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SOBRE A FACSETE

O GRUPO CIODONTO iniciou suas atividades em 1996 com cursos
livres. Em 2002 obteve o credenciamento especial para a oferta de
cursos de Especialização e posteriormente em 2011, culminou com o
credenciamento da Instituição de Ensino Superior - Faculdade de
Tecnologia de Sete Lagoas -credenciada pela Portaria MEC 299/2011
de 25/03/2011, tendo como mantenedora a Educacional Martins
Andrade Ltda.

Em 2014, através da Portaria MEC 033/2014, de 29/01/14 passou a
ser denominada Faculdade Sete Lagoas - FACSETE. Em 2016 foi
Recredenciada pela Portaria MEC 278/16, de 19/04/2016, sendo a
instituição reconhecida com o conceito 04, em uma parâmetro
máximo em 05. Ainda em 2016, recebeu autorização do Ministério da
Educação para o Ensino a Distância, através da Portaria MEC
946/2016 - D.O.U. 19/08/2016.

Atualmente a FACSETE é uma instituição privada que busca oferecer
ensino de qualidade nas esferas de graduação, extensão,
aperfeiçoamento, tecnologia, pós-graduação e sequencial, de tal forma
que seus alunos, egressos, entidades e instituições civis ou públicas,
empresarias, industriais ou particulares sejam atendidas (os) em suas
necessidades dentro dos princípios de qualidade total, com olhares
voltados à formação humano-científica, embasada nos conhecimentos
preconizados pela Evidência Científica.

Sempre atenta à resposta da Evidência Científica, tem em seu quadro de
docentes, mestres, doutores e pós-doutores, buscando assim a creditação no
que há de maior avanço científico no mundo atualmente.

Um dos objetivos da instituição é incentivar sempre o trabalho de pesquisa e
investigação científica, na busca de desenvolvimento da ciência, tecnologia e à
criação e difusão da cultura.
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COMISSÕES PROGRAMAÇÃO

29/06/2017 - Programação do curso de Odontologia

30/06/2017

08:30h- Palestra: Evidências científicas do tratamento da dor lombar
Dr. Marcelo Renato Massahud Jr. – COFFITO e UNIVÁS

09:00 – 12:00 – Workshops

•Anatomia Palpatória
Dr. Marcelo Renato Massahud Jr. – COFFITO e UNIVÁS
•Massoterapia
Dra. Graziele Maia Alves – Consultora Técnica Body Health 
Brasil

09:30h - Palestra: Atuação da Fisioterapeuta  na área de Neonatologia 
Dra. Emmanuelle Bozzi Rodriguez 

10:30h – Apresentações Orais: Trabalhos científicos

13:00h - Apresentação de pôsteres

14:30h – Palestra: Associação Mineira de Fisioterapeutas-AMF Jovem

16:00h – Palestra: Papel do fisioterapeuta na área desportiva 
Dr. Eduester Lopes Rodrigues – Cruzeiro Esporte Clube

17:00h – Premiação

18:00h - Encerramento do Congresso
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Avaliação funcional entre indivíduos que se submeteram à reconstrução do 
ligamento cruzado anterior: Estudo comparativo entre indivíduos que retornaram 

ao nível pré-lesão e indivíduos que não retornaram 

Artur César1, Ana Flávia Saturnino1, Breno Gomes1, Caio Victor1, Leonan Max1, 
Leticia Sapucaia1, Juliano Ricardo Costa Silva2; Vanessa Lara Araújo2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: A função do ligamento cruzado anterior (LCA) é resistir à hiperextensão
do joelho, a rotação interna e a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. A lesão
do LCA é a mais frequente em esportes, e uma das mais comuns lesões ligamentares do
joelho. O principal objetivo das intervenções realizadas em pacientes com deficiência
de LCA é o retorno ao nível de atividade pré-lesão. No entanto, muitos desses pacientes
não retornam ao nível pré-lesão, mesmo após reconstrução do LCA. Objetivo: realizar
uma avaliação funcional e biomecânica de indivíduos que se submeteram a
reconstrução do LCA, com o uso de tendões flexores do joelho, comparando indivíduos
que voltaram ao nível pré-lesão com indivíduos que não retornaram. Metodologia:
Participaram deste estudo, 16 indivíduos, que foram submetidos a reconstrução do
LCA, por via artorscópica, utilizando os tendões flexores do joelho como enxerto, entre
janeiro de 2012 e janeiro de 2015. Todos foram operados pelo mesmo cirurgião e
submetidos ao mesmo plano de tratamento de reabilitação. Durante o estudo, todos os
indivíduos foram submetidos ao seguinte protocolo: Avaliação clínica; Questionário de
Lysholm; Avaliação de amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo; Teste de
flexibilidade dos isquiossurais; Avaliação de rigidez do quadril; Testes funcionais:
agachamento unipodal, descida de degrau, Y teste, hope test e triple hope test; Análise
de marcha. Análise estatística inferencial e descritiva será realizada para comparar os
resultados dos testes entre os dois grupos.

Abordagem da Fisioterapia no Tratamento da Incontinência Urinária (IU): Relato 
de Caso

Ferreira, KR1; Xavier, TR1, Ferreira-Vieira, TH2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é caracterizada pela perda
involuntária da urina a qual, pode ser ocasionada por disfunção das estruturas de
sustentação da musculatura do assoalho pélvico (MAP). Dessa forma, acredita-se que o
tratamento de pacientes com IUE através da fisioterapia possa apresentar bons
resultados. Objetivo: Descrever, através de um relato de caso, a abordagem da
fisioterapia no tratamento de uma paciente com incontinência urinária de esforço (IUE).
Métodos: Foram realizadas visitas técnicas em uma clínica de fisioterapia na cidade de
Curvelo/MG para análise de prontuário de uma paciente com 47 anos diagnosticada com
IUE. A análise do prontuário foi realizada de maneira cuidadosa de modo a permitir o
acompanhamento da evolução da paciente ao longo das sessões de fisioterapia
uroginecológica. Na AFAP (avaliação da força muscular do assoalho pélvico) a paciente
apresentou grau de força 3 e contração de 3 segundos de sustentação. Além disso
apresentava outras complicações. Resultados: Posteriormente as sessões de
fisioterapia, a paciente apesentou Grau de Força 5 na Avaliação de Força do Assoalho
Pélvico (AFAP). A sustentação na contração muscular por 10 segundos. E melhora de
outras queixas da paciente. Conclusão: Após a análise do prontuário da paciente foi
possível observar que com a intervenção da fisioterapia houve melhora da
funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico, o que favoreceu o controle miccional,
além da melhora na qualidade de vida.
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Os Benefícios da Fisioterapia em Pacientes com Osteogênese Imperfeita

Mendes R1; Silva C1; Paredes R1; Sales R1; Moreira S1; Filho R1; Araújo VL2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: A osteogênese imperfeita é uma doença rara em que ocorre distúrbio
hereditário do tecido conjuntivo, sendo evidenciadas anormalidades quantitativas e
qualitativas do colágeno tipo I. De modo geral, pacientes portadores apresentam
fragilidade óssea, escleras azuladas, dentinogênese imperfeita e baixa estatura devido
as deformidades dos membros inferiores. O trabalho foi realizado através de um relato
de caso do paciente M.C.F.N, 4 anos e 3 meses, do sexo masculino. Objetivo:
Analisar a intervenção da Fisioterapia no tratamento do paciente com osteogênese
imperfeita. Metodologia: foram realizadas visitas técnicas a domicílio e em clínica,
assim como entrevistas com o responsável pelo paciente e análise em fichas de
avalição disponibilizadas pelo profissional de fisioterapia que o acompanha.
Resultados: Devido a fragilidade óssea, um dos tratamentos indicados é a fisioterapia,
tendo como objetivo promover o alongamento e fortalecimento muscular. Dentre as
técnicas utilizadas temo a hidroterapia que permite a realização de exercícios com um
impacto reduzido. Conclusão: A fisioterapia é um tratamento importante e eficaz no
tratamento de pacientes com osteogênese imperfeita, pois de acordo com a
classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade (CIF), a intervenção
proporcionou melhor qualidade de vida e maior independência ao paciente.

Investigação de aspectos ergonômicos e hábitos saudáveis em profissionais da 
limpeza urbana de Sete Lagoas/MG

Abreu, B1; Araújo, RL1; Gonçalves I1; Veiga, RA1; Franco, WS1; Prestes, NA1; Paula, 
TCC1; Coelho, JMP2; Gonçalves, JR3; Bastos, CP3

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Fisioterapeuta colaboradora, Belo Horizonte-MG, Brasil.

3 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: ERGONOMIA: palavra de origem grega ERGO = que significa trabalho e
NOMOS = que significa regras, que conceitualmente é o “estudo entre o homem e o seu
trabalho, equipamentos e meio ambiente". A ergonomia surgiu junto com o homem
primitivo, com a necessidade de se proteger e sobreviver. É uma disciplina aliada ao
conforto, saúde, qualidade de vida e sustentabilidade no ambiente ocupacional. Quando o
trabalho não está adaptado ao homem, o trabalhador pode ficar predisposto a danos
físicos e cognitivos. No Brasil, cerca de 80% das pessoas têm ou terão problemas
posturais associados a atividade ocupacional, representando a segunda grande causa de
afastamento do trabalho. Objetivo: Investigar os aspectos ergonômicos e hábitos
saudáveis em profissionais que realizam a limpeza urbana no município de Sete Lagoas-
MG. Métodos: Para a realização da pesquisa, foi selecionada a empresa Codesel
(Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas/MG) que administra o trabalho dos
profissionais da limpeza urbana do município. Utilizando-se um questionário auto-
aplicado, foram realizadas 20 entrevistas aos trabalhadores em 2 visitas durante o horário
de trabalho. O questionário abordava aspectos individuais da saúde física e mental além
de questões referentes aos hábitos saudáveis. Resultados: Os resultados demonstraram
que cerca de 50% dos funcionários relataram sentir dores no corpo, enquanto que 35%
possui alguma doença associada. Nos aspectos mentais, a presença de estresse foi
relatada em aproximadamente 80% dos entrevistados. Conclusão: Através deste
trabalho podemos concluir que tanto aspectos da saúde física e mental estão
comprometidos em profissionais da limpeza urbana de Sete Lagoas/MG, demonstrando a
necessidade de intervenções preventivas direcionadas à ergonomia física e cognitiva.



Resumo 5 Resumo 6

1312

Papel da Fisioterapia Respiratória em um paciente com Displasia Diastrófica –
Relato de Caso

Braga, PKV1; Andrade,LMS1; Silva, SEPL1; Rocha, GA1; Oliveira, LC1; Marreira, 
GF1; Dória, IO1; Batista, RF1; Gonçalves, JR2; Aires, RD2.

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

A displasia diastrófica é uma patologia herdada de uma forma autossômica recessiva.
A fisioterapia pode promover nestes pacientes diversos benefícios, minimizando a
ocorrência de diversas complicações pulmonares. O objetivo deste trabalho foi avaliar
o papel da Fisioterapia Respiratória no tratamento do paciente portador da Displasia
Diastrófica atendido em clínica ambulatorial de fisioterapia respiratória. Este estudo
tem caráter descritivo de um paciente que realizou o tratamento no âmbito de
Fisioterapia Respiratória. Foram coletadas informações através de prontuários e
entrevistas com o paciente e o fisioterapeuta. O paciente iniciou o tratamento aos oito
meses de idade do paciente, com avaliações e reavaliações. As condutas foram
divididas em quatro partes. C1-Fisioterapia Respiratória para remoção secreção
(nebulização; vibratoterapia; vidro compressão; tapotagem, Shaker; sopro). C2 -
Fisioterapia Respiratória após higienização brônquica (manobra de expansão
pulmonar; conscientização diafragmática; direcionamento de fluxo, voldyne infantil,
respiron classic; balão; língua de sogra; apito). C3- Fisioterapia Motora (Rolamento;
cinesioterapia MMSS e MMII; alongamentos, movimentos articulares, exercícios
direcionados ao fortalecimento da musculatura vertebral; equilíbrio de tronco). C4-
Trabalho auto extensivo (feito com o próprio paciente e com a família). Os resultados
estão separados por tipo de atendimento: C1- Fisioterapia Respiratória para remoção
de secreção obteve-se: a fluidificação da secreção, mobilização de secreção,
higienização brônquica, e melhora do padrão ventilatório; C2-Fisioterapia Respiratória
estimulação da musculatura principal e acessória da ventilação; C3-Fisiterapia Motora:
aumento da força muscular; resistência e preparo Cardiovascular; amplitude de
movimento articular e melhora nas habilidades funcionais; C4-Trabalho auto
extensivo: detectar possíveis ocorrências de déficits cognitivos, alterações afetivo
emocionais, incapacidades físicas, bem como os quadros de patologias associadas.

Além disso, obteve-se a inserção social do paciente reabilitado, juntamente com a
família. Conclui-se que a fisioterapia respiratória teve grande influência na redução
das complicações decorrentes da Displasia Diastrófica, promovendo melhora do
padrão ventilatório e das atividades funcionais do paciente. O paciente teve uma maior
inserção na sociedade, o que permitiu ocorrência de uma vida proativa e com maior
qualidade de vida.

A influência da atividade física na gravidez

Souza TA1; Santos VGMC1, dos Santos WA1, Paixão BF1, Mario, EG2; Bastos CP2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, 
Brasil.

2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

A gravidez é um período de grandes modificações orgânicas que requer adaptações
físicas e emocionais. Entretanto, a inatividade não deve ser associada à essa fase. A
atividade física é indicada para gestantes e pode ter diversos efeitos benéficos em
melhorar a postura e o equilíbrio, auxiliar no controle do peso, aliviar a dor e
recuperar a autoestima. Nesse contexto, o objetivo do projeto será desenvolver ações
de promoção à saúde com o intuito de melhorar a qualidade de vida da gestante. Para
tanto, serão desenvolvidas educativas em um grupo de gestantes, com o intuito de
levar conhecimento sobre temas inerentes ao período gestacional, bem como realizar
ações de prevenção à saúde por meio da prática de atividade física, sob
monitoramento especializado. Espera-se que as gestantes participantes do projeto
sejam instruídas de modo a serem responsáveis por uma gestação saudável, além de
vivenciarem benefícios nos aspectos físicos e emocionais, além de melhora na
qualidade de vida.
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Fisioterapia Neurofuncional no Acidente Vascular Encefálico (AVE)

Pinheiro K.1; Lorrana M.1; Fernandes J.1; Santos L1; Vilela, LR.2; Ferreira-Vieira TH2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: Acidente vascular encefálico (AVE), também conhecido como acidente
vascular cerebral e derrame cerebral, se caracteriza pelo entupimento (AVE-isquêmico)
ou rompimento de um vaso sanguíneo no encéfalo (AVE- hemorrágico) sendo
considerado a maior causa de morte no Brasil. Estima-se que 90% dos indivíduos que
sofrem algum tipo de AVE, desenvolvem alguma deficiência, como por exemplo, déficit
cognitivo e de linguagem, prejuízos das funções sensitivas e motoras Objetivo: Avaliar
o papel da Fisioterapia Neurofuncional no AVE. Metodologia: Foi realizada uma busca
bibliográfica para saber qual a abordagem da Fisioterapia Neurofuncional em pacientes
acometidos pelo AVE. Resultados: Foi observado que a Fisioterapia Neurofuncional é
de extrema importância para a busca da independência dos pacientes que sofreram o
AVE. Ela visa explorar as diferentes formas de intervenção terapêutica adequadas a cada
caso, prevenindo contraturas e deformidades além de ser fundamental para promover a
recuperação motora e funcional. Conclusão: A Fisioterapia Neurofuncional é
fundamental para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos acometidos uma vez que
ela auxilia no ganho de independência do paciente favorecendo dessa forma sua
integração social e, possivelmente, melhorando sua autoestima.

A utilização da fisioterapia respiratória no tratamento de enfisema pulmonar

Paixão AML1; Lima DBS1; Abreu FL1; Silva GAF1; Reis JVL1; Silva JI1; Fernandes 
LS1; Aires RD2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: O enfisema pulmonar é uma doença que faz parte do grupo (DPOC)
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Ela é caracterizada por causar danos aos
alvéolos pulmonares, que são responsáveis pelas trocas gasosas do corpo. A principal
causa da doença é o tabagismo, e o principais sintomas é a falta de ar e a dificuldade na
respiração. Objetivo: Avaliar o papel da fisioterapia respiratória no tratamento do
Enfisema Pulmonar. Metodologia: Foram realizadas entrevistas com os familiares do
paciente, para coletar dados pessoais, e dados do tratamento. Pesquisas em banco de
dados eletrônicos possibilitaram a obtenção de artigos sobre o tema, sendo assim este
trabalho descreveu um relato de caso clínico. Resultados: O paciente no inicio do seu
tratamento, no ano de 2010, comparecia poucas vezes nas consultas com o
fisioterapeuta, por decisão própria. Atualmente, seis anos após o início do tratamento, a
frequência das consultas fisioterapêuticas aumentaram devido ao agravamento da
doença. Conclusão: Concluiu-se que a fisioterapia respiratória tem como função,
diminuir os efeitos dos sintomas causados pelo enfisema pulmonar, melhorando a
qualidade de vida do paciente, e favorecendo a reabilitação.

Resumo 7 Resumo 8
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Cinoterapia: A utilização de cães como co-terapeutas no tratamento de pacientes 
neurológicos

Diniz R1;  Costa T1; Mendes C1; Leite T1; Gonçalves J2; Bastos CP2; Mario, EG2; 
Vilela LR2.

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: A Cinoterapia é uma abordagem terapêutica que tem como diferencial o
uso de cães como co-terapeutas no tratamento físico, psíquico e emocional de pessoas
com necessidades especiais. Os profissionais das áreas de saúde e educação, como
fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e pedagogos, utilizam
o cão como reforçador, o animal é adestrado no Canil 14° cia de missões especiais,
onde seu adestrador também recebe uma preparação para trabalhar com as crianças da
APAE, o cão é um estimulador e facilitador da reabilitação e reeducação global do
paciente. Objetivo: Observar a cinoterapia, como um tratamento complementar, na
reabilitação de pacientes neurológicos. Metodologia: Foram realizadas 4 visitas a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Sete Lagoas - MG, onde
acompanhamos periodicamente um grupo de 6 crianças, durante 16 semanas de
tratamento, juntamente com uma equipe multidisciplinar formada por: Fonoaudióloga,
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Psicóloga. Resultados: A utilização da
cinoterapia no tratamento das crianças permitiu uma melhora na fala, coordenação
motora e desenvolvimento intelectual, desde a primeira semana de tratamento. Foi
constatada uma grande melhoria destes parâmetros até a 16ª. Conclusão: Com a
cinoterapia, as pessoas com problemas neurológicos sentem-se mais empolgadas a
realizar o tratamento, havendo uma melhora significativa na fala no raciocínio e um
aumento da segurança. Por outro lado, os benefícios evidentes a longo prazo são o fato
de as pessoas se tornarem mais abertas e comunicativas.

Resumo 9

Tratamento Fisioterapêutico em Paciente com Rompimento do Ligamento Cruzado 
Anterior 

Azevedo J1; Figueiredo A1; Martins B1; Ribeiro M1; Souza K1; Costa JRS2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: O ligamento cruzado anterior, é freqüentemente lesionado em atletas
(principalmente em jogadores de futebol). Este ligamento do joelho é um dos principais,
pois tem como função estabilizá-lo. A lesão LCA (Ligamento Cruzado Anterior) pode
ocorrer de forma completa (cerca de 95% dos casos) ou de forma parcial (cerca de 5%
dos casos). O paciente com esse tipo de lesão está sujeito a ter dor, inchaço e derrame no
joelho (aumento no volume do liquido do joelho). Objetivo: Analisar a importância da
fisioterapia para a evolução do paciente após sofrer o rompimento do ligamento cruzado
anterior (de forma completa). Metodologia: O paciente de 31 anos, do sexo masculino
sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho, enquanto jogava futebol.
Após passar por uma cirurgia no LCA, fez 25 sessões de fisioterapia durante 31 dias. Foi
utilizado como metodologia para relato do caso: o acompanhamento de 21 sessões de
fisioterapia, análise da ficha de avaliação do paciente, e também entrevistas com o
fisioterapeuta responsável pelo caso. Resultados: Os principais acometimentos após 7
dias de cirurgia foram: Dor: Média (5 EVA: Escala Visual Analógica); Edema: 5 cm;
ADM (amplitude do movimento): 70 % de flexão, 9º de deficiência; Contração ativa do
quadríceps: Sem ativação; Descarga de Peso: Caminha com auxilio de 2 muletas; Força
muscular: Não tem força. 0° de flexão do quadríceps. Já os principais procedimentos
utilizados foram: eletroestimulação de quadríceps; estimulo neuromuscular; flexão de
quadril; exercícios de fortalecimento, bicicleta ergométrica; exercícios na cama elástica;
treinamento de marcha. Conclusão: A fisioterapia é fundamental e eficaz no tratamento
no LCA tanto pré-cirúrgico e no pós-cirúrgico. Pois além de trazer respostas positivas,
ajuda a devolver os movimentos, visa o fortalecimento muscular, e proporciona ao
mesmo uma melhor qualidade de vida.
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Resumo 11

Pilates e a Reabilitação Motora Funcional

Silva, C.R.S 1; Oliveira G.A.R1; Oiveira M.F.S1; Batista R.B 1; Macedo R.F 1; Carvalho 
R.C.M 1; Carvalho, T.A 1; Costa, J.R.S 2; Bastos, C.P.; Vilela, L.R 2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: Pilates é o conjunto de exercícios criados pelo alemão Joseph Pilates em
meados de 1920, que são realizados no solo ou em equipamentos exclusivos, que visa o
total e completo controle e conexão corpo e mente, desenvolvendo e restaurando a
saúde de indivíduos em condições patológicas assim como promovendo um aumento da
qualidade de vida para indivíduos. O método garante condicionamento físico e pode ser
usado para reabilitação física ou como alternativa fitness. Objetivo: Este estudo tem
como objetivo mostrar os benefícios que o método Pilates proporciona ao paciente, sua
importância na reabilitação e promoção do bem-estar físico e mental. Metodologia:
Este estudo foi realizado em uma academia com a paciente C. R. 90 anos, que ao sofrer
um acidente de atropelamento foi submetida a uma colocação de prótese no quadril
ficando internada por 40 dias. Após alta, começou o tratamento fisioterapêutico por 4
meses. A paciente possuía grande dificuldade de locomoção, sem força na musculatura
e com muita dor na região na bacia, ela utilizava o andador com ajuda de outra de
pessoa. Sendo assim, foi encaminhada a técnica de Pilates onde começou a profissional
A. L. Foram realizadas 5 visitas técnicas para acompanhar a paciente C. R. em seu
tratamento, onde foi observado a importância do Pilates na recuperação da mesma.
Resultados: A paciente foi tratada com a profissional de Pilates para a reabilitação, o
resultado foi excelente, a paciente teve uma ótima aceitação ao tratamento, se
recuperando rapidamente, voltando a sua vida novamente sem nenhuma dificuldade em
realizar tarefas rotineiras. O tratamento devolveu ao paciente coordenação motora,
força muscular e bem-estar mental. Conclusão: O método é simples sem maiores riscos
de saúde de quem o prática e com pouca contraindicação, pois pode ser feito no ritmo
do paciente. A paciente obteve uma ótima recuperação, o método Pilates, indicado ao
paciente foi o melhor pois a mesma estava em estado crítico, e os equipamentos
fortaleceram sua musculatura, sua recuperação foi rápida. Concluímos que a paciente
obteve melhor condicionamento físico com o médico.

O papel da fisioterapia na avaliação ergonômica de trabalhadores da usina

Alves, C1; Figueiredo, D1; Caetano, J1; Alpes, S1; Dutra, T1; J.M.P2; Bastos, C.P3

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Fisioterapeuta colaboradora, Belo Horizonte-MG, Brasil.

3 Docente do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: A ergonomia é conhecida como o estudo da relação entre o homem e o seu
ambiente laboral. A ergonomia no trabalho oferece ao indivíduo, o conforto adequado e
os métodos de prevenção de acidentes e de patologias especificas para cada tipo de
atividade executada. A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao logo do
tempo, causam diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador,
impossibilitando, muitas vezes, que esse indivíduo permaneça executando a mesma
função, em decorrência, por exemplo, de uma deficiência motora. Objetivos: Investigar
e analisar as condições adversas no trabalho, dos profissionais que realizam serviços de
usinagem, caldeiraria e manutenção. Metodologia: Para a realização da pesquisa foi
selecionada uma empresa de usinagem em Sete Lagoas – MG. Este estudo é uma
abordagem quantitativa e descritiva, utilizando-se um questionário, foi realizada uma
entrevista a 13 trabalhadores em uma visita durante o horário de trabalho. Resultados:
Todos os entrevistados são do gênero masculino, 54% deles não sentem nenhum tipo de
dor ou desconforto nos braços, pernas ou pés, 62% realizam esforços físicos em nível
moderado e nenhum deles tem dores ou desconfortos na cabeça. Conclusão: Pode-se
concluir que os trabalhadores relatam trabalhar em postura ergonômica adequada.
Entretanto foi observado posturas inadequadas para o trabalho de usinagem e
caldeiraria. Recomenda-se manterem uma postura correta, incluindo exercícios para
fortalecimento muscular, pelo fato de trabalharem com carregamento excessivo de peso,
assim mantendo sua qualidade de vida. É notório, que os questionários contêm
informações cruciais para o trabalho de análise ergonômica. Entretanto, as respostas que
foram dadas pelos trabalhadores, podem ter sido influenciadas pelo fato de um dos
integrantes do grupo ser filho do dono da empresa em que a observação foi feita.
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Resumo 13

Geriatria Neurofuncional: Uma abordagem fisioterapêutica e odontológica 

Souza KTM1, Caroline SO1, Costa DCP1, Gonçalves FS1, Silva IAC1, Diniz MGV1, 
Rafael SM1, Fagundes RS1, Costa JR2, Rocha JG2.

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

2 Docentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

Introdução: A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e auto-imune, que
ataca o sistema nervoso central, manifestando através dos seguintes sintomas: fadiga,
fraqueza muscular e alterações do equilíbrio, afetando negativamente a qualidade de
vida. Objetivo: Relatar a importância da intervenção fisioterápica através de um relato
de caso em uma paciente com doença neurológica. Metodologia: Paciente A.J.A.V., 60
anos, gênero feminino, submetida ao Teste manual muscular nos membros superiores e
inferiores do lado direito e esquerdo para quantificar a força em uma escala de 0 a 5.
Aplicamos ainda o questionário GOHAI que avalia a auto-percepção bucal em idosos,
interferindo diretamente na qualidade de vida da paciente. Resultados: Em Abril de
2016 a fisioterapeuta antes de realizar as intervenções, realizou na paciente o Teste
manual muscular para quantificar o grau de sua força que resultou em 2 nos MSE e MIE
e nos MSD e MID a paciente obteve grau 3. Mensuramos em Abril de 2017 e obtivemos
para os MSE e MIE grau 4 e nos MSD e MID grau 5. E na nossa última mensuração
realizada em Junho de 2017, a paciente obteve nos MSE, MSD, MIE e MID grau 5,
atingindo o máximo de força de acordo com o teste. No questionário GOHAI, a paciente
obteve 7,7% onde nunca consegue realizar sua higienização sozinha, 38,5% para as
atividades que sempre consegue e 53,8% onde as vezes consegue realizar, gerando um
impacto negativo na sua saúde bucal. Conclusão: A intervenção fisioterapêutica é
fundamental para a melhora do quadro da EM, interferindo na qualidade de vida, que
pode ser observado pelo relato da paciente. A auto-percepção bucal apresenta um baixo
impacto, podendo ser alterado através da melhora do quadro clínico da paciente.


