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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 buscando promover uma formação

humana e profissional de qualidade, reafirmando o seu compromisso com a oferta de uma gama de

cursos e eventos que complementam a formação dos estudantes e dos profissionais de diversas áreas.

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 II Semana da Fisioterapia com tema: Fisioterapia 50 anos: conquistas, desafios e

perspectivas e a III Jornada de Fisioterapia em Oncologia com tema: EDUCAÇÃO EM ONCOLOGIA

- qualificando fisioterapeutas e alunos de fisioterapia em atenção oncológica no Ceará, 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, juntamente com a Diretoria

da FRT, realizou a II SEMANA DE FISIOTERAPIA DA FRT, que contou com a integração da II

JORNADA DE FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA, no período de 24 a 26 do mês de

outubro de 2019, com a certeza de fomentar a atualização de novos conhecimentos e com isso,

consolidar a proposta interdisciplinar que marca a ação dos profissionais que atuam na área da saúde.

Profa. Ma. Juliana Ramiro Luna Castro

Coordenadora do Curso de Fisioterapia da Faculdade Rodolfo Teófilo
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM BIOSSEGURANÇA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA

David Rodrigues Ribeiro1, Dângelo Sousa da Silva2, Thais Luna Alencar Araripe 3

1 Autor principal

2 co-autor

3 orientador (a)

RESUMO

Introdução: A biossegurança é um conjunto de ações voltados para prevenção, diminuição ou
eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento
tecnológico e prestação de serviços (TEIXEIRA, VALLE 1996). Envolve a análise dos riscos
a que os profissionais de saúde e de laboratórios estão constantemente expostos em suas
atividades e ambientes de trabalho (BRASIL, 2006 b). Objetivo: Relatar a experiência de
acadêmicos do curso de fisioterapia em uma atividade de PRÁTICAS EDUCATIVAS EM
BIOSSEGURANÇA, realizada em um grupo de universitários do quarto semestre. Métodos:
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido em outubro de
2019 em uma Faculdade do estado do Ceará. Foram realizadas em sala de aula, práticas
educativas em biossegurança por acadêmicos de fisioterapia do 4 ° período da FRT. Nessa
atividade, foram abordadas técnicas essenciais desde a higienização das mãos no âmbito
hospitalar, domiciliar e clínico, até a utilização dos equipamentos de proteção individual
(EPIS) nos diversos ambientes da área da saúde. Resultados: Em equipes os alunos
desenvolveram atividades que demonstraram a forma correta de higienização identificando as
principais falhas de procedimento e ainda os principais motivos que levam a falta de adesão
nos ambientes hospitalares, além disso, foram realizadas aulas práticas no Instituto do Câncer
do Ceará (ICC), mostrando o manuseio adequado dos equipamentos de proteção individual e
apresentando a importância da utilização desses equipamentos contra diversos tipos de
infecções. Conclusão: Conclui-se que a atividade gerou participação entre o grupo de alunos,
onde foram utilizadas metodologias dialéticas de educação em saúde, como, apresentação de
trabalhos, atividades externas e simulações de atendimentos ao pacientes em ambiente
hospitalar, clinico e domiciliar. Partindo desse ponto foram realizadas dinâmicas que
incluíram as técnicas corretas de higienização das mãos; o manuseio adequado de uso de
luvas, mascaras de proteção, aventais e toucas; além disso, foram realizadas exercícios que
proporcionaram aos alunos uma maior consciência sobre as principais vias de transmissão das
doenças infecto-contagiosas.

Palavras-chave: Higiene das mãos. Segurança no trabalho. Equipamento de Proteção
Individual. Fisioterapia. Contaminação.
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O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM
CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICO

Ingrid Teixeira Benevides1, Luisa Maria Antônia Ferreira2, Brenda Lima de Araújo2, Thalita Oliveira
Freitas2, Zaira Rodrigues Magalhães Farias2, Loyse Gurgel dos Santos3

1 Autor principal

2 co-autor

3 orientador (a)

RESUMO

Introdução: Segundo a organização mundial de saúde (OMS), cuidados paliativos (CP) é
uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos pacientes e de suas famílias,
promovida por uma equipe multidisciplinar, prestadas a pacientes com doenças que ameaçam
a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de uma identificação precoce,
tratamento da dor e de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. O câncer
quando já diagnosticado em estágio avançado diminui as chances de cura, nesse caso requer
uma abordagem mais humanista, onde os profissionais fisioterapeutas tem como objetivo
proporcionar aos pacientes qualidade de vida, evidenciando dignidade e conforto,
minimizando os sintomas através de condutas que reabilitem a funcionalidade do paciente.
Objetivo: Retratar a atuação do fisioterapeuta junto à equipe multidisciplinar em cuidados
paliativos oncológicos. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas bases de
dados: SCIELO, PUBMED, PEDRO, BIREME, LILACS. Realizada no período de agosto a
setembro de 2019, por acadêmicos do curso de fisioterapia, participantes do projeto de
extensão em fisioterapia Oncológica (ONCOFISIO-UNINASSAU). Os artigos selecionados
foram avaliados pela escala de PEDRO, ficaram para essa revisão apenas os com pontuação
acima de 8. Foram encontrado 137 artigos, onde 7 foram escolhidos para esta revisão.
Critérios de inclusão: artigos em língua portuguesa e inglesa publicados a partir de 2012; E os
critérios de exclusão: revisão bibliográficas, monografias, dissertações e teses. Resultados: O
fisioterapeuta atua nos cuidados paliativos oncológicos através de várias técnicas e recursos
fisioterapêuticos, tais como, terapia para: alívio da dor, alívio dos sintomas psicofísicos,
complicações osteomioarticulares, disfunções pulmonares e disfunções neurológicas. Entre os
recursos fisioterapêuticos direcionados para a dor, temos a eletroterapia, ela traz resultados
rápidos, também temos os métodos manuais, pois eles melhoram a circulação tecidual.
Pacientes em estado terminal podem apresentar distúrbios físicos e psicológico, provocados
pelo estresse e depressão, tratado pelo fisioterapeuta juntamente com o psicólogo. Pacientes
acamados por um longo período acabam sendo acometidos pela Síndrome do Imobilismo,
onde podemos atuar com alongamentos, exercícios com pesos leves. Como medida
terapêutica paliativa a Ventilação Mecânica não Invasiva (VMNI) é amplamente utilizada,
pois oferece suporte ventilatório e proporciona alívio da dispneia. Disfunções neurológicas
podem ocorrer alterações comportamental, o fisioterapeuta pode fazer um trabalho voltado
para mudanças de decúbito, posicionamento no leito, mobilização passiva, exercícios passivos
e/ou ativos, exercícios de incentivo respiratório. Conclusão: O profissional fisioterapeuta
tornou-se indispensável na equipe multidisciplinar de cuidados paliativos oncológico, pois sua
atuação promove resultados benéficos na qualidade de vida do paciente, devido à diversidade
de recursos que podem ser utilizados, na prevenção e alívio dos sintomas quando há
possibilidade.

Palavras-chave: Assistência Paliativa. Fisioterapia. Câncer. Doente Terminal.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM
ATELECTASIA

Carla Beatriz dos Santos Alves1, Francisca Beatriz Sousa Santos2, Thaís Luna Alencar Araripe 2,
Amanda Souza Araújo3

1 Autor principal

2  co-autor

3  orientador (a)

RESUMO

Introdução: Atelectasia ou colapso alveolar, é uma complicação respiratória secundária à
patologias obstrutivas ou de situações pós cirúrgicas, impedindo a passagem de ar pelos
brônquios de maior ou de menor calibre, levando a um colabamento alveolar de parte ou de
todo o pulmão, podendo ocasionar uma insuficiência respiratória aguda. Os pacientes podem
ter dispneia ou insuficiência respiratória se for extensa. Eles também podem desenvolver
pneumonia. A atelectasia costuma ser assintomática, mas hipoxemia e dor torácica pleurítica
podem estar presentes em certos casos. O diagnóstico é por radiografia de tórax. O tratamento
inclui instituir a tosse cinética e a respiração profunda e tratar a causa. Objetivo: Analisar na
literatura científica acerca das principais técnicas de tratamento na atelectasia e seus
benefícios. Métodos: Revisão bibliográfica através de consultas em bases de dados como
Google Acadêmico, SCIELO, BIREME, PUBMED e periódicos científicos, teses e
dissertações, periódicos de indexação e resumos no período de 2017 a 2019. Inicialmente
foram avaliados os resumos e em seguida, selecionados os artigos que compõem este
trabalho. Resultados: A maioria dos trabalhos já realizados demonstra que a fisioterapia
através de recursos mecânicos e manuais contribui de maneira eficaz tanto na prevenção como
na reversão da atelectasia. E que as manobras de drenagem postural, percussão torácica e
técnica de expiração forçada associadas promovem a limpeza das vias aéreas, melhorando a
mecânica pulmonar e trocas gasosas, ocasionando eficácia no tratamento. Conclusão: Através
desse estudo conclui-se que a aplicação de técnicas fisioterapêuticas tem o objetivo de
promover a expansão pulmonar, melhorar as pressões e os volumes respiratórios, prevenir o
acometimento de atelectasia em pacientes acamados por um período de médio a longo prazo
entre tantos outros benefícios.

Palavras-chave: Atelectasia. Fisioterapia. .Técnicas. Tratamento.
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HUMANIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS NO ATENDIMENTO HOME
CARE DO HOSPITAL HAROLDO JUAÇABA

Ana Beatriz Barbosa Costa1, Rayane Gomes Caetano2, Ingrid Falcão Domingues2, Thaís Luna Alencar
Araripe3

1 Autor principal

2  co-autor

3  orientador (a)

RESUMO

Introdução: O atendimento de home care do Hospital Haroldo Juaçaba presta serviço de cuidados
continuados àqueles pacientes que já realizaram todas as etapas da linha de tratamento da doença por
meio de atendimento humanizado e multidisciplinar. O tratamento em domicílio pode oferecer
vantagem na assistência à esse perfil de pacientes, como a estabilidade do quadro clínico, o conforto
do paciente, maior confiança nos profissionais e menos riscos de efeitos reversos, além de fornecer
possibilidades de manter a qualidade de vida do paciente (KERBER, 2008). A humanização existe
desde 2003, enquanto política pública, para efetivar os princípios do SUS. É a valorização dos
usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de cuidado. Estimular e valorizar os
sujeitos propiciam a autonomia e ampliam a capacidade de transformação da realidade, através da
responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos
processos de gestão e de produção de saúde (BRASIL, 2003). Objetivo: Comparar o conteúdo
aprendido por meio de metodologia ativa da cadeira “Ética em fisioterapia” na atividade de
humanização em saúde com atendimentos de home care. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo
do tipo relato de experiência, desenvolvido em outubro de 2019 em um serviço de home care, do setor
de “Serviço de Cuidados Continuados” do Hospital Haroldo Juaçaba – ICC. Teve como foco a
comparação entre os textos debatidos na cadeira “Ética em fisioterapia”, cursada no segundo semestre
do curso de fisioterapia da Faculdade Rodolfo Teófilo, e observações feitas durante o projeto FRT –
Teoria na Prática. Tendo como foco a humanização durante os atendimentos realizados pelos
fisioterapeutas e residentes de fisioterapia. Resultados: Percebeu-se a importância e impacto da
humanização dos profissionais, através dos resultados positivos dos procedimentos. Desde o setor
ambulatorial é possível observar a preocupação com os determinantes sociais de saúde do paciente e
interações multidisciplinar entre os profissionais da saúde. Conforme debatido em sala, o processo de
humanização dos profissionais de saúde deve-se iniciar desde a graduação, entendendo que a interação
terapeuta-paciente ultrapassa cuidados de uma patologia física. (DA SILVA, 2009). O modelo
hegemônico tem como base o individualismo no atendimento, saúde/doença vistas como mercadoria,
medicina curativa, saúde como “ausência de doenças”, participação passiva e subordinada dos
consumidores (MENÉDEZ,1992). Já no modelo contra-hegemônico, podemos observar o
cumprimento eficaz dos princípios e diretrizes do SUS, no que se refere a integralidade de assistência,
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde, e principalmente a preservação da
autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Ou seja, será levado em
consideração a verdadeira definição de saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
e não, simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades. Conclusão: Relacionando as definições
acima com o atendimento de home care do Hospital Haroldo Juaçaba, podemos observar a
humanização dos profissionais durante o atendimento quando o profissional vai para além de um
cuidado mecanicista e reducionista, visando o bem estar do paciente e sua autonomia.

Palavras-chave: Humanização da Assistência. Fisioterapia. Atendimento Domiciliar. Oncologia.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DOS
PACIENTES ONCOLÓGICOS

Anna Neiva Pinho Pacheco1, Beatriz Pires dos Santos2, Priscila Mariana Rebouças das Neves2, Thaís
Luna Alencar Araripe 3

1 Autor principal

2  co-autor

3 orientador (a)

RESUMO

Introdução: A Casa Vida é uma extensão da instituição filantrópica ICC (Instituto do Câncer
do Ceará), que apóia pacientes impossibilitados de transitar cotidianamente de sua moradia ao
local de tratamento. A Faculdade Rodolfo Teófilo, vinculada ao ICC, proporciona um
programa chamado Teoria na Prática, uma proposta que insere alunos desde o 1º semestre, no
campo para a observação da prática profissional, proporcionando uma verdadeira conexão
entre o visto na teoria, em sala de aula, e à prática observada no hospital e na Casa Vida.
Dentre as diversas atividades desenvolvidas, inclui a educação em saúde, que tem como
finalidade desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de analisar de forma crítica a sua
realidade, como também, de decidir ações conjuntas para resolver problemas e modificar
situações, de modo a organizar e realizar a ação e de avaliar-la com espírito crítico (SANTOS,
2006). Objetivos: Relatar a experiência de uma atividade de educação em saúde, no modelo
humanista, em cuidados com a higiene em uma casa de apoio a pacientes oncológicos,
visando à conscientização dos internos na higienização pessoal e na boa convivência entre
eles, na cidade de Fortaleza. Métodos: Estudo descritivo do tipo relato de experiência na
instituição casa vida, através da observação dos alunos participantes da teoria na prática, com
foco na educação em saúde de higienização que teve como público alvo um coletivo de
pacientes oncológicos, acerca das orientações dadas através de panfletos, tais como; utilização
do banheiro, saúde bocal e a utilização dos kits de higiene. O trabalho seguiu as normas da
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP). Resultados: O
Programa Teoria na Prática possibilitou à vivência dos alunos do curso de Fisioterapia da
Faculdade Rodolfo Teófilo, onde observaram que não haviam ações cotidianas que
promovessem educação em saúde de uma forma mais didática e sim tradicional aos internos
do local. O que acontecia era a entrega de um manual explicativo e orientações no momento
da chegada do paciente e seu acompanhante. Em episódios pontuais haviam reuniões para
reforçar o uso devido dos ambientes tais como: banheiro, dormitório e refeitório que
abordavam a importância da correta higienização ou em eventos esporádicos, após alguma
ocorrência que afetasse a convivência dos internos. Observou-se também que há a distribuição
de kits (escova, creme dental, sabonete e toalha), porém em casos específicos, no qual se
avalia a necessidade do paciente e seu acompanhante. Conclusão: A educação em saúde não
pode ser reduzida apenas às atividades práticas que se reportam em transmitir informação em
saúde, por isso foi constatada a carência de um programa diário, humanista dialógico, que
promovessem ações de educação em saúde aos pacientes oncológicos na casa de apoio.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Oncologia. Higienização.
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PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS EM ATLETAS COM LESÕES DE OMBRO

Jessica Aryel Carvalho de Sousa1, Saile do Nascimento Freitas2, Najla Maria Nogueira Ferreira3

1 Autor principal

2 co-autor

3  orientador (a)

RESUMO

Introdução: A importância da fisioterapia na vida de atletas, tanto na prevenção de lesões,
quanto na reabilitação após lesões de ombro, destacando os principais meios para realizar um
tratamento eficaz. Objetivo: Abranger a eficácia dos artifícios fisioterápicos em lesões de
ombro na decorrência de atividades esportivas, visando mecanismos cinesiológicos,
eletrotermofototerapêuticos e biomecânicos, ressaltando a importância da intervenção
fisioterapêutica no processo de reabilitação e de aceleração do retorno do atleta às suas
atividades. Métodos: foi realizada uma revisão da literatura científica com acesso a diversas
obras literárias sobre o tema e busca de artigos de periódicos nacionais e internacionais na
internet. Resultados: As intervenções fisioterapêuticas possuem muita eficácia na prevenção
e no tratamento de lesões em atletas; são essenciais para que os esportistas voltem o mais
rápido possível à sua rotina de treinamento intensivo. A cinesioterapia é bastante abrangente
no que diz respeito a recuperação de uma lesão, sendo a intervenção principal dos
tratamentos. Para o tratamento de atletas, recomenda-se exercícios provocativos durante a
recuperação, focando em métodos que ajudem o paciente a retomar mais rápido à sua
modalidade esportiva. Conclusão: Compreende-se que a atuação fisioterapêutica em atletas
na prevenção e na reabilitação de lesões de ombro é bastante relativa, dependendo do grau da
lesão, sua localização e do tipo de atividade realizada.

Palavras-chave: Cintura Escapular. Esportes. Fisioterapia. Prevenção. Reabilitação de
Ombro.
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CONHEÇA A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NOS ÂMBITOS DA
FISIOTERAPIA

Lays Ellen Oliveira Menezes1, Marry Anne Morais de Sousa2, Maria Andressa Rocha da Silva2, Sara
Rodrigues Magalhães2, Thaís Luna Alencar Araripe 3

1 Autor principal

2 co-autor

3  orientador (a)

RESUMO

Introdução: Desde a criação da política de humanização, em 2003, a humanização em saúde
passou a ser uma temática muito discutida. Atualmente todos os códigos de ética das
categorias de saúde a contemplam, sendo importante a produção de conhecimento na área. O
Conceito de humanização amplia a visão dos profissionais de saúde e os convida a cuidar do
sujeito em sua totalidade. Objetivos: Esse trabalho objetivou analisar na literatura científica a
importância da humanização na atuação do profissional de saúde no cuidado com o usuário,
com o intuito de contribuir de forma positiva para a sociedade, para que ela se faça capaz de
construir um pensamento crítico a respeito de humanização em saúde, proporcionando assim,
um melhor entendimento, facilitando a solução de problemas, sensibilizando e preparando os
trabalhadores no âmbito assistencial, que normalmente têm uma formação acadêmica
tecnicista, ou seja, uma pessoa que passa informações técnicas, tornando-se, muitas vezes,
incompreensível para os pacientes. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com
abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa da literatura com um suporte de artigos
científicos embasados na busca de artigos indexados na Scielo, que teve como descritores:
Humanização, Profissionais de saúde e Comunicação. Resultados: Compreendendo a
singularidade de cada sujeito e, sendo ele, perpassado por diversos determinantes: como
sociofamiliar, cultural e religioso, o conceito de humanização contribui para uma assistência
integral e capaz de fortalecer sua autonomia no cuidado de seu processo de saúde-doença.
Esse entendimento permite uma aproximação entre profissional e usuário, contribuindo para
uma maior e melhor comunicação, que incentiva o profissional a dialogar, pacientemente,
criticamente e com uma linguagem adequada. Como consequência, gera no paciente
confiança e tranquilidade pelo serviço prestado pelo profissional e como benefício ajuda no
curso do tratamento. A humanização requer uma assistência com equidade, autonomia e
dignidade. As pesquisas demonstraram que ainda há deficiência acerca do conhecimento
sobre a questão da fisioterapia humanizada, sendo levantados questionamentos sobre a
importância de um processo reflexivo acerca dos valores e princípios que norteiam a prática
profissional. A falta de educação necessária sobre o embasamento com a humanização, acaba
formando profissionais desumanizados. Conclusão: Foi possível compreender que quando
trata-se do papel humanizado do profissional surgem muitos desafios, pois existe preocupação
com a alta tecnologia, fragmentação do cuidado em visões isoladas, especialização dos
saberes, tendo os serviços da área da saúde em situações desumanizadas, como a
racionalização, a mecanização e a burocratização excessiva do trabalho, além do impedimento
de que o trabalhador desenvolva
sua capacidade crítica.

Palavras-chave: Humanização de Serviços. Profissionais da Saúde. Comunicação
Educacional.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM SEQUELAS DE
MASTECTOMIA RADICAL

Zaira Rodrigues Magalhães Farias1, Thalita Oliveira Freitas2, Luisa Maria Antônia Ferreira2, Brenda
Lima de Araújo2, Daniele Pinheiro Victor2, Loyse Gurgel dos Santos3

1 Autor principal

2 co-autor

3  orientador (a)

RESUMO

Introdução: A importância de salientar a atuação fisioterapêutica no tratamento do pré e
pós-operatório do câncer de mama, prevenindo assim, algumas complicações e promovendo
adequada recuperação funcional. Objetivo: Demonstrar a eficácia da atuação da Fisioterapia
na reabilitação de mulheres operadas por câncer de mama, ressaltando a importância da
atuação fisioterapêutica após complicações comuns da cirurgia, como a dor aguda e a
diminuição dos movimentos. Métodos: Revisão bibliográfica em bancos de dados do
SciELO, em que destacamos 15 artigos, especializados a partir do critério de resoluções
cirúrgicas da doença, plano de tratamento fisioterapêutico e evolução do quadro clínico.
Resultados: A fisioterapia acompanha as mulheres que têm sido submetidas a cirurgias da
mama, tanto no pré como no pós-operatório. São muitas as sequelas causadas por uma
mastectomia radical. As mais frequentes são os Linfedemas e a diminuição da amplitude de
movimento do ombro, resultando em lesão dos músculos e ligamentos principalmente as
musculaturas de peitoral e os responsáveis pela flexo-extensão, abdução e adução de ombro.
Conclusão: Compreende-se que a atuação fisioterapêutica no tratamento da paciente
submetida a mastectomia promove melhora da qualidade de vida total, nos aspectos
relacionados dor e limitação física, sendo necessários maiores estudos com maior número de
indivíduos e estudo comparativo entre a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas
tratadas e não tratadas pela fisioterapia, além de estudos com abordagem interdisciplinar para
a confirmação dos resultados obtidos.

Palavras-chave: Mastectomia. Fisioterapia. Dor. Movimento. Reabilitação.
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APOIO PSICOSSOCIAL MULTIDISCIPLINAR A PACIENTES
MASTECTOMIZADAS

Micaela Batista de Oliveira Lira1, Anne Karini de Lima Silva2, Maria José Rodrigues2, Thaís Luna
Alencar Araripe3
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RESUMO

Introdução: O câncer de mama é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo,
sendo o segundo do tipo mais comum de câncer, para qual a mastectomia é a principal forma
de tratamento (BRASIL, 2010). Ações de integralidade em saúde minimizam as repercussões
negativas no processo de saúde-doença, especialmente em oncologia (LAHOZ et. al,2010 ). O
grupo de apoio pode ter um mínimo de duas pessoas e seus membros se reúnem para
partilhar/compartilhar informações, dar/receber orientação emocional e resolver problemas
pessoais. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi discutir e analisar um relato sobre a
importância de grupos de apoio para mulheres mastectomizadas. Métodos: Trata-se de um
estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiências da atuação do
fisioterapeuta em um grupo de mulheres mastectomizadas assistidas pelo ISSEC - Instituto de
Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, em outubro de 2019. Resultados: Os resultados
foram que o grupo que era formado por mulheres mastectomizadas, que buscavam o apoio
psicossocial, tinha aproximadamente 68 mulheres, elas chegavam fragilizadas e não
entendiam muito bem o novo contexto pós-cirúrgicos, pois sentiam-se excluídas e mutiladas,
elas eram acolhidas pelo núcleo psicológico e também encaminhadas para as demais
atividades, como por exemplo: rodas de conversas, atividades físicas, palestras sobre a
doença, oficinas de teatro, reabilitação funcional, oficinas em terapia ocupacional. As
mulheres que regressavam no grupo, debilitadas, mostravam uma grande melhoria no decorrer
do programa no qual a auto-estima era elevada e acabavam se tornando voluntárias no projeto.
Conclusão: Portanto na discussão desse trabalho foi obtido as sistematizações que
contribuíram para a melhoria da reabilitação das mulheres mastectomizadas, que são eles: o
apoio familiar, o apoio social, o apoio educacional e principalmente da compreensão do
conhecimento da doença que as permitiram uma fundamental importância na socialização.
Assim melhorando o desenvolvimento de atividades de lazer, a auto-imagem, auto-estima e a
comunicação interpessoal.

Palavras-chave: Oncologia. Mastectomia. Fisioterapia.
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DO CÂNCER DE PULMÃO

Zaira Rodrigues Magalhães Farias1, Thalita Oliveira Freitas2, Luisa Maria Antônia Ferreira2, Brenda
Lima de Araújo2, Daniele Pinheiro Victor2, Loyse Gurgel dos Santos3
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RESUMO

Introdução: O câncer é uma patologia que tem como característica o crescimento celular
anormal e incontrolado, que invade os tecidos e órgãos, podendo se espalhar por outros locais
do corpo. As neoplasias, atualmente, constituem um problema em nível de saúde pública. O
câncer de pulmão é uma doença altamente letal e um dos mais comuns dos tumores malignos,
apresenta sintomatologia de tosse, dispneia, rouquidão, edema de face e pescoço. Entre os
fatores de risco, pode-se citar a poluição atmosférica, fatores ocupacionais e genéticos, porém,
a principal causa é o tabagismo. O tratamento dependerá do histórico do paciente, sua idade,
seu estado geral, do tipo de tumor e o estágio da doença. Em geral, o tratamento envolve
cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e/ou a combinação de
dois ou mais deles. O profissional fisioterapeuta dispõe de técnicas e métodos que são
importantes no tratamento de complicações pulmonares pré e pós-operatórios. Objetivo:
Analisar a utilização dos recursos fisioterapêuticos e pós-operatórios no câncer de pulmão.
Métodos: Revisão sistemática realizada nos meses de agosto e setembro de 2019, por
acadêmicas do curso de fisioterapia, participantes do projeto de extensão em fisioterapia
oncológica (ONCOFISIO-UNINASSAU), nas bases de dados SCIELO, PUBMED, BIREME,
PEDRO E COCHRANE. Os artigos selecionados foram avaliados pela escala de PEDRO,
ficando para essa revisão apenas os que obtiveram pontuação acima de 8. Foram encontrados
112 artigos, 5 escolhidos para esta revisão. Os critérios de inclusão foram: artigos em língua
portuguesa e inglesa, publicados a partir do ano de 2010; e de exclusão: revisões
bibliográficas, monografias, dissertações e teses. Resultados: Complicações pós-operatórias
aumentam, de forma significante, o tempo de permanência hospitalar, trazendo
comprometimento para o paciente. Dessa forma, a fisioterapia respiratória está presente no
pós-operatório, fazendo uso das técnicas como reexpansão pulmonar, exercícios respiratórios,
higiene brônquica e outros, visando à liberação das vias aéreas superiores e inferiores a fim de
retirar os impedimentos que o ar encontra ao passar por elas, utilizando de recursos manuais
como drenagem postural e vibrocompressão. A utilização de técnicas como a espirometria de
incentivo, ventilação não invasiva como pressão positiva (VNIPP) e treinamento muscular
inspiratório, são técnicas cujo objetivo está voltado para melhorar a força e/ou resistência dos
músculos respiratórios mediante resistência aplicadas fases inspiratórias e/ou expiratórias,
bem como, evitar o colapso alveolar e ajudar a redistribuir o líquido interalveolar. Conclusão:
Nos pacientes com câncer de pulmão, a fisioterapia contribui de maneira significativa.
Melhorando a ventilação pulmonar, a reexpansão pulmonar, eliminando secreções,
fortalecendo os músculos responsáveis pela respiração, prevenindo atelectasias, e com isso,
diminuindo o tempo de permanência hospitalar, reduzindo assim os custos da internação,
sendo indispensável no pós-operatório de câncer de pulmão.

Palavra-chave: Neoplasia Pulmonar. Cirurgia. Tratamento. Fisioterapia
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTES
PÓS- PROSTATECTOMIA RADICAL
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Lima de Araújo2, Daniele Pinheiro Victor2, Loyse Gurgel dos Santos3
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RESUMO

Introdução: A neoplasia prostática é a mais comum no sexo masculino, sua prevalência
aumenta com a idade. As principais formas de tratamento são a radioterapia, quimioterapia,
hormonioterapia e a prostatectomia radical, definidos de forma individualizada, de acordo
com a situação de cada paciente. A prostatectomia radical consiste na remoção cirúrgica total
da próstata, podendo ocasionar efeitos adversos, como disfunção erétil, bexiga hiperativa e
principalmente a incontinência urinária, comprometendo o bem-estar físico, emocional,
psicológico e social. Objetivo: Considerar os efeitos da fisioterapia pélvica no tratamento da
incontinência urinária pós-prostatectomia radical. Métodos: Revisão sistemática realizada nos
meses de agosto e setembro de 2019, por acadêmicas do curso de fisioterapia, participantes do
projeto de extensão em fisioterapia oncológica (ONCOFISIO - UNINASSAU), nas bases de
dados SCIELO, PUBMED, PEDRO, BIREME e COCHRANE. Os artigos selecionados
foram avaliados pela escala de Pedro, ficando para essa revisão apenas os que obtiveram
pontuação acima de 8. Foram encontrados 316 artigos, 10 escolhidos para esta revisão.
Critérios de inclusão: artigos em língua portuguesa e inglesa publicados a partir de 2013;
Exclusão: estudo com testes de animais, revisões bibliográficas, monografias, dissertações e
teses. Resultados: As intervenções fisioterapêuticas mais utilizadas foram: treinamento da
musculatura do assoalho pélvico com ou sem biofeedback para manter o controle do
tensionamento, exercícios sensório- motores, resistidos e funcionais; eletroestimulação
funcional utilizando eletrodo endoanal para recrutamento de unidades motoras maiores (fibras
mais rápidas) e para reeducação do esfíncter e do períneo; exercícios posturais e de Kegel
trabalhando a musculatura pélvica correta para controlar o fluxo da urina, treinamento do
controle motor; programa pré e pós-operatório que incorpora o uso de ultrassom
trans-abdominal para ativação e treinamento das contrações musculares do assoalho pélvico.
Portanto, todas essas técnicas em conjunto contribuíram para o aumento do volume muscular
e força de contração, mobilidade aos tecidos, além de melhorar a qualidade de vida. Artigos
ressaltaram que o tratamento fisioterápico realizado antes da cirurgia e no início do
pós-operatório com menor tempo de cateterismo da bexiga têm mostrado melhores resultados,
reduzindo a duração e gravidade da incontinência urinária. Entretanto, não realizados com
frequência, devido a descoberta da doença em estágio avançado. Conclusão: A fisioterapia
tem impactos positivos no pós-operatório da prostatectomia radical, pois suas condutas vão
tratar/ reduzir/ aliviar a incontinência urinária decorrente do procedimento cirúrgico.

Palavras-chave: Neoplasia. Prostatectomia. Assoalho Pélvico. Fisioterapia.
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RESUMO

Introdução: Eutanásia é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal,
ou portador de enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem
dor. (Lucas Oliveira, 2019) Durante o curso de fisioterapia da faculdade Rodolfo Teófilo os alunos são
estimulados a participarem de metodologias ativas com temáticas referentes à ética e à bioética. Essas
atividades discutem temas como a Eutanásia, proporcionando desenvolvimento de criticidade,
informações sobre políticas públicas, conceitos sobre a morte e a autonomia. Objetivo: Relatar a
experiência de acadêmicos do curso de Fisioterapia em uma metodologia ativa acerca da eutanásia
realizada em um grupo de alunos do segundo semestre. Métodos: Estudo descritivo do tipo relato de
experiência foi desenvolvido em setembro/2019 na Faculdade Rodolfo Teófilo. Teve como público
alvo um coletivo de alunos de segundo semestre do curso de fisioterapia da instituição, o material
utilizado foram filmes e textos. Resultados: Foi debatido em sala de aula, alguns conceitos em relação
à morte, como: suicídio assistido, eutanásia e ortotanásia; estes sendo conceitos que para a saúde são
legais, em alguns países, temos como exemplo a Bélgica (Siqueira-Batista, R; Schramm), e tem como
ideia trazer autonomia ao paciente. Em uma aula da disciplina de Ética, do curso de Fisioterapia, na
Faculdade Rodolfo Teófilo, todos os alunos presentes em sala tiveram a oportunidade de ler o artigo
apresentado (Eutanásia: pelas veredas da morte e da autonomia), como também discutir a cerca dele e
exibir suas opiniões e perspectivas enquanto estudantes de um curso da saúde. A metodologia usada
foi a roda de conversa, abrindo o debate para além da fala do professor, mas integrando os alunos na
discussão sobre Eutanásia, morte, suicídio assistido e autonomia. Analisando o filme Como eu era
antes de você. Foi possível perceber a falta de informação sobre eutanásia, a interferência de crenças
religiosas e pouco conhecimento sobre as questões legais e éticas sobre o assunto. É importante
ressaltar o impacto da vida acadêmica para tais opiniões a favor da eutanásia, como é citado no texto, a
reflexão de certos médicos em cima deste conceito foi influenciada pela sua vivência enquanto
acadêmico, muitas vezes nem sendo questionado sobre sua opinião a cerca do tema, mesmo em sua
vida enquanto universitário de um curso da saúde. Conclusão: Foi observado a falta de conhecimento
a cerca do conceito da eutanásia e da conduta médica que chega a tal decisão; A discrepância entre
conceitos que muitas vezes são confundidos, como eutanásia e suas classificações, suicídio assistido, e
morte e o fim da vida para os profissionais de saúde; A visão dos acadêmicos sobre o fim da vida,
eutanásia e suicídio assistido.

Palavras-chave: Eutanásia. Metodologia Ativa. Educação em Saúde.
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RESUMO

Introdução: A prática do fisioterapeuta é importante em todos os níveis de atenção (primário,
secundário e terciário), e quando inserido na atenção básica tem grande capacidade de atuar
de forma significativa nas ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e educação em
saúde (Araújo,2009). Objetivo: Analisar a literatura cientifica acerca da importância da
atuação do fisioterapeuta na atenção básica. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com
abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura baseado em artigos indexados na Scielo de
2000 à 2014, que teve como descritores- Fisoterapia; Atenção Básica; Impôrtancia da
fisioterapia. Resultados: Faz-se necessário que a prática na atenção básica seja fortalecida e
valorizada, por possibilitar uma melhor organização e funcionamento impactando em todos os
níveis, inclusive nos serviços de média e alta complexidade. (COSTA NETO; MENEZES,
2000). O fisioterapeuta tem uma grande importância no desenvolvimento de ações educativas
e preventivas para a população. A fisioterapia vem sendo estimulada a montar grupos de
acordo com a demanda de cada Estratégia de Saúde da Família (ESF), e assim há hoje em
funcionamento grupos de prevenção posturais em mulheres costureiras, cabeleireiras e
cozinheiras, grupos para estimulação psicomotora de crianças de até 5 anos, grupos de
assistência postural para crianças e adolescentes do ensino fundamental e grupos de gestantes.
Também temos grupos de prevenção secundária para hipertensão e diabetes e grupos de
postura para adultos com queixas de dor nas costas. Porém é raro ver de fato esses
profissionais atuando de forma integral em unidades básicas de saúde. O intuito desse projeto
é mostrar o quão importante e benéfico pode ser para a comunidade a inserção desses
profissionais como membro fixo da equipe que compõe a atenção primária. É preciso
entender o importante papel do fisioterapeuta, a fim de garantir maior participação em todos
os níveis de atenção à saúde. Conclusão: É possível concluir com este estudo, que se torna
evidente a necessidade do profissional fisioterapeuta, objetivando a promoção da saúde, a
prevenção de doenças, a educação continuada e a participação popular. A Fisioterapia na
equipe de saúde da família proporciona inúmeros benefícios à população, com um enfoque na
promoção da saúde. Dessa forma, não basta apenas inserir a Fisioterapia nos PSF, é preciso
definir claramente suas atuações e criar condições favoráveis para sua realização. E que sejam
profissionais capacitados, e aptos a perceber os fatores determinantes de cada lugar, pois isso
influenciará totalmente em sua conduta.

Palavras-chave: Fisioterapia. Importância. Atenção Básica. Inclusão.
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RESUMO

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas de
morbimortalidade, com complicações nos vários sistemas corporais, dentre elas a
Incontinência urinária (IU). Consiste em uma síndrome agudizada de um déficit neurológico,
persistindo por cerca de 24 horas, consequente de uma disfunção circulatória encefálica. A IU
é definida como perda involuntária de urina e é uma das complicações mais comuns nos
pacientes com AVE, principalmente quando há comprometimento do lobo frontal, área
considerada responsável pelo controle da micção. Há três tipos principais de IU: a de esforço
(IUE), de Urgência (IUU) e a Mista (IUM). A IUU é a mais frequente nos pacientes com
AVE, caracterizada pela vontade súbita de urinar associada à incapacidade de impedir a perda
de urina, gerando constrangimentos e, com frequência, abandono da reabilitação dos
distúrbios motores frequentes nesse público. Objetivo: Analisar a prevalência da
Incontinência Urinária de Urgência nos Pacientes com Acidente Vascular Encefálico.
Métodos: Trata-se de uma Revisão Bibliográfica nas bases de Dados SciELO, PubMed,
Medline, PEDro, LILACS, consultadas no período de agosto a setembro de 2019. Como
critério de inclusão optou-se por artigos em português e inglês, dos anos de 2013 a 2018. Para
acesso às publicações, foram utilizados os descritores: Prevalência, Acidente Vascular
Cerebral e Incontinência Urinária. Resultados: Foi identificada a prevalência de IUU em
cerca de 41% de 156 pacientes, independente do tipo de AVE. Um estudo com 1248 pacientes
demonstrou que 37% dos pacientes apresentaram IUU e cerca de 39% destes, continuam com
o problema por cerca de um ano. O sexo feminino, na patologia citada, é o mais acometido
com IU nos seus mais variados tipos. A idade não foi correlacionada nesses pacientes.
Embora exista significada maioria de artigos que avaliam apenas a prevalência da IU de
forma geral, carecendo de estimativa mais especificada para outras, entram em confronto com
àqueles onde predomina a IUU. Conclusão: Conclui-se que a Incontinência Urinária de
Urgência é prevalente nos pacientes com Acidente Vascular Encefálico, necessitando estudos
direcionados aos variados tipos específicos de Incontinência Urinária para dados mais
precisos quanto sua prevalência nesses pacientes.

Palavras-chave: Incontinência Urinária. Acidente Vascular Cerebral. Prevalência.
Fisioterapia. Qualidade de Vida.



18
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RESUMO

Introdução: A educação em saúde tem entre seus objetivos a estimulação da prevenção,
promoção, engajamento da população e sua participação em assuntos relacionados à saúde e
qualidade de vida por meio de ações educativas. (LEITE;PRADO;PERES,2010). A
Metodologia Dialética de Paulo Freire entende o homem como ser ativo e relacional onde o
conhecimento é construído a partir de suas relações com o outro e o meio. (ANASTASIOU e
PESSAGE, 2007; VASCONCELOS, 1995). Por inspirar vários processos pedagógicos, a
metodologia de Freire, tem influenciado também o campo da educação em saúde, produzindo
práticas inovadoras e reflexivas acerca do processo de saúde-doença. Objetivo: Apresentar
um relato de experiência de educação em saúde no modelo dialético de Paulo Freire em três
escolas do Estado do Ceará levando a ideia da importância da vacinação. Métodos: As
pesquisadoras realizaram uma atividade de educação em saúde baseada no modelo dialético
de Paulo Freire, mostrando que quando nos preocupamos em dar resposta, o educando se
acomoda sem fazer esforço para aprender, é como adiantar o final de um livro ou de um filme.
Deve haver diálogo entre o educador e o educando com postura aberta, curiosa e indagadora
(FREIRE,2002). Foram realizadas três visitas em três escolas públicas, sendo uma em cada
escola, com o objetivo de esclarecer e trocar experiências sobre a prática da vacinação, com
crianças de 6 a 10 anos. A dinâmica utilizou panfletos informativos e metodologia ativa, no
formato de perguntas e respostas. Cada visita durou cerca de uma hora e meia e seguiu o
formato horizontalizado do saber, onde as informações educativas vieram a partir de
questionamentos e respostas trazidas a partir das próprias crianças das escolas e o
conhecimento foi compartilhado entre educador e educando. Resultados: A partir do modelo
dialógico as pesquisadoras observaram que o coletivo não compreendia a importância da
vacinação nem suas consequências, havia também fragilidade informativa entre o grupo de
professores sobre educação em saúde. A possibilidade de troca de saberes entre o Sistema
Único de Saúde (por meio da Unidade Básica de Saúde) e a escola demonstrou ser uma
questão de importante vulnerabilidade, uma vez que não existia essa articulação entre
nenhuma das escolas e suas unidades de referências. A educação em Saúde na Escola
significa a formação de atitudes e valores que levam o escolar a práticas conducentes à saúde.
Deve estar presente em todos os aspectos da vida do estudante e integrada à educação global
(MARCONDES,1971). Conclusão: O estudo buscou estimular o debate acerca da educação
em saúde, para que essa seja vista e discutida no ambiente escolar, e que assuntos como a
vacinação possam ser discutidos de forma esclarecedora, uma vez que a dialética de Freire
possibilita a construção da autonomia de cada sujeito e estimula sua capacidade de criticidade.
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RESUMO

Introdução: O câncer tem se caracterizado como um grande problema de saúde pública pela
alta prevalência tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. É uma das
patologias que mais matam atualmente, justificam as pesquisas e buscas por tratamentos
menos invasivos, porém eficientes (CAPERUTO,2009).Por muito tempo acreditava-se que os
pacientes oncológicos deviam manter-se em repouso e reduzir suas atividades físicas, hoje a
prática de exercícios físicos esta integrada no tratamento e reabilitação dos pacientes,
respeitando suas limitações e elaborando um tratamento fisioterapêutico com relevância,
baseando-se na segurança do paciente e no buscando exercícios confortáveis para assim obter
sucesso no processo de reabilitação. A atividade física não é só seguro e possível durante o
tratamento do câncer, como também pode melhorar a disposição, o corpo e a qualidade de
vida do paciente. Estudos apontam o exercício físico como uma forma alternativa na
preservação das funções fisiológicas e metabólicas, principalmente na preparação física e
psicológica do indivíduo a enfrentar o tratamento. (ARAUJO,2005). Objetivo: O presente
estudo bibliográfico tem como objetivo abordar as vantagens e benefícios da pratica de
atividade física no paciente Oncológico. Métodos: Foi realizado uma revisão bibliográfica
com caráter sistemático, utilizando artigos e dissertações indexadas nas bases Scielo e
GOOGLE Acadêmico. Resultados: Os estudos realizados evidenciaram que a prática de
atividade física se tornou essencial no tratamento do paciente oncológico. Com um programa
de exercícios que deve ser adaptado aos seus interesses e necessidades, devendo levar em
conta os programas anteriores de exercícios que o paciente já costumava seguir antes da
doença e também, suas novas limitações. Essa atividade pode trazer melhorias físicas e
mentais, como também levar ao bem estar do paciente, auxiliando no tratamento, reduzindo o
tempo de reabilitação. Conseguintemente, diminuindo os custos hospitalares. Conclusão:
Dessa forma, conclui-se que através dessa revisão que a atividade física se mostra crucial no
tratamento dos pacientes Oncológico, atuando no pré e pós-cirúrgico, principalmente atuando
como ferramenta de auxilio para o bem estar físico e mental, assim como na diminuição de
gastos hospitalares excepcionais.
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RESUMO

Introdução: O câncer de mama (CA de mama), dentre as neoplasias malignas, é o segundo
tipo de câncer mais frequente em mulheres. Caracterizado como um crescimento desordenado
das células, ocorre pela interação de fatores internos e externos, bem como os fatores
ambientais. O diagnóstico de CA de mama ocasiona forte impacto na vida da mulher. As
transformações decorrentes desse processo são variadas e correlacionadas com seu estilo de
vida e percepção de seu próprio corpo. Após a detectação do câncer de mama e elegida o tipo
de intervenção cirúrgica por procedimentos radicais ou conservadores, a equipe médica
poderá optar em associar os tratamentos coadjuvantes, como radioterapia, quimioterapia,
hormonioterapia e imunoterapia. O tratamento cirúrgico vai desde a tumorectomia, passando
pela quadrantectomia, até a mastectomia, associado ou não à retirada dos linfonodos axilares
A escolha pelo tratamento cirúrgico radical repercute emocional e funcionalmente a qualidade
de vida da mulher. Sendo assim, o que pode parecer simples e de tratamento imediato para
uma doença tão agressiva, passa a ser um pesadelo na vida das mulheres submetidas à
mastectomia Objetivo: Descrever os aspectos implicadores da mastectomia em mulheres
submetidas à cirurgia. Metodologia: O método utilizado foi uma revisão bibliográfica de
bases de dados MedLine, PubMed, Scielo no período de 2014 à 2019. Como critérios de
inclusão, os estudos deveriam apresentar implicações no pós-operatório do procedimento
cirúrgico de mastectomia; analisando as mesmas com as mulheres. Foram excluídos artigos
que não tivessem apontassem os aspectos implicadores dessa cirurgia e as mulheres. Para a
análise dos dados, foram extraídas informações de cada artigo referentes às condições físicas
e emocionais no período pós-procedimento cirúrgico, relação entre os procedimentos
realizados, alterações físico-emocionais das mulheres e influência da sexualidade após a
mastectomia. Resultados: Foram coletados e analisados 18 estudos referentes à mastectomia
e mulheres mastectomizadas. Ocorrem diversas transformações na vida das mulheres
mastectomizadas e foi identificado que essas mulheres apresentam uma baixa autoestima em
relação ao seu corpo, afetando a satisfação pessoal e profissional e pelas limitações físicas e
psicológicas, bem como a qualidade de vida sexual, devido a mama ser um órgão sexual e, ao
mesmo tempo, integrando a imagem da constituição de ser mulher, impactando negativamente
na saúde mental. Conclusão: A partir da análise de conteúdo, conclui-se que a mulher
mastectomizada necessita de uma abordagem multiprofissional e do apoio familiar a enfrentar
os desafios deixados pelo procedimento cirúrgico.
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RESUMO

Introdução: A Síndrome de Down (SD) é considerada a anomalia cromossômica mais comum entre
os nascidos vivos e resulta em várias alterações, incluindo retardo do desenvolvimento neuromotor,
presença de características físicas peculiares e redução na capacidade intelectual, assim como a
presença de cardiopatias e maior incidência de infecções respiratórias. A força muscular respiratória
em crianças e adolescentes com Síndrome de Down é comprometida pela hipotonia generalizada que
os acometem. O metodo bad ragaz dentro da Fisioterapia Aquática apresenta características
importantes para a sua utilização em um programa terapêutico para pacientes com SD, alterando
padrões como puxar e empurrar (estimulo de estiramento), ativando músculos e articulações que são
exercitados em padrões de movimentos que funcionais para o paciente, assim, minimizando efeitos
negativos da própria disfunção genética, favorecendo em aspectos motores com ganhos de força
muscular associadas a resistências oferecidas pela água, sendo disponível por fim, vários métodos que
podem ser utilizados, trazendo resultados em diferentes fases da vida do indivíduo, desde o
desenvolvimento motor, aquisição de posturas e ganho funcional, favorecendo a qualidade de vida e
melhor desempenho físico, psicológico e social. Objetivo: Identificar os benefícios do metodo bad
ragaz na reabilitação de indivíduos com Síndrome de Down. Métodos: Trata-se de um levantamento
bibliográfico realizado nas bases de dados científicos: SCIELO, PUBMED, LILACS. Utilizando como
descritores os termos: Down’s Syndrome, Aquatic Phisioterapy and Bad Ragaz. A qualidade
metodológica foi efetivada através dos 11 critérios da escala de qualidade PEDro. Foram encontrados
12 artigos, dentre os quais, 05 foram selecionados por serem de grande relevância. Os critérios de
inclusão foram obter nota mínima 06 na escala de qualificação PEDro, artigos de língua inglesa e
portuguesa publicados entre os anos de 2012 a 2018 e que condiziam com o objetivo da investigação.
Foram excluídos dissertações, teses e resumos. Resultados: Com base nas análises dos estudos, o
metodo bad ragaz dentro da fisioterapia aquática trouxe melhorias para crianças com síndrome de
Down, que apresentam como características físicas: hipotonia, lentidão e atraso no desenvolvimento
motor. Devido aos princípios físicos da água, como temperatura de 30 a 32 graus, viscosidade, pressão
hidrostática, empuxo e fluxo turbulento que ajudam a tratar tais características físicas. Após 12
semanas de aplicação do programa de exercícios psicomotores em ambiente aquático, foi possível
constatar que os pacientes obtiveram resultados positivos na melhora da idade motora geral,
classificação geral do desenvolvimento e no controle do equilíbrio; adequação do tônus muscular;
melhora no desenvolvimento motor e na qualidade de vida. Conclusão: Com base nas informações
obtidas, o bad ragaz expressou resultados positivos no quadro clinico dos pacientes com SD,
minimizando efeitos negativos da própria disfunção genética, porém é preciso mais estudos dentro da
área da fisioterapia para melhores resultados.
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RESUMO

Introdução: As queimaduras são lesões cutâneas ocasionadas por traumas de diferentes origens,
sejam térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, que são capazes de causar danos parciais ou totais
da pele, com comprometimento local ou sistêmico do organismo. A gravidade da lesão é classificada
por três parâmetros, sendo eles: profundidade, extensão e localização da queimadura. De acordo com a
forma de apresentação, a queimadura pode ser classificada como de primeiro, segundo e terceiro grau,
podendo ser de alta complexibilidade e difícil tratamento, sendo capaz de ocasionar sequelas
irreversíveis com alterações celulares e imunológicas, comprometimento das vias respiratórias,
limitações funcionais, desordem psicológica e de acordo com as complicações pode levar o indivíduo
a óbito. O cuidado ao paciente queimado deve ser integral, necessitando de uma abordagem
interdisciplinar, sendo o fisioterapeuta parte indispensável desta equipe, atuando em todas as fases da
reabilitação, não somente na minimização das sequelas motoras e respiratórias, mas também
psicológicas, visando à melhora da qualidade de vida e proporcionando a reintegração social destas
vítimas. O fisioterapeuta possui aptidões específicas, certas metodologias e fontes de conhecimento
que irão atuar na prevenção, tratamento e reabilitação para cada fase cronológica do avanço da
queimadura. Objetivo: Descrever a abordagem fisioterapêutica e sua relevância no processo de
reabilitação em pacientes queimados. Métodos: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura dos
últimos dez anos (2009 – 2019) com estratégia de busca elaborada, utilizando artigos, periódicos
científicos e dissertações indexadas nas bases de dados, SCIELO, PUB MED e GOOGLE
ACADÊMICO. Resultados: Os estudos realizados evidenciam a atuação fisioterapêutica como
indispensável em todas as etapas do tratamento e reabilitação do paciente queimado, pois para cada
fase de uma queimadura existe um recurso terapêutico especifico que irá contribuir na reparação da
lesão. De acordo com os estudos realizados, as queimaduras graves trazem consigo diversas alterações
musculares como contraturas, retrações, atrofia muscular acompanhada de rigidez articular e
deformidades. Em alguns casos, estas alterações são acompanhadas de disfunções respiratórias. No
tratamento fisioterapêutico, os procedimentos mais comumente utilizados foram: exercícios ativos,
passivos e isotônicos, procedimentos como fricção, hidroterapia, exercícios cardiorrespiratórios, laser,
eletroestimulação reflexa e mecanoterapia. Estes procedimentos são essenciais para reabilitação do
paciente em suas disfunções causadas por queimaduras. O fisioterapeuta tem como objetivo manter a
amplitude de movimento, impedir complicações ou reduzir as contraturas cicatriciais, promover total
dependência na deambulação e a independência das atividades do dia a dia, reduzir o tempo de
ventilação mecânica, prevenindo através de técnicas e manobras respiratórias possíveis complicações
pulmonares e consequentemente redução do tempo de hospitalização. O tratamento fisioterapêutico
enfoca minimizar complicações e um retorno efetivo do paciente ao convívio social. Conclusão:
Através deste estudo, conclui-se que a fisioterapia como meio de tratamento do paciente queimado é
de grande valia. Pois, através de inúmeras abordagens que se mostram cruciais, o fisioterapeuta atua
na parte motora, respiratória e cicatricial, que melhora a qualidade de vida e minimiza as sequelas
deixadas pela lesão.
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RESUMO

Introdução: A saúde pública do Brasil discute dois modelos de atenção à saúde. O modelo
hegemônico atual, comum em alguns países em desenvolvimento apresenta fragilidades para
uma atenção integral e humanizada. Por outro lado, em países desenvolvidos o modelo
hegemônico cede seu espaço para um paradigma mais humanizado e bem menos conservador,
visto que as redes de saúde dessas potências priorizam o sujeito, a subjetividade,
interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, desconstruindo o formato mecanicista na saúde
e a disputa de poder. (PIRES, 2014) Objetivo: Discutir a relevância dos debates sobre o
modelo hegemônico de saúde durante os primeiros semestres do curso de fisioterapia na
Faculdade Rodolfo Teófilo. Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem
qualitativa do tipo relato de experiência. A compreensão desta vivência ocorreu durante os
primeiros semestres do curso de fisioterapia na Faculdade Rodolfo Teófilo, teve como
principal público alvo os estudantes de fisioterapia, os métodos dos debates foram por meio
de rodas de conversas, vídeos, documentários e filmes para tentar destrinchar os padrões do
Sistema Único de Saúde (SUS). Resultado: A partir desse estudo sobre o modelo de saúde,
constatamos que existe um modelo absoluto no Brasil. Esse padrão não respeita o princípio da
integralidade e apenas visa a doença, privilegia a superespecialização, realizando o uso
exacerbado de tecnologias e se identificando com uma dimensão política favorável ao
liberalismo (PAIM, 2006). Conclusão: promoção de busca e adesão do modelo de atenção à
saúde, principalmente nos primeiros semestres de Fisioterapia, é de suma importância para
expandir a construção ética e moral dos estudantes em relação ao tema. Além disso, essas
discussões que são exploradas em sala de aula nos ajudam a compreender alguns paradigmas
do Sistema de Saúde e não somente esse modelo que foi descrito nesse artigo.
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RESUMO

Introdução: Vivemos em uma era em que a produção de conhecimentos é cada vez mais
necessária e acelerada e, nesse sentido, tecnologia e inovação são dois itens que auxiliam esse
processo proporcionando evolução e revolução. A fisioterapia tradicional que é considerada
uma atividade monótona e desestimulante para muitos pacientes, vem perdendo seu espaço
para novas técnicas como, por exemplo, a gameterapia, que é uma técnica que utiliza jogos
eletrônicos como instrumento reabilitador e preventivo. Objetivo: Este trabalho teve como
objetivo analisar os impactos da gameterapia como recurso fisioterapêutico, a partir de
publicações nacionais envolvendo jogos eletrônicos no âmbito da reabilitação e prevenção.
Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura com caráter sistemático. Foi realizada uma
busca de artigos a partir do cruzamento dos descritores: Fisioterapia, Jogos de vídeo e Terapia
Assistida por Computador, nas bases SCielo e Google Acadêmico, que tenham sido
publicados entre 2013 e 2018. A amostragem final foi composta por 5 artigos. Resultados:
Os estudos avaliados demonstram que a utilização da gameterapia no âmbito da prevenção e
reabilitação é muito eficaz. O uso da gameterapia tem a capacidade de estimular e consolidar
a imaginação de uma criança, ou retomar a capacidade de pensar de um idoso, possibilita
interligar os sistemas visual, auditivo, muscular e cardiovascular, todos diretamente
associados à consciência corporal e ao equilíbrio, de forma lúdica e motivacional, além de
enfatizar um grande potencial de interação social. A gameterapia é capaz de ativar áreas
remotas do cérebro mais facilmente, pois o cérebro se acostuma mais facilmente a algo que
não é “forçado” a fazer. Conclusão: A gameterapia incentiva a atividade cerebral, o que faz
com que ocorra uma liberação hormonal de dopamina e serotonina, gerando uma sensação de
prazer e bem-estar, facilitando a adaptação de crianças e idosos ao tratamento e deixando a
sessão de fisioterapia mais dinâmica e menos monótona. Ademais, favorece a redução do
tempo de internação de pacientes hospitalizados, consequentemente diminuindo também os
custos hospitalares e baixando consideravelmente a ocorrência de depressão em pacientes.
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RESUMO

Introdução: A descoberta do diagnóstico de câncer provoca uma sucessão de mudanças no seio
familiar, visto que promove grande conflito emocional, por possuir estigma social de doença incurável,
as perspectivas da vida do paciente e de toda a sua família são abaladas pelo sentimento de temor da
experiência inesperada que terão que vivenciar (SILVA et al., 2008). Esse cenário torna a
Humanização fator essencial no ciclo de tratamento dos pacientes. O Instituto do câncer do Ceará tem
suas diretrizes e princípios básicos, dentre eles está; atendimento multidisciplinar humanizado,
integralidade no atendimento, responsabilidade no atendimento, medicina diagnóstica e ensino e
pesquisa. Este artigo objetivou analisar e comparar duas visões distintas acerca da humanização em
oncologia e seus aspectos ético, estético e político. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva
de abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. A pesquisa utilizou relatos de experiências de
duas alunas FRT. Uma delas profissional em radiologia do Hospital Haroldo Juaçaba e a outra
estagiária do programa Teoria na prática. Ambas compartilharam suas observações nas recepções de
todos os setores, com foco no setor de radiologia, para que seja possível compreender o uso da
linguagem no relacionamento profissional entre a equipe, por meio dos conceitos aprendidos acerca da
Política de Humanização. “Brasil 2004. Política Nacional de Humanização. Documento base para
gestores e trabalhadores do SUS. Ministério da Saúde, Brasília”. Resultados: Através da visão da
acadêmica estagiária, observou-se potencialidades significativas acerca da relação construída no
hospital, funcionários e gestão priorizam a integralidade e a singularidade, desde a execução do
atendimento na recepção, ao atendimento médico no consultório, visto também um estímulo à atuação
do modelo contra hegemônico de saúde (PAIM, 2003). Nas recepções do Hospital, a atenção em que
os funcionários tinham em orientar cada paciente, com uma singularidade tendo cuidado com a
linguagem em que cada um precisava. Os pacientes são orientados quanto ao preparo para cada exame,
e seus cuidados para após a realização. Já a acadêmica técnica em radiologia, descreveu como
funciona o serviço de seu setor no dia a dia, procurando acolher com cuidado e atenção os pacientes, e
tendo total acesso a gestão do serviço, procurando fazer do coletivo um trabalho de educação e
acolhimento resolutivo com agilidade. É dada uma atenção para que os resultados sejam breves, e para
cada um deles um olhar especial, em que cada alteração significativa, seja feita uma contra referência
com o médico que faz o acompanhamento para que ele seja cuidado o mais breve possível.
Conclusão: Diante dos resultados obtidos, e comparando as duas visões distintas da acadêmica
estagiária e a acadêmica profissional, concluiu-se que ambas observaram pontos positivos e relevantes
ao hospital, de acordo com os princípios da humanização da saúde estudados e debatidos em sala de
aula. A acadêmica e a profissional compreenderam a importância na prática do cuidado e atenção ao
paciente oncológico, e a gestão que os setores estão envolvidos.
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