeza de fomentar a atualização de novos conhecimentos e despertar nos participantes um olhar 

humanizado, multifatorial e multidisciplinar ao avaliar e tratar seus pacientes. 

 

 

 

Profa. Ma. Juliana Ramiro Luna Castro 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia da Faculdade Rodolfo Teófilo 
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AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E QUALIDADE DE VIDA 

EM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FORTALEZA CE 

 

Matheus de Oliveira Rocha1, Gabriela Maciel Silva3. 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: O professor do ensino básico compõe uma das categorias profissionais que mais 

tem sofrido mudanças devido à intensificação do ritmo de trabalho, sendo ainda uma das que 

mais sofrem com o estresse e outras síndromes decorrentes do seu trabalho. A dor 

musculoesquelética é bastante frequente em professores do ensino fundamental, e que as 

condições sociodemográfico, psicossociais, físico e organizacional, e o local de trabalho onde 

estão inseridos está relacionados á estes sintomas que pode surgir em diversas regiões do corpo, 

e apresenta uma grande quantidade de afastamentos do trabalho. Objetivo: Identificar os 

índices de lesões e dores musculares e a qualidade de vida de professores de escolas do ensino 

fundamental em Fortaleza CE. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal 

de abordagem quantitativa -qualitativa, que foi realizado em instituições do ensino público e 

privado. Foram avaliados 17 professores por meio de um questionário contendo dados gerais e 

ocupacionais e questionário nórdico. Foi realizado análise estatística desses questionários. 

Resultados: á ocorrência de dor musculoesquelética apresentou associação com o número de 

classes que os docentes lecionavam e número de alunos e a presença de dor teve relação com a 

queda no rendimento do docente em sala de aula e a procura por assistência de um profissional 

da saúde. Dos participantes 77,8% relataram algum sintoma osteomuscular. As áreas mais 

atingidas foram: Lombar e pescoço (75%) e região dos pés (68,8%), e as atividades 

desenvolvidas em sala de aula interfere no lazer dos docentes em (29,4%). Conclusão: Os 

professores apresentaram elevada prevalência de sintomas osteomusculares, especialmente na 

lombar, no pescoço e na região dos pés, os quais, por sua vez, provocaram o impedimento de 

realizar atividades em sala de aula e interferência em sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Sintomas Osteomusculares. Docentes. LER. DORT. 
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SÍNDROME DE KOOLEN – DE VRIES: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Rayssa Mara Ferreira dos Santos1, Alanna Raquel Leal Pereira2, Igor Ribeiro Cardoso2, 

Robson de Souza Silva Júnior2, Eduarda Lorena Viana2, José Ossian Almeida Souza Filho3 

 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: A síndrome de Koolen – de Vries (KdVS), também conhecida como síndrome de 

microdeleção 17q21.31, é uma condição multissistêmica caracterizada por atraso no 

desenvolvimento, deficiência intelectual, hipotonia neonatal/ infantil, dismorfismos, 

malformações congênitas e características comportamentais. O atraso no desenvolvimento 

psicomotor é observado em todos os indivíduos desde tenra idade. Objetivo: Apresentar as 

principais características da síndrome de Koolen de Vries. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica de literatura, cujas buscas foram realizadas em agosto e setembro de 2021, 

nas seguintes bases de dados: Google acadêmico, SciELO e BVS. Foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão: estudos publicados na íntegra, entre 2016 e 2021, na língua inglesa e 

gratuitos. Além disso, foram excluídos os TCCs/ dissertações/ teses, além de cartas ao editor e 

artigos pagos. Após o procedimento de busca e aplicação dos critérios mencionados, foram 

selecionados 4 artigos. Resultados: A KdVS é vista como uma condição genética rara 

(1:55.000), ocasionada pela microdeleção 17q21.31 localizada no braço longo do cromossomo 

17, onde encontra-se um gene chamado KANSL1 (ou por mutação deste). Tal alteração 

ocasiona mudanças no desenvolvimento motor, dificuldades na aprendizagem e transtornos 

fisiológicos. Algumas das principais características da síndrome são: traços faciais dismórficos; 

epilepsia; anomalias cardíacas e cerebrais; convulsões; deficiência intelectual; déficit visual, 

cognitivo e de atenção; complicações musculoesqueléticas (escoliose, cifose, lordose, 

hipotonia) dentre outras. Embora muitos indivíduos com KdVS possam exibir um 

comportamento social e amigável, problemas neuropsicológicos disfuncionais também são 

comuns. Conclusão: Apesar de já ter sintomatologia e características clínicas bem relatadas na 

literatura científica, a KdVS ainda carece de mais estudos clínicos, incluindo estudos 

longitudinais, do tipo cognitivo-sócio-comportamentais, a fim de fornecer aconselhamento 

adequado para os pais e responsáveis pelos pacientes acometidos por tal patologia. 

Palavras-chave: Koolen de Vries. KDVS. Microdeleção 17q21.31.  
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A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO COMBATE A COVID-19 

 

Mônica Pinheiro Marinho1, Mayara Bandeira Sales2, Felipe Crescêncio Lima2, Juliana Ramiro 

Luna Castro2, José Ossian Almeida Souza Filho3 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: A COVID-19 foi identificada em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan (China), 

em pacientes que apresentavam um quadro clinico similar a uma pneumonia viral. Em fevereiro 

de 2020, foi identificado, no Brasil, o primeiro caso da referida doença, causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). Objetivo: Apresentar a atuação do fisioterapeuta no combate a 

COVID-19. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica, no período de agosto a 

setembro de 2021, nas bases de dados SciELO e Google acadêmico, através dos seguintes 

descritores: COVID-19; Fisioterapia hospitalar; Unidade de terapia intensiva. Os critérios de 

inclusão foram: artigos publicados na íntegra, gratuitos, a partir de 2020, em português; já os 

critérios de exclusão foram: TCCs/dissertações/teses, cartas ao editor e artigos pagos. Após a 

aplicação dos critérios mencionados, foram selecionados 5 artigos. Resultados: Enquanto 80% 

dos infectados apresentaram sintomas discretos, apenas que 15% apresentaram sintomas 

relevantes e 5% desenvolveram a forma mais agressiva da doença, sendo necessária a 

internação a fim de reverter a hipóxia e fortalecer a capacidade pulmonar dos pacientes. Diante 

deste fato, fez-se necessária a intervenção do fisioterapeuta, cujas principais formas de 

intervenção, no tratamento de pacientes com COVID-19, são: oxigenoterapia, ventilação 

mecânica não invasiva, desmame da ventilação assistida, desobstruções das vias aéreas, 

fortalecimento da capacidade pulmonar, manobras de mobilização precoce e variação da 

postura. Sua atuação contribui, ainda, para evitar complicações cardiorrespiratórias em 

indivíduos internados e na recuperação da capacidade pulmonar e motora de quem já se curou 

da doença. Conclusão: O fisioterapeuta tem papel fundamental na linha de frente no combate 

à COVID-19. Este profissional tem atuado com protagonismo, auxiliando os pacientes com a 

referida doença, seja como parte da equipe de atendimento nas unidades de terapia intensiva, 

seja trabalhando na recuperação do paciente pós-internação. 

Palavras-chave: COVID-19. Fisioterapia hospitalar. Unidade de terapia intensiva.  



7 
 

 

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES 

COM CÂNCER DE BOCA COM SEQUELAS RADIOINDUZIDAS 

 

Danielly de Menezes Freire1, Bruno Wesley de Freitas Alves3 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: No ano de 2020, segundo estatística do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

houve mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no país. Este tipo de câncer acomete mais 

os homens e geralmente é diagnosticado em fase avançada. O tabagismo, etilismo e HPV são 

os principais fatores de risco para neoplasias de boca. No exame físico, pode-se observar lesões 

na região da cavidade oral que não cicatrizam por um período de 15 dias e, em casos mais 

graves, dificuldade de mastigar e engolir. O tratamento geralmente é cirúrgico, e a maioria 

inclui esvaziamento cervical e radioterapia, ocasionando perdas funcionais amplas na região de 

cabeça, pescoço e membros superiores. A radioterapia usa radiações ionizantes para destruir os 

tumores, agindo no DNA celular e, apesar de destruir ou impedir que as células do tumor 

aumentem, deixa sequelas no paciente tratado. Objetivo: Expor e discutir os benefícios do 

tratamento fisioterapêutico em pacientes com lesões pós cirúrgicas e sequelas radioinduzidas 

em pacientes com neoplasias de boca. Metodologia: Foi realizado uma revisão de literatura,  

busca de artigos publicados nos últimos anos nas plataformas Google Acadêmico, PEDro, 

Scielo. Foram utilizados os descritores: “Radioterapia”, “Câncer de boca” e “Fisioterapia”. A 

partir do compilado dos estudos encontrados, foram extraídas as principais sequelas e 

repercussões funcionais e os benefícios do tratamento fisioterapêutico. Resultados: As 

principais sequelas relatadas na literatura são comprometimentos nas glândulas salivares e no 

tecido ósseo, podendo surgir no período do tratamento ou de forma tardia. Algumas dessas 

sequelas pós-tratamentos são o trismo, caracterizado pela redução da amplitude de movimento 

mandibular e dor intensa nos músculos da mastigação, a síndrome dolorosa regional e a perda 

funcional do membro superior, quando é necessário realização de esvaziamento cervical e há 

comprometimento neurológico na região do plexo braquial. Os pacientes com tumores de boca 

submetidos a tratamentos cirúrgico e radioterápico apresentam complicações como a 

dificuldade para abrir a boca, fadiga, disfunções musculares e articulares, sendo assim, é 

necessário durante esse processo do tratamento o acompanhamento fisioterapêutico. Os estudos 

publicados tem demonstrado a importância do tratamento fisioterapêutico na melhora da 

capacidade funcional e qualidade de vida desses pacientes. Para isto, tem sido utilizado recursos 

de terapia manual, exercícios terapêuticos e recursos eletrotermofototerapêuticos, como a 

laserterapia. Conclusão: O tratamento fisioterapêutico em pacientes com câncer de boca e 

sequelas radioinduzidas é capaz de promover uma melhora na qualidade de vida do paciente 

em tratamento oncológico, diminuindo a dor, aumentando amplitude de movimento mandibular 

e reduzindo as complicações funcionais nos membros superiores.  

 

Palavras-chave: Radioterapia. Câncer de boca. Fisioterapia.  
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SÍNDROME DA ESCÁPULA ALADA APÓS CIRURGIA EM MULHERES COM 

CÂNCER DE MAMA 

 

Dângelo Sousa da Silva1, Lays Ellen Oliveira Menezes2, Harysson Rodrigues de Paiva2, Sara 

Magalhães Rodrigues2, Hilana Costa Oliveira2, Thaís Luna Alencar Araripe3 

 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: São várias as complicações relatadas na literatura decorrentes das cirurgias para o 

tratamento do câncer de mama. Entre as técnicas cirúrgicas, podem ser realizadas as 

mastectomias ou as cirurgias conservadoras, que podem estar associadas à linfadenectomia 

axilar ou à biopsia do linfonodo sentinela. Uma das características do esvaziamento axilar é a 

lesão do nervo torácico longo, gerando diminuição de força ou paralisia do músculo serrátil 

anterior, levando também à desestabilização da cintura escapular com proeminência da borda 

medial da escápula e rotação do ângulo inferior na linha média, caracterizando a síndrome da 

escápula alada (PEREIRA, 2009). Objetivo: Conhecer a síndrome escapula alada como 

complicação nas cirurgias de pacientes com câncer de mama. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica realizada em setembro de 2021, utilizando as bases de dados Lilacs e 

Pubmed. Foram inclusos estudos disponíveis em português e inglês, que abordassem a escápula 

alada na complicação de esvaziamento axilar no tratamento do câncer de mama. Foram 

incluídos artigos a partir do ano de 2009 e excluídos aqueles que foram duplicados na base de 

dados, trabalhos publicados em anais e que saíram fora da temática do estudo.  Os autores 

realizaram a estratégia de busca por meio de estudos completos, e as combinações utilizadas 

foram: Escápula alada AND Câncer de mama, Câncer de mama AND Linfadenectomia. Foram 

encontrados 20 artigos e utilizados 5 para o desenvolvimento do trabalho. Resultados: Segundo 

a pesquisa, a síndrome da escápula alada pode aparecer tanto em mastectomias radicais 

modificadas como nas cirurgias conservadoras, estando geralmente associadas à 

linfadenectomia axilar. Além da dor, o paciente pode apresentar redução da amplitude de 

movimento, da força muscular e como característica principal, a proeminência da borda medial 

da escápula e a rotação do ângulo inferior na linha média. A lesão do nervo torácico longo está 

associada à fraqueza do músculo serrátil anterior e pode causar a desestabilização da cintura 

escapular, uma vez que o serrátil é considerado um dos principais músculos de fixação da 

escápula na caixa torácica durante a elevação. A lesão torna-se reversível quando ocorre 

somente interrupção da condução nervosa. Pacientes que apresentaram sintomas após seis 

meses de lesão apresentaram um quadro mais grave e tiveram dificuldade durante o processo 

de reabilitação. Conclusão: O aparecimento da escápula alada após cirurgias em pacientes com 

câncer de mama é pouco relatado na literatura, entretanto, a pesquisa mostra tal complicação 

como um problema presente e bastante limitador, prejudicando a movimentação, força e 

agravando quadros álgicos. 

 

Palavras-chave: Escápula. Linfadenectomia. Câncer de mama.  
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AS HÉRNIAS DE DISCOS PODEM APRESENTAR O FENÔMENO DA 

REGRESSÃO ESPONTÂNEA? 

 

Marlon Agostinho da Silva Porfírio1, Izabel Cristina Lobo de Araújo2, Letícia Lima Santos2, 

Gabriel Parnaíba Sobral2, Marina Carvalho Arruda Barreto2, José Ossian Almeida Souza 

Filho3 

 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: A coluna vertebral é composta por vértebras sobrepostas, entre as quais estão os 

discos intervertebrais. Tais estruturas possuem formato de anel, sendo constituídas por tecido 

fibrocartilaginoso, servindo, principalmente, para amortecer cargas, evitar o atrito entre as 

vértebras e distribuir pressões ao longo da coluna. As hérnias de disco, ocasionadas devido ao 

desgaste destas estruturas, afetam cerca de 9% da população mundial. Uma vez que surgem a 

partir do envelhecimento populacional, a tendência natural é o aumento dos casos. Entretanto, 

há uma hipótese que as hérnias de disco se regeneram de forma espontânea, sem nenhuma 

intervenção de profissionais de saúde.  Objetivo: Revisar a literatura acerca do processo da 

regressão espontânea das hérnias de discos. Metodologia: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica, realizada em setembro de 2021, através da busca com descritores e combinações 

“hérnia de disco” AND “regressão espontânea”, “inflamação” AND “regressão espontânea”, 

nas bases de dados PubMed e BVS. Inicialmente, foram encontrados 199 artigos. Após 

aplicação dos critérios de inclusão (artigos publicados na íntegra, nos últimos 5 anos, em inglês, 

relevantes ao objetivo da pesquisa) e critérios de exclusão (revisões de literatura, TCCs/ 

dissertações/ teses, cartas ao editor e artigos pagos), foram selecionados 5 trabalhos para 

referida revisão. Resultados: Quatro dos cinco estudos científicos selecionados mostram que 

há a probabilidade da regeneração discal, por meio do fenômeno da regressão espontânea, nos 

4 tipos de hernias de disco. Na hernia por abaulamento, a chance de regeneração fica em torno 

de 13%; na protusão discal, a chance de regredir é de 41%; já na hérnia discal do tipo extrusa, 

a probabilidade de regeneração fica em torno de 70%; e, por fim, na hérnia de disco sequestrada 

(que é a maior), a chance de regeneração é de 96%. Quanto maior a hérnia, maior a chance de 

regeneração e mais fácil o processo de cura. Através desse fenômeno, acontece a redução do 

tamanho da hérnia, juntamente com uma melhora nos sintomas e na funcionalidade do paciente, 

os quais são diagnosticados com as hérnias discais, independentemente da região afetada. 

Conclusão: Diante do exposto, pode-se evidenciar que há probabilidade do processo de 

regressão espontânea reduzir o tamanho das hernias discas tendo uma maior chance de isso 

ocorrer nas hernias do tipo extrusa e sequestrada.   

Palavras-chave: Hérnia disco. Regressão espontânea. Inflamação. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE MULHERES 

MASTECTOMIZADAS 

 

Izabel Cristina Lobo de Araújo1, Juliana Ramiro Luna Castro2, Patrícia Pereira Honorato 
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2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: O câncer de mama é uma patologia complexa e heterogênea que apresenta 

diversas formas morfológicas e clínicas. Mulheres com mais de quarenta anos de idade são mais 

afetadas por essa neoplasia. O potencial metastático e os diferentes graus de agressividade 

tumoral são os principais fatores alarmantes dessa condição. Nesse sentido, a mastectomia pode 

gerar, entre outras coisas, a limitação da amplitude de movimento e fraqueza muscular, sendo 

a fisioterapia essencial no processo de reabilitação, prevenção e recuperação dos movimentos 

do membro superior. Objetivo: Analisar produções científicas referentes à importância e 

atuação da intervenção fisioterápica na reabilitação de pacientes mastectomiazadas. Materiais 

e Métodos: O presente resumo, de abordagem qualitativa, revisou a literatura para identificar 

artigos científicos relacionados a reabilitação fisioterapêutica de pacientes mastectomizadas, 

entre os períodos de 2012 a 2021. Os locais de busca para seleção dos estudos foram nas bases 

de dados da Lilacs, SciELO e Periódicos Capes. Essa opção deu-se devido à facilidade de 

acesso, além da disponibilidade de artigos científicos no idioma português e também por conta 

da atualização constante das revistas científicas indexadas, utilizando-se os descritores: 

fisioterapia, reabilitação e mastectomia. Utilizou-se descritores no campo de busca geral e 

avançada. Dessa forma, os descritores foram combinados entre si por meio dos operadores 

booleanos “and” e “or”. Foram inclusos os trabalhos científicos que apresentaram critérios 

como: publicação nos últimos cinco anos; que apresentaram relação com o tema a partir da 

leitura do resumo; e arquivos indexados em bases de dados, disponíveis na íntegra para leitura, 

de forma gratuita. Foram encontrados 19 artigos científicos. Desses, após avaliação dos critérios 

de inclusão, foram selecionados um total de 12 artigos científicos passaram pelo processo de 

análise e coleta de dados. Quanto aos critérios de exclusão, optou-se pela não seleção de teses, 

monografias, dissertações e cartas ao editor. Assim sendo selecionados 7 artigos. Resultados: 

Os artigos demonstraram que principais recursos fisioterapêuticos utilizados na reabilitação de 

pacientes mastectomizadas são: alongamentos, mobilização cicatricial, terapia manual, 

cinesioterapia, exercícios ativos livres e ativos-assistidos, mobilização da articulação 

escapulotorácica e glenoumeral, além de cuidados para prevenção de edema e linfedema como, 

drenagem linfática manual, terapia complexa descongestiva. Conclusão: Mediante ao exposto, 

denota-se que a fisioterapia promove ganhos e manutenção na funcionalidade dessas pacientes, 

contribuindo, também, para a realização das atividades de vida diárias. Nesse sentido, enseja-

se que haja atuação do fisioterapeuta na prevenção e tratamento dos distúrbios cinético-

funcionais em mulheres mastectomizadas, em prol da melhoria da autoestima e bem-estar, e 

que seja capaz de possibilitar a retomada ao convívio social. Em consonância, novos estudos 

voltados à temática são necessários, para que haja maior ênfase de resultados. 
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Palavras-chave: Fisioterapia. Mastectomia. Câncer de mama. 
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Filho3 
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RESUMO 

Introdução: A pelviglossomandibulectomia (PGM) é um procedimento cirúrgico que envolve 

a ressecção da língua, da mandíbula e do assoalho da boca. Uma das principais aplicações desta 

técnica é visando à extração do carcinomaepidermóide, que é o tipo de neoplasia maligna da 

cavidade oral mais predominante, fazendo com que o indivíduo se submeta à PGM. Em 

primeiro plano, o tumor com margens é ressecado. Em segundo plano, é realizada uma 

“limpeza” por meio da drenagem linfática no pescoço e nas ínguas. Algumas complicações são 

observadas no pós-cirúrgico da PGM, tais como: lesões nervosas, dificuldades respiratórias e 

linfedema. Nesse sentido, a abordagem fisioterapêutica é essencial, visto que pode prevenir 

complicações graves e recuperar ao máximo a integridade cinético-funcional desses pacientes. 

Objetivo: Revisar a literatura acerca da intervenção fisioterápica na reabilitação de pacientes 

submetidos à PGM. Materiais e Métodos: O presente resumo, de abordagem qualitativa, 

revisou a literatura para identificar artigos científicos relacionados à reabilitação 

fisioterapêutica no pós-cirúrgico da PGM, entre os períodos de 2010 a 2019. Os locais de busca 

para seleção dos estudos foram nas bases de dados da Lilacs, SciELO e MedLine. Foram 

utilizados os seguintes descritores: fisioterapia, reabilitação e pelviglossomandibulectomia. 

Utilizou-se descritores no campo de busca geral e avançada. Dessa forma, os descritores foram 

combinados entre si por meio dos operadores booleanos “and” e “or”.Foram inclusos os 

trabalhos científicos que apresentaram critérios como: publicação nos últimos quinze anos; que 

apresentaram relação com o tema a partir da leitura do resumo; e arquivos indexados em bases 

de dados, disponíveis na íntegra para leitura, de forma gratuita. Foram encontrados 6 artigos 

científicos. Desses, após aplicação dos critérios de inclusão, foi selecionado um total de 4 

artigos científicos, que passaram pelo processo de análise e coleta de dados. Quanto aos critérios 

de exclusão, optou-se pela não seleção de teses, monografias, dissertações e cartas ao editor. 

Foram selecionados 2 artigos para compor a amostra da pesquisa. Resultados:Os artigos 

demonstraram que os principais recursos fisioterapêuticos utilizados na reabilitação de 

pacientes submetidos à PGM são: exercícios para treino da musculatura respiratória; manobras 

desobstrutivas (se o paciente apresentar secreção); manobras reexpansivas (se o paciente 

apresentar atelectasias); mobilização dos principais grupos musculares; alongamento da 

musculatura da região cervical e cintura escapular; eletroterapia; cinesioterapia; massoterapia; 

crioterapia; facilitação neuromuscular proprioceptiva; e drenagem linfática manual. Contudo, 

quando não for possível adquirir em totalidade essas condições, este profissional deverá 

oferecer ao paciente maneirasde adaptação à nova condição e incentivá-lo a recuperar as 

funções diárias, mesmo dentro das limitações. Conclusão: Mediante ao exposto, compreende-
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se que os pacientes submetidos à PGM são potencialmente complicáveis. Logo, a intervenção 

fisioterápica faz-se necessária, uma vez que objetiva a reabilitação das funções respiratórias e 

motoras desses pacientes. Por fim, devido à escassez de trabalhos sobre a temática, novos 

estudos são necessários, para que ocorra o desenvolvimento de novos protocolos direcionados 

à intervenção fisioterapêutica no pós-cirúrgico da PGM.  

Palavras-chave: Fisioterapia. Mastectomia. Câncer de mama. 
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RESUMO 

Introdução: Introdução: A entorse lateral do tornozelo (LAS) é uma das lesões 

musculoesqueléticas frequentemente na população ativa, que geralmente envolve lesão dos 

ligamentos laterais sobretudo o ligamento talofibular anterior. Ocorre com maior frequência 

nos atletas de futebol, basquete e vôlei, correspondendo a cerca de 10% a 15% de todas as 

lesões do esporte. Após um LAS, uma grande proporção de pessoas desenvolve sintomas de 

longo prazo, que contribuem para o desenvolvimento de instabilidade crônica do tornozelo 

(IAC). Os principais sintomas de entorse de tornozelo é dor, inchaço e dificuldade na marcha. 

O principal mecanismo para lesão ligamentar é a supinação ou inversão com flexão plantar 

(entorse lateral do tornozelo), representando cerca de 85% dos casos. Objetivo: Apresentar 

algumas características relacionadas à atuação do profissional fisioterapeuta em pacientes com 

entorse de tornozelo lateral do tornozelo, enfatizando na importância  da fisioterapia como fator 

de prevenção, tratamento e reabilitação desse grupo de  pacientes. Metodologia: O presente 

trabalho consiste-se em uma revisão de literatura em artigos encontrados em banco de dados 

das plataformas digitais da BVS e PubMed com descritores e combinações “entorse lateral de 

tornozelo” AND “fisioterapia”, “exercícios” AND “ entorse lateral de tornozelo”, a pesquisa se 

desenvolveu em setembro de 2021, foram selecionados nos idiomas em inglês. Foram 

encontrados 410 artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão (artigos em inglês, publicados 

nos últimos 5 anos, relevantes ao objetivo desta pesquisa) e exclusão (revisões de literatura, 

cartas ao editor e artigos pagos), foram selecionados 5 trabalhos para a referida revisão. 

Resultados: A literatura disponível evidencia que pacientes com entorse lateral de tornozelo 

são bastante beneficiados com o tratamento conduzido por um fisioterapeuta, e que é eficaz e 

tem se tornado a primeira opção no tratamento em pessoas com essa disfunção. No plano 

terapêutico, é feito terapia manual na região da articulação, exercícios de fortalecimento para a 

musculatura proximal do tornozelo e quadríceps, exercícios de mobilidade e de propriocepção  

para a articulação e educação do paciente. Ademais, os estudos demonstram que esse plano de 

tratamento provocam efeitos nos seguintes desfechos: diminuição da dor, melhora da amplitude 

de movimento (ADM), melhora do controle postural estático e dinâmico, melhor desempenho 

e função esportiva. No entanto, se o tratamento não for realizado de maneira correta e efetiva, 

pode ocorrer uma recidiva do entorse de tornozelo causando prejuízos psicológicos nos 

indivíduos, como aumento do medo elevado relacionado a lesão e diminuição da saúde mental 

dos pacientes em comparação as pessoas que realizaram o tratamento correto e eficaz. 

Conclusão: Diante disso, conclui- se que o tratamento fisioterapêutico é essencial e é a conduta 
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mais adequada em pacientes com lesão devido a entorse lateral de tornozelo, contribuindo para 

a melhora do quadro álgico, função e qualidade de vida dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Exercícios. Entorse lateral de tornozelo. Fisioterapia. 
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RESUMO 

Introdução: As condutas fisioterapêuticas representam uma atividade essencial em qualquer 

cirurgia de tórax. Mesmo cirurgias bem sucedidas podem apresentar complicações no pós-

operatório geradas pela alteração do padrão ventilatório restritivo, alteração na força 

diafragmática, dor e presença de drenos torácicos. Diz-se estenose quando o orifício de uma 

válvula cardíaca apresenta um diâmetro menor do que o normal, dificultando a passagem do 

sangue e insuficiência quando as válvulas não conseguem fechar por completo o orifício, 

permitindo o refluxo de sangue. Objetivo: Descrever a experiência do tratamento 

fisioterapêutico de acadêmicos do sexto semestre em um paciente em pós operatório de troca 

valvar aórtica por estenose de etiologia reumática. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência de um tratamento fisioterapêutico em paciente com diagnóstico de dupla lesão 

valvar aórtica (estenose importante e insuficiência moderada) e insuficiência mitral importante 

de etiologia reumática, vivenciado no âmbito hospitalar, por alunos da disciplina de 

pneumologia e cardiologia durante o sexto semestre de fisioterapia. Resultados e discussão: A 

conduta fisioterapêutica no Pós-operatório de troca de válvula por prótese metálica com 

ampliação do anel aórtico mais plastia mitral teve como objetivo preservar a funcionalidade 

motora do paciente, reverter o quadro de atelectasia e volume corrente pulmonar diminuído 

produzido pela cirurgia cardíaca. Na intervenção paciente apresentou ausculta pulmonar 

presente, diminuída a direita sem ruídos adventícios, foi analisado a radiografia de tórax no 

pós-operatório e o paciente apresentou atelectasia basal á direita. Foram realizados três 

atendimentos junto à preceptoria. Na conduta foi utilizado incentivador respiratório (Respiron) 

em sedestação, inspiração fracionada em tempos com flexão de ombro, deambulação com 

flexão de quadril, flexão plantar em bipedestação, abdução e adução do quadril, flexão e 

extensão dos dedos. Conclusão: A abordagem fisioterapêutica auxiliou a melhora do quadro 

clínico do paciente, a prevenção e recuperação das complicações pulmonares apresentando 

melhorias na ausculta pulmonar e no padrão respiratório, reduziu os efeitos deletérios 

provenientes da cirurgia e da restrição ao leito. 

 

Palavras-chave: Assistência fisioterapêutica, Cardiorrespiratória, Valvulopatias, Relato de 

caso 
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RESUMO 

Introdução: A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é um sistema organizado em ações e serviços 

de diferentes categorias, que utiliza diferentes instrumentos e tecnologias integradas por meio 

de um sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, visando atender as necessidades e 

demandas da população no cuidado à saúde. Para os profissionais de saúde compreensão desse 

complexo sistema se inicia na universidade e fortalece com a vivência prática na saúde. 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre as redes de atenção à saúde e sua 

importância para o Sistema Único de Saúde. Relatar a experiência da compreensão das RAS e 

sua importância para o Sistema Único de Saúde, durante a formação de alunos na disciplina de 

Saúde Coletiva. Metodologia: Seu principal embasamento veio da exposição em sala de aula 

após a orientadora trazer um vasto material angariado em artigos sobre o tema em forma de 

slides. Posteriormente foram colocadas vivencias pessoais a fim de exemplificar o assunto 

exposto. Materiais e métodos: Relato de experiência do debate sobre o tema e da aprendizagem 

cooperativa para a consolidação dos conhecimentos referentes à disciplina de Saúde Coletiva. 

Resultados: A necessidade de compreensão e aprofundamento sobre o SUS motivaram a 

participação no debate presencial. A atividade teve como princípio a aprendizagem cooperativa, 

onde as estudantes se ajudavam no processo de aprendizagem, atuando como parceiras entre si. 

O debate e a apresentação teórico foi a estratégia de aprendizado e consolidação dos 

conhecimentos, os alunos tiveram a oportunidade de revisar o conteúdo e praticar as seguintes 

habilidades: identificação de estruturas da rede,  observação das ferramentas no SUS e 

discussão sobre as ações realizadas por estes dispositivos, aprofundamento dos conhecimentos 

assimilados na aula teórica ministrada pelo professor, além de desenvolver habilidades de 

trabalho em grupo como: responsabilidade individual, interdependência positiva, entendimento 

real de uma dada informação (tendo que explicá-la aos outros membros do grupo), 

desenvolvimento de habilidades interpessoais e para lidar com resolução de problemas. Os 

alunos apresentaram bom desempenho, sanaram dúvidas, conseguiram fazer, mesmo com 

limitações, a associação da teoria com a prática e foi aprendido que as Redes de Atenção à 

Saúde procuram garantir um cuidado humanizado ao cidadão e dar a ele condições em termos 

de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária ao cuidado em saúde. Para isso, gestores e 

população trabalham juntos para organizar os serviços, promovendo através da integração 

sistêmica as condições necessárias para atender as necessidades da população. Conclusão: 

Aprendizagem cooperativa complementou e facilitou o processo de ensino e aprendizagem na 

disciplina de Saúde Coletiva, sendo de grande valia na construção do conhecimento. Os alunos 

compreenderam que as Redes de Atenção à Saúde são um instrumento que cumpre e fortalece 

as diretrizes do SUS, garantindo a universalidade do atendimento e ampliando o acesso do 

cidadão aos serviços de saúde de forma integral e eficiente.   

Palavras-chave: Redes de Atenção a Saúde. Saúde Coletiva. SUS. 



18 
 

 

EFICÁCIA DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE 

INDIVÍDUOS COM TENOSSINOVITE ESTENOSANTE DE QUERVAIN 

 

Rafaela dos Santos Monteiro1, Ana Beatriz de Sousa Brito2, Hilana Costa Oliveira2, Clarita 

dos Santos Cosme2, Bianca Yasmim de Oliveira Holanda2, Bruno Wesley de Freitas Alves3 
1 Autor principal 

2 co-autor 

3 orientador (a) 

 

RESUMO 

Introdução: A Tenossinovite Estenosante de Quervain (TEQ) tem como principal 

característica uma inflamação da bainha dos músculos abdutor longo e extensor curto do 

polegar. Alterações biomecânicas ocasionam um processo inflamatório que pode promover a 

constrição dos tendões do polegar. Esta condição tem sido apontada com uma das principais 

doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (DORT). Ela pode ser multifatorial, mas sua 

incidência maior é em mulheres de 35 a 50 anos, sendo uma das afecções mais comuns de 

punho. A TEQ está relacionada principalmente a atividades ocupacionais de trabalhos que 

envolvem movimentos repetitivos. Os principais sintomas são dor e sensibilidade no pulso, 

geralmente abaixo da base do polegar. O tratamento fisioterapêutico por meio da acupuntura é 

eficaz e benéfico na recuperação rápida do paciente, favorecendo assim o seu retorno seguro a 

suas atividades laborais. Objetivos: Este trabalho buscou investigar a eficácia da acupuntura 

no tratamento de TEQ sendo mais predominante no gênero feminino. Metodologia: O presente 

estudo consiste em uma revisão e foi realizado através de uma busca sistematizada nas bases 

de dados SciELO e PEDro. Foi utilizada a seguinte estratégia de busca com os descritores DeCS 

e operadores boleanos: ((“Doença de De Quervain”) OR (“Tenossinovite Estenosante de 

Quervain”) AND “Acupuntura”). A busca foi realizada com os descritores em português e 

inglês. Foram selecionados três artigos para serem incluídos neste trabalho, de acordo com os 

critérios de exclusão e inclusão definidos para o direcionamento desta pesquisa. Resultados e 

Discussão: A acupuntura faz parte das práticas integrativas e complementares e pode ser 

considerada uma possibilidade terapêutica para a Tenossinovite Estenosante de Quervian. O 

tratamento por acupuntura, que é válido e de baixo custo, segue os princípios da Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC) e pode propiciar a melhora da qualidade de vida do paciente com 

TEQ, além de promover melhora dos sintomas dolorosos em curto prazo de tempo. A 

acupuntura é bastante indicada para o tratamento já que evita os possíveis efeitos colaterais 

acusados pelo uso prolongado de corticoides (medicamento habitual utilizado no tratamento 

dessa patologia). Conclusão: Os pacientes que apresentam TEQ tem sua qualidade de vida 

diminuída por conta de limitações que essa patologia traz consigo. O tratamento fisioterapêutico 

utilizando acupuntura pode promover redução dos sintomas da TEQ, além da melhora da 

qualidade de vida do paciente e, consequentemente, o retorno as suas atividades diárias. 

Palavras-chave: Acupuntura. Doença de De Quervain. Tenossinovite Estenosante de 

Quervain. 
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RESUMO 

Introdução: A amiotrofia muscular esquelética (AME) é caracterizada como uma doença 

genética autossômica recessiva rara. Nesse caso, se os pais forem portadores do alelo mutante, 

seus filhos têm 25% de probabilidade de nascer afetados pela doença. Além disso, a doença 

também está relacionada à uma mutação no gene SMN1, onde o paciente deixa de produzir 

uma determinada proteína, responsável pelos gestos voluntários vitais do nosso corpo, tais 

como a 0movimentação, deglutição ou respiração. A AME pode ser classificada em até cinco 

tipos, que são: 0, I, II, III e IV. Seus primeiros sintomas podem se apresentar no feto (tipo 0), 

como a insuficiência respiratória grave; já o tipo IV apresenta os sintomas já na fase adulta, 

como a falta de habilidade e fraqueza muscular. Vale ressaltar que, quanto mais a idade é 

avançada, maior a gravidade da doença. Objetivo: Avaliar o impacto da fisioterapia em 

pacientes com Amiotrofia Muscular Espinhal. Metodologia: trata-se de uma revisão de 

literatura, realizada a partir de 8 artigos científicos, os quais foram selecionados das bases de 

dados SciELO e de revistas científicas (InterFISIO). Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados na íntegra, na língua portuguesa, a partir de 2018; já os critérios de exclusão foram 

artigos em outros idiomas, TCCs/ dissertações/ teses, cartas ao editor e artigos pagos. 

Resultados: De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Atrofia Muscular 

Espinhal (INAME), o Brasil apresenta mais de 300 novos casos por ano; ainda, estima-se que 

existam aproximadamente 7 mil pacientes com AME em território nacional. A fisioterapia é 

uma importante ferramenta para evitar a progressão e outras complicações da referida doença. 

Nesse sentido, destaca-se o fato de que os fisioterapeutas fazem escalas periódicas, a fim de 

acompanhar a função motora do paciente em determinadas fases da sua vida, para que seja 

observado se o paciente apresentou melhora ou não. Um dos principais tipos de tratamento 

fisioterapêutico utilizados na AME é a terapia neuromotora intensiva (TNMI), a qual tem por 

finalidade impedir o progresso da doença, além de melhorar os movimentos e qualidade de vida 

dos pacientes. Além disso, aplicam-se outros meios nos tratamentos, tais como cuidados 

motores e ortopédicos, alongamentos, posicionamentos e cuidados feitos em casa, pela família. 

Conclusão: As equipes multiprofissionais, das quais a Fisioterapia faz parte, são muito eficazes 

no tratamento/ prognóstico do paciente, onde cada atendimento deve ser realizado de acordo 

com a necessidade dos pacientes, visando a manutenção da autonomia e a melhoria da qualidade 

de vida destes.  

Palavras-chave: Amiotrofia Muscular Esquelética. Fisioterapia. Doenças Neuromusculares. 
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RESUMO 

Introdução: A Osteogênese Imperfeita (OI), mais conhecida como doença dos “ossos de 

vidro”, é uma doença hereditária caracterizada pela fragilidade dos ossos. Esta patologia é 

causada pela mutação de genes responsáveis pela produção do colágeno tipo 1, alterando o 

metabolismo ósseo e deixando as estruturas ósseas mais suscetíveis a fraturas causadas por 

traumas de baixo impacto e a deformidades ósseas. O diagnóstico pode ser realizado ainda 

durante a gravidez, no acompanhamento pré-natal. As manifestações clínicas mais comuns 

envolvem osteopenia, deformidades dos membros, deformidades da coluna vertebral, baixa 

estatura. Além de causar a fragilidade dos ossos, alguns sinais e sintomas relacionados a esta 

patologia são: fragilidade nos dentes, frouxidão ligamentar, coloração azulada do branco dos 

olhos, baixa estatura, alteração das válvulas cardíacas, entre outras. Objetivo: Apresentar a 

importância do acompanhamento fisioterapêutico em pacientes diagnosticados com 

Osteogênese Imperfeita. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada a partir de 5 

artigos científicos que foram selecionados nas bases de dados do SciELO e Google Acadêmico. 

Foram utilizados os descritores “Osteogênese Imperfeita”, “Fragilidade Óssea” e 

“Fisioterapia”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados na língua portuguesa, de 2017 

a 2021. Foram excluídos artigos publicados em outros idiomas e aqueles sem o texto completo 

disponível gratuitamente. Resultados: Conforme os dados da Associação Brasileira de 

Osteogenesis Imperfecta (ABOI), existem cerca de 12 mil pessoas convivendo com OI no 

Brasil. Sendo assim, os diagnósticos consideram os exames clínicos, a recorrência das fraturas 

e o resultado dos exames de radiografia, além de observação de deformações nos ossos e entre 

outras. Neste contexto, o acompanhamento fisioterapêutico visa otimizar o tratamento 

medicamentoso, promovendo melhora da qualidade de vida do paciente, aumento da 

estabilidade óssea e articular, prevenção de deformidades e de escoliose, diminuição da dor 

crônica, melhora na mobilidade e aprimoramento na funcionalidade e na realização de 

atividades de vida diárias. Conclusão: O acompanhamento fisioterapêutico tem grande 

importância para pacientes com OI desde a infância. Sendo assim, os pais podem ser orientados 

sobre o manuseio, posicionamentos adequados e estratégias de cuidados específicas para esta 

condição. Além disso, a abordagem fisioterapêutica pode realizar exercícios para o 

fortalecimento da musculatura, auxiliando na prevenção de deformidades e melhorando o 

estado ósseo. 
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RESUMO 

Introdução: A Doença de Krabbe (DK) é uma patologia rara (1:1.000.000), de herança 

autossômica recessiva, causada pela deficiência da enzima galactocerebrosidase devido à 

mutação do gene localizado no cromossomo 14q31. A falta dessa enzima leva ao acúmulo de 

galactolipídeos, o que promove a morte dos oligodendrócitos e a consequente desmielinização 

do SNC e SNP. A doença deve ser suspeitada a partir de alguns sintomas como choro imotivado, 

irritabilidade e perca de interesse pelo meio, podendo apresentar início precoce ou aparecimento 

tardio. Objetivo: Relatar a atuação da fisioterapia no tratamento da Doença de Krabbe em 

crianças. Metodologia: O estudo foi realizado através de uma revisão literária, no período de 

agosto a setembro de 2021, nos indexadores SciELO e Google Acadêmico. Foram utilizados os 

seguintes descritores: Doença de Krabbe; Leucodistrofia das células globóides; Tratamento 

fisioterapêutico. Como critérios de inclusão, pode-se citar: artigos publicados na íntegra, entre 

2011 a 2021, no idioma português e gratuitos. Foram excluídos os TCCs/ dissertações/ teses, 

além de artigos pagos e cartas ao editor. Após a aplicação de tais critérios, foram selecionados 

12 artigos científicos, dos quais 5 compuseram a amostra da pesquisa. Resultados: A Doença 

de Krabbe é causada pela herança de genes anormais (GALC) oriundos dos pais, responsáveis 

por fornecer as instruções para sintetizar a enzima galactocerebrosidade. Tal patologia ocorre 

por depósito lisossomal, ocasionado pela ausência da referida enzima, a qual é responsável por 

hidrolisar os glicolipídeos galactosilceramida e psicosina, que, em acúmulo, promovem dano 

no sistema nervoso central e periférico. Há uma desmielinização, que prejudica a bainha mielina 

dos neurônios, causando prejuízo na condução dos sinais nervosos que são responsáveis pela 

sensação, movimentos, cognição entre outros, do cérebro até o resto do corpo. Em crianças, 

existem duas formas clínicos da doença: de início precoce, que normalmente ocorre entre o 

terceiro e o sexto mês de vida; de aparecimento tardio, que pode se iniciar dos quinze meses 

aos dez anos de idade. A atuação da fisioterapia na DK envolve a terapêutica motora 

(fortalecimento muscular de MMSS e tronco), que pode ajudar na prevenção de contratura e 

deformidade no sistema osteomioarticular, em conjunto com fisioterapia respiratória e 

neurofuncional, com objetivo de manter as vias aéreas pérvias para a diminuição dos riscos de 

infecção e proporcionar a funcionalidade necessária para a manutenção da independência da 

criança. Conclusão: Por se tratar de uma doença rara e sem cura, não é sempre que o tratamento 

fisioterapêutico obtém sucesso, havendo diversas alterações de resultados entre os pacientes. 

Contudo, a intervenção da fisioterapia é de grande valia, uma vez que promove melhorias nos 

movimentos da criança e em sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Doença de Krabbe. Leucodistrofia das células globóides. Tratamento 

fisioterapêutico. 
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RESUMO 

Introdução: Anatomia é a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a constituição e o 

desenvolvimento dos seres organizados. A disciplina de Anatomia Humana é importante para 

a vida do estudante devido pois introduz os conceitos sobre terminologias anatômicas, que são 

os termos que designam a posição dos órgãos e partes do corpo e suas relações uns com os 

outros tendo como referência a posição anatômica. Objetivo: Relatar as experiências e ações 

desenvolvidas nas aulas práticas e teóricas, na perspectiva de estudantes, para favorecer a 

construção e expansão do conhecimento na disciplina de Anatomia Básica em uma faculdade 

localizada na cidade de Fortaleza-Ceará. Metodologia: Relato de experiência sobre as aulas da 

disciplina de Anatomia Básica em uma instituição de ensino superior, durante o segundo 

semestre de 2021, vivenciada por alunos do curso de graduação em Fisioterapia. Resultados: 

As diferentes formas de ensino facilitaram o aprendizado e a absorção das informações 

repassadas pelo docente. Nas aulas práticas e teóricas incorporam-se intervenções de auxílio 

que servem de suporte para os discentes, as quais reduzem ou extinguem as ameaças da não 

compreensão do conteúdo. Em relação as aulas teóricas, introduziu-se o conceito de anatomia, 

a sua origem e evolução; as variações e terminologias; os planos e cortes anatômicos; a posição 

anatômica; a relação entre a anatomia e a fisioterapia; os sistemas esquelético, articular e 

muscular. Considera-se que esses ensinamentos teóricos são de suma importância em virtude 

da necessidade de compreender que estes conteúdos serão base para o exercício profissional do 

Fisioterapeuta. No que se refere as aulas práticas realizadas no laboratório, aplicou-se a 

execução dos conhecimentos adquiridos na sala de aula. Nestes momentos são necessários a 

utilização de vestimentas adequadas como jalecos padronizados, calça jeans e sapatos fechados 

para a proteção dos alunos durante o manuseio das peças anatômicas. Relacionado às lições 

laboratoriais, vale ressaltar que se trata de uma experiência especial e distinta pela melhor 

percepção e entendimento das estruturas anatômicas, além de oportunidade de consolidação dos 

conhecimentos. O curso de Fisioterapia utiliza-se de diagnósticos e avaliações clínicas, que são 

embasados nos assuntos das matérias lecionadas pelo corpo docente, entre elas Anatomia 

Básica, para direcionar o cuidado de forma individualizada e integral. Conclusão: A disciplina 

de Anatomia Básica proposta na faculdade promove a criação e expansão do vínculo docente e 

discente e incube aos graduandos as bases de conhecimentos práticos e teóricos que serão 

resgatados ao longo do curso e na vida profissional. A vivência participativa nas atividades 

propostas na disciplina oportuniza o desenvolvimento de habilidades que servirão de base para 

a vida profissional. 

Palavras-chave: Anatomia. Ensino. Experiências Laboratoriais. Curso de Fisioterapia. 
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RESUMO 

Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma enfermidade cromossômica autossômica recessiva, 

progressiva, que prejudica diversos órgãos, tais como pulmões, pâncreas, rins, fígado, intestino 

e seios da face, cujas complicações respiratórias são as principais responsáveis pela 

morbimortalidade da doença. Um dos primeiros diagnósticos ocorre após a realização do Teste 

do Pezinho; caso o resultado seja positivo, o teste deve ser repetido e confirmado por outros 

métodos, como o Teste Genético ou Teste do Suor. É de suma importância o diagnóstico 

precoce, para que as pessoas afetadas possam ter acesso ao maior número de recursos 

terapêuticos possíveis. Objetivo: Expor o desvelo da Fisioterapia em pacientes portadores de 

FC. Metodologia: O trabalho constitui-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada 

durante o período de agosto e setembro de 2021, por meio dos Periódicos da CAPE, através dos 

descritores: Fibrose Cística; Fisioterapia; Tratamento. Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados na íntegra, gratuitos, a partir de 2017, em português e inglês; já os critérios de 

exclusão foram: TCCs/dissertações/teses, cartas ao editor e artigos pagos. Após a aplicação dos 

critérios mencionados, foram selecionados 4 artigos. Resultados: Alguns dos efeitos mais 

comuns da FC são: pneumonia repetitiva, sinusite frequente, tosse crônica, dificuldade de 

ganhar peso e estatura e cansaço para cumprir atividades simples. A fisioterapia presta uma 

enorme colaboração no tratamento da FC, operando na manutenção do funcionamento das vias 

aéreas e na higiene brônquica, além de proporcionar um melhor condicionamento físico, manter 

ou aperfeiçoar a força muscular e evitar e corrigir problemas posturais. À medida que a doença 

progride, a eficiência pulmonar é prejudicada, havendo maior chance do paciente adquirir 

diabetes, osteoporose e hemoptise (tosse com sangue) recorrente. Sendo assim, os desafios 

aumentam para a equipe de profissionais da saúde e para o paciente. O fisioterapeuta deve ser 

capacitado e atento aos avanços, quanto aos distintos recursos terapêuticos acessíveis, devendo 

considerar os diferentes graus desenvolvimento da doença, adaptando a terapia a cada paciente, 

de forma individualizada. Segundo o Protocolo de Atendimento e Seguimento Fisioterapêutico 

na Fibrose Cística (PASFIC), alguns dos tratamentos indicados incluem: Fisioterapia 

Respiratória (FR), Escores de Gravidade, Escore de Exacerbação, Avaliação Ponderoestatural, 

Avaliação Respiratória, Espirometria, Cultura Microbiana, Habilidades Funcionais (Atividade 

de vida diária, física e esportes, Teste de Caminhada de seis minutos) e Avaliação Postural. Os 

pacientes que irão receber transplante pulmonar são avaliados por uma equipe 

multiprofissional, na qual o fisioterapeuta está incluído, e que definem se eles estão ou não 

aptos para tal procedimento. Conclusão: Evidenciou-se a importância dos cuidados 

fisioterapêuticos em pacientes portadores de FC, sendo tal profissional muito relevante para a 

melhoria da qualidade de vida destes. Ainda, foi constatado que houve predomínio de 

intervenções convencionais, sendo a drenagem postural, a vibração e a percussão as mais 

executadas.  

Palavras-chave: Fibrose Cística. Fisioterapia. Tratamento. 
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RESUMO 

Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe novos desafios e impôs demandas de 

adaptações para a educação de acadêmicos de Fisioterapia e para a atuação de profissionais da 

área. Entre estas demandas, pode-se citar a necessidade de vivenciar o ensino remoto, que 

atualmente está transitando para o ensido híbrido e a regulamentação de teleconsultas, 

telemonitoramentos e teleatendimentos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO), autorizando que Fisioterapeutas possam desenvolver suas atividades 

profissionais à distância. Assim, a utilização de recursos tecnológicos foram incorporados ao 

ensino na área da saúde e também à prática clínica do Fisioterapeuta. Objetivo: Relatar a 

proposta de criação de uma disciplina optativa sobre gamificação em Fisioterapia. Método: 

Relato de experiência sob a ótica de estudantes do curso de Fisioterapia sobre a importância de 

se ter uma formação específica que aborde recursos tecnológicos e suas aplicações na área da 

Fisioterapia durante o curso de graduação. Foi realizada, também, uma investigação e análise 

de trabalhos publicados na literatura para embasar as vantagens desta disciplina e analisar a 

viabilidade desta proposta. Resultados: Estudos mostram que o tratamento fisioterapêutico 

pode se beneficiar da utilização de sistemas de informação baseados em jogos. Estes sistemas 

podem ser úteis para estimular a prática dos exercícios de reabilitação e gerenciar a terapia dos 

pacientes. A popularização de dispositivos que não possuem necessidade de controles físicos e 

podem ser controlados com os movimentos corporais, como o Kinect, fomentou o 

desenvolvimento de aparatos que permitem um tratamento gerenciado à distância por tais 

sistemas. Para que tais aplicações possam contribuir com o tratamento em ambiente 

ambulatorial ou no domicílio dos pacientes, de forma remota, estes recursos devem apresentar 

características motivacionais, auxiliar os pacientes na execução correta dos movimentos, serem 

adaptáveis às necessidades dos pacientes, auxiliar no diagnóstico e gerenciar a evolução do 

tratamento. A criação de uma disciplina sobre gamificação teria seu foco no ensino dos 

principais conceitos da área de gamificação, além de manter a interdisciplinaridade com outras 

áreas do conhecimento, como o estudo da Teoria de Jogos pela Psicologia e o Game Design da 

área de mídias digitais. Estudos mostram que a Gamificação e o Game Design favorecem a 

apresentação dos conteúdos, aumentando o engajamento dos pacientes ao tratamento. Além da 

criação de sistemas, a disciplina também seria responsável por introduzir os alunos do curso de 

fisioterapia a testes e avaliações utilizando softwares e aplicativos de celular, além de 

habilidades necessárias para procedimentos de teleconsultas, telemonitoramentos e 

teleatendimentos. Conclusão: Desta forma, a necessidade dos profissionais estarem 

familiarizados com novas ferramentas de avaliação e tratamento são evidentes. A possibilidade 

de estudar este conteúdo durante a graduação proporcionariam uma formação diferenciada e os 

profissionais seriam mais capacitados para o mercado de trabalho, com o diferencial de 

possuírem maior nível de domínio tecnológico. 

Palavras-chave: Tecnologia Biomédica. Aplicativos Móveis. Video Games. Ensino. 
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RESUMO 

Introdução: Devido à eficácia na redução da dor e inflamação, os anti-inflamatórios não 

esteroides (AINEs) estão entre os medicamentos mais usados. Sua importante eficácia 

analgésica, anti-inflamatória e antipirética, faz com que os AINEs sejam receitados para 

tratamento de doenças em fases agudas e crônicas. No entanto, estudos controlados por placebo 

e meta-análises demonstram alarmantes efeitos adversos dos AINEs em complicações 

gastrointestinais, cardiovasculares, hepáticas, renais, cerebrais e pulmonares. Os AINEs não 

seletivos diminuem a produção de todas as PGs constitutivas ou não. Já os seletivos da COX2 

atuam inibindo a apenas PGs deletérias, que fazem parte do processo inflamatório. Objetivo: 

O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos adversos causados pelo uso excessivo 

ou indiscriminado de anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs). Metodologia: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica. A busca foi realizada nas bases de dados Medline, PubMed e 

SciELO. Os descritores utilizados foram: Anti-Inflamatórios não esteroide, efeitos adversos, 

toxicidade de fármacos, automedicação e inibidores de ciclo-oxigenase. Foram listados artigos 

publicados em português e inglês, no período de 2011 a 2021. Resultados: Segundo a literatura 

atual, os AINEs apresentam uma segurança significativa, porém podem apresentar vários 

efeitos adversos que variam de leve a severos. Alguns riscos estão relacionados a doenças 

cardiovasculares, renais e gastrointestinais. Estudos clínicos e meta-análises retratam que os 

inibidores seletivos da COX-2 exercem importantes efeitos cardiovasculares não desejados, tais 

como aumento do risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal e hipertensão arterial. Conclusão: Conclui-se que a utilização 

excessiva ou indiscriminada de AINEs (tanto os não seletivos quanto os seletivos COX-2) 

podem acarretar em efeitos adversos que variam de leves a severos, com com ênfase em 

comprometimento do trato gastrointestinal, sistema renal e cardiovascular. Apesar da alta 

comercialização e uso, possui efeitos adversos consideráveis, fazendo com que haja a 

necessidade de monitorização dos pacientes que necessitam fazer uso desses medicamentos 

diariamente. Também é necessário que haja divulgação desses efeitos para que a população em 

geral consiga entender todos os impactos causados e façam a administração de forma 

consciente, evitando as super dosagens e consequentemente os efeitos colaterais. 

Palavras-chave: Tecnologia biomédica. Aplicativos móveis. Video games. Ensino. 
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RESUMO 

Introdução: Devido à eficácia na redução da dor e inflamação, os anti-inflamatórios não 

esteroides (AINEs) estão entre os medicamentos mais usados. Sua importante eficácia 

analgésica, anti-inflamatória e antipirética, faz com que os AINEs sejam receitados para 

tratamento de doenças em fases agudas e crônicas. No entanto, estudos controlados por placebo 

e meta-análises demonstram alarmantes efeitos adversos dos AINEs em complicações 

gastrointestinais, cardiovasculares, hepáticas, renais, cerebrais e pulmonares. Os AINEs não 

seletivos diminuem a produção de todas as PGs constitutivas ou não. Já os seletivos da COX2 

atuam inibindo a apenas PGs deletérias, que fazem parte do processo inflamatório. Objetivo: 

O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos adversos causados pelo uso excessivo 

ou indiscriminado de anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs). Metodologia: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica. A busca foi realizada nas bases de dados Medline, PubMed e 

SciELO. Os descritores utilizados foram: Anti-Inflamatórios não esteroide, efeitos adversos, 

toxicidade de fármacos, automedicação e inibidores de ciclo-oxigenase. Foram listados artigos 

publicados em português e inglês, no período de 2011 a 2021. Resultados: Segundo a literatura 

atual, os AINEs apresentam uma segurança significativa, porém podem apresentar vários 

efeitos adversos que variam de leve a severos. Alguns riscos estão relacionados a doenças 

cardiovasculares, renais e gastrointestinais. Estudos clínicos e meta-análises retratam que os 

inibidores seletivos da COX-2 exercem importantes efeitos cardiovasculares não desejados, tais 

como aumento do risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal e hipertensão arterial. Conclusão: Conclui-se que a utilização 

excessiva ou indiscriminada de AINEs (tanto os não seletivos quanto os seletivos COX-2) 

podem acarretar em efeitos adversos que variam de leves a severos, com com ênfase em 

comprometimento do trato gastrointestinal, sistema renal e cardiovascular. Apesar da alta 

comercialização e uso, possui efeitos adversos consideráveis, fazendo com que haja a 

necessidade de monitorização dos pacientes que necessitam fazer uso desses medicamentos 

diariamente. Também é necessário que haja divulgação desses efeitos para que a população em 

geral consiga entender todos os impactos causados e façam a administração de forma 

consciente, evitando as super dosagens e consequentemente os efeitos colaterais. 
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RESUMO 

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma miopatia progressiva ligada ao 

cromossomo X (herança recessiva), causada pela mutação no gene DMD, que codifica a 

proteína distrofina, essencial para a formação e manutenção do tecido muscular. É a forma mais 

grave na categoria das distrofias musculares, tendo como principais sintomas a fraqueza e a 

dificuldade de andar, correr e levantar do chão. Afeta, predominantemente, indivíduos do sexo 

masculino, manifestando os sintomas característicos a partir do segundo ano de vida. Mulheres 

são portadoras, e na maioria das vezes assintomáticas. Objetivo: Apresentar a atuação da 

fisioterapia no tratamento da DMD. Metodologia: Trata-se de em uma revisão integrativa de 

literatura, ocorrida entre os meses de agosto e setembro de 2021. Foram utilizadas bases de 

dados como Google Acadêmico, Pubmed e SciELO, através das palavras-chave: “Duchene”; 

“Distrofia Muscular de Duchenne”; “Distrofias musculares”; “Fisioterapia”. Como critério de 

inclusão, pode-se citar: artigos publicados entre 2011 a 2021, na íntegra e gratuitos; já os 

critérios de exclusão foram: TCC/ dissertação/ tese, cartas ao editor; artigos pagos. Foram 

selecionados três artigos e um relato de caso para compor a amostra da pesquisa. Resultados: 

A DMD é uma doença degenerativa, cujo paciente apresenta expectativa de vida em torno da 

segunda década, devido ao comprometimento do músculo cardíaco e da musculatura 

respiratória. Entretanto, mediante o diagnóstico precoce – realizado através de observações 

clínicas, testes genéticos e biopsia muscular – e a atuação da fisioterapia dentro de uma equipe 

multidisciplinar, aliada a usos de glicocorticoides, tal expectativa pode ser prolongada. As 

principais condutas da fisioterapia são de ordem motora (conservar a força muscular e 

amplitude de movimentos) e respiratória (preservar a capacidade pulmonar). Além disso, a 

hidroterapia pode ser empregada para o alívio de dores e facilitação de movimentos. O principal 

objetivo do tratamento fisioterapêutico é retardar a evolução das sequelas geradas pela DMD e 

melhorando a qualidade de vida destes. Conclusão: Infere-se que, apesar da inevitável 

letalidade ocasionada pela DMD, a atuação da fisioterapia no tratamento desta patologia é 

fundamental, uma vez que propicia ao indivíduo afetado maior qualidade e expectativa de vida. 

Palavras-chave: Duchene. Distrofia Muscular de Duchenne. Distrofias musculares. 
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RESUMO 

Introdução: A pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) pode ser considerada como 

um risco ao prognostico positivo do paciente internado em uma unidade de terapia intensiva ( 

UTI), sendo definida como um quadro infecioso instalado após 48 horas do inicio da ventilação 

mecânica (VM). Segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a incidência 

de PAV acomete a 6 a 52 % de pacientes internados na UTI com fator de mortalidade de 30 % 

dos casos. Toda equipe multiprofissional da saúde tem um papel fundamental na execução de 

medidas preventivas para que a incidência de PAV seja mínima. Objetivo: Descrever os 

métodos assistenciais para prevenção de PAV. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão 

de literatura, realizado em setembro de 2021, onde foram analisados artigos científicos, dados 

da organização mundial de saúde (OMS), e da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), em busca de conteúdo sobre os métodos utilizados na UTI para a prevenção de 

PAV. O período dos estudos encontrados foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2020, as bases 

de dados utilizados foram Scielo, LiLacs e BVS a escolha se deu pelos artigos completos  

disponíveis , escrito na linguagem portuguesa e com resultados de medidas assistências 

utilizada mostrando a eficácia do método. Foram utilizados os descritores individualmente e 

associados, ‘Equipe de assistência ao paciente ‘, ‘Unidade de terapia intensiva ‘, ’Pneumonia 

associada a ventilação mecânica ‘, no qual foram selecionados 13 artigos onde 6 entraram no 

processo de inclusão respeitando as palavras chaves a serem pesquisadas. Resultados: Após a 

analise dos artigos foi identificados que pacientes internados na UTI obtiveram menor risco 

para contração de PAV, medidas como higiene oral três vezes ao dia com clorexidina  a 0,12%  

auxiliaram no risco da infecção , pois diminuía a proliferação de agentes infeciosos na região 

bucal evitando o risco de colonização. A lavagem das mãos antes e depois de procedimentos 

realizados no paciente mostraram que índice de 63% na infecção do trato respiratório, pois é 

uma medida básica indispensável, outro cuidado associado é evitar a broncoaspiração, pois 

paciente normalmente na UTI se alimentação por sonda nasogastrica, onde essa alimentação 

pode desviar o percurso e ir para os pulmões ou aspiração de salivas para pacientes que possui 

uma grande quantidade de excreção dessa glândula, manter a cabeceira elevada a 30% a 45% 

auxiliou na aspiração desses líquidos, a insuflação do Caff, uma estrutura que fica no final do 

tubo endotraqueal para fixação, foi observada que evitava a entrada de saliva na região 

pulmonar semantivera pressão entre 20 a 30 cm H2O,avaliar a possibilidade da extubação 

endotraqueal do paciente permitindo com que o mesmo prolongue os dias em ventilação 

mecânica , uma das estratégias usadas seria a traqueostomia precoce assim diminuindo o risco 

de PVA, e verificar a possibilidade de desmame de sedoanalgesias e bloqueadores no qual 

influenciam para depressão respiratória. Conclusão: Medidas simples podem auxiliar na 

diminuição de risco, de infecção hospitalar por ventilação mecânica, assim consequentemente 
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diminuindo os dias de internação hospitalar e o risco da transmissibilidade de outras infecções, 

gerando menos ônus ao hospital e promovendo um maior conforto para paciente e a família. 

Palavras-chave: Equipe de assistência ao paciente. Unidade de terapia intensiva. Lesão 

pulmonar induzida por ventilação mecânica. Pneumonia associada a ventilação mecânica. 
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RESUMO 

Introdução: Aulas práticas constituem um importante recurso metodológico facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas da área de Saúde. Através da experimentação, 

essas aulas aliam teoria à prática e possibilitam o desenvolvimento da pesquisa e da 

problematização em sala de aula, despertando o interesse dos alunos e promovendo a 

consolidação do conhecimento. Os estudantes transformam-se em sujeitos protagonistas da 

aprendizagem, possibilitando que os mesmos desenvolvam competências e habilidades 

específicas. Objetivo: O presente trabalho objetivou analisar a importância das aulas práticas 

na disciplina de Anatomia Humana para acadêmicos do Curso de Fisioterapia. Métodos: Relato 

de experiência a partir da perspectiva de estudantes de Fisioterapia acerca das estratégias de 

estudo e das habilidades desenvolvidas a partir do estudo em grupo durante as aulas práticas no 

Laboratório de Anatomia. Resultados: No ponto de vista da maioria dos estudantes, as aulas 

práticas são essenciais para a construção significativa do conhecimento dos alunos sobre os 

conceitos de anatomia, que serão resgatados ao longo do curso e na vida profissional. Devido 

ao esforço de memória que a Anatomia Humana exige, as aulas práticas são uma alternativa 

para que os alunos possam reforçar sua aprendizagem, buscando minimizar as dificuldades 

através de atividades como a nomeação e classificação de peças do corpo humano (ossos, 

articulações, músculos e órgãos), apresentação das descobertas entre os alunos, criando um 

ambiente de aprendizagem colaborativa em que professor e alunos auxiliam-se no 

desenvolvimento da aprendizagem. O processo de discussão em grupo favoreceu o 

entendimento do conteúdo. Conclusão: O estudo ativo em grupo durante as aulas práticas 

facilitou o processo de aprendizagem na disciplina de Anatomia Humana, sendo de grande valia 

na construção do conhecimento. Além disso, essa estratégia aumentou a motivação dos alunos 

para o estudo da disciplina. 

Palavras-chave: Anatomia. Ensino. Aprendizagem. Práticas Interdisciplinares. 

 


