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SOBRE A FACSETE

Dóris Camargo Martins de Andrade 

Diretora Geral da FACSETE

A educação superior enfrenta um novo desafio. O mecanismo de ensino atual deve apresentar-se aberto,

dinâmico e flexível, sendo essa nova filosofia-pedagógica um facilitador da formação, qualificação e capacitação

dos discentes, levando-os a compreender o binômio saúde e doença como um processo social, onde as ações

curativas não são a única meta a alcançar, e sim, o conhecimento da realidade econômico e social da região que

será inserido.

A FACSETE considera que o pensamento educacional não se perfaz apenas por conceitos ou noções isoladas,

se levarmos em consideração a multiplicidade étnica e cultural existente no Brasil, torna-se imperioso a construção

de um novo currículo, que debata as práticas de inclusão da diversidade cultural e a participação dessa diversidade

na construção do saber.

A maior preocupação da FACSETE reside em encontrar respostas adequadas para a região onde se localiza,

buscando a sua transformação e melhoria, fortalecendo-se como um Centro de Excelência e de Referência de

ensino voltado a ciência da saúde.



Caros participantes

A FACSETE vem cumprindo importante papel de articular uma

extensa e relevante rede de profissionais e acadêmicos. Inspirados nesse

compromisso, o II Congresso de Ciências da Saúde da FACSETE, vem

trazendo, para ministrar conferências e workshops, convidados de amplo

reconhecimento profissional da área da Fisioterapia e que possuem um

significativo histórico de dedicação a pesquisa e/ou extensão

Em nome desta equipe, damos as boas vindas a todos vocês e

desejamos um excelente e proveitosos Congresso.
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PROGRAMAÇÃO

17/08/2018

07:30h – 7:50h – Credenciamento
08:00h – Abertura

Workshops
08:00 às 10:00h

• Tema: Primeiros socorros (sala 401 – prédio da FACSETE)
Ministrante: Dr. Júlio César Santana
• Tema: Importância da variabilidade e especificidade para prescrição de exercícios

(Sala 1)
Ministrante: Dr. André Carvalho Costa
• Tema: Mensuração da força muscular com o teste do esfigmomanômetro (Sala 2)
Ministrante: Dra. Larissa Aguiar
• Tema: Drenagem Linfática (Sala 3)
Ministrante: Dra. Graziele Maia

Coffee Break
10:00 às 10:20h

Apresentação de pôster
10:20 às 12:00h

Palestras
• 13:30 às 14:30h: Disfunções Temporomandibulares na Clínica Fisioterapêutica
Palestrante: Dra. Mara Duflles
• 14:30 às 15:30h: Fisioterapia aquática
Palestrante: Dra. Michelle Pires Pinto da Rocha
• 15:30 às 16:30h: Fisioterapia na disfunção sexual em pacientes com TRM
Palestrante: Dra. Janaine Cunha Polese
• 16:30 às 17:30h: Inovações e Tecnologias na Fisioterapia
Palestrante: Dr. George Sabino

18:00 – Premiações e Encerramento 

Iniciação Científica e Extensão

RESUMOS

Trabalhos Interdisciplinares

• Atuação da fisioterapia preventiva em grupo de gestantes de alto risco de Sete
Lagoas – MG

• Avaliação e estimulação do desenvolvimento motor de crianças matriculadas na
Pré-escola São José Operário

• Avaliação e promoção de saúde em idosos institucionalizado

• Protótipo de uma colher adaptada e de baixo custo para pacientes com doença de
Parkinson: um relato de caso

• Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela Fisioterapia no Hospital
Municipal de Sete Lagoas

• Caracterização e avaliação físico - funcional da população participante do projeto
“Saúde e movimento” no município de Sete Lagoas

• Uso da impressão 3D na fabricação de órtese para criança com paralisia cerebral –
Relato de caso clínico

• Fisioterapia em queimados: Até quando a abordagem fisioterapêutica é benéfica ou
maléfica.

• Reabilitação de Individuo com Hérnia de Disco Lombar com Sintomas Neural em
Membro Inferior Direito, no Trajeto do Nervo Ciático

• Reabilitação de paciente após cirurgia para correção de fratura de rádio distal com
implante de placa e parafusos

• Reabilitação de paciente com entorse de tornozelo direito grau 2, sexo feminino,
13 anos de idade, com padrão assimétrico de pronação do pé na fase de impulsão
da marcha

• Tratamento de paciente atleta de basquete com tendinopatia patelar durante
temporada de competição

• Lúpus: Entendo e conscientizando
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Iniciação Científica e Extensão

Atuação da fisioterapia preventiva em grupo de gestantes de alto risco de Sete 
Lagoas – MG

Artur César Pontes¹, Ana Flávia Saturnino Lima Bento¹, Thais Alves de Souza¹, Vitórya
Gabrielle Martins de Campos Santos¹, Juliane Maria Pereira Coelho² Mariana Aguiar de 

Matos², Cristiane Perácio Bastos²

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 gestação é um processo fisiológico onde ocorrem mudanças
biopsicossociais. O corpo da gestante sofre adaptações com o intuito de preparar-se para
o momento do parto e período pós-natal. Dentro da área de ginecologia e obstetrícia,
juntamente com a fisioterapia preventiva, o papel do fisioterapeuta é ajudar a mulher a
ajustar-se às mudanças físicas deste período. Objetivo: Traçar o perfil das gestantes
atendidas na Casa de Apoio à Gestante de Alto Risco e Puérpera de Sete Lagoas-MG e
realizar ações voltadas à promoção e prevenção da saúde. Métodos: Trata-se de um
estudo quantitativo, descritivo e de coorte transversal. A coleta de dados foi realizada
mediante consulta aos prontuários e diretamente com as gestantes. Para participar do
estudo as gestantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram
realizadas também atividades para integração das gestantes intercaladas com palestras de
cunho informativo. As atividades descritas tiveram duração de aproximadamente duas
horas e foram realizadas semanalmente. Resultados: Participaram deste estudo 32
gestantes com idade média de 27 anos, média de idade gestacional de 34 semanas e
média de consultas de pré-natal de 7. Dentre os diagnósticos considerados de alto risco
foram observados: Hipertensão arterial sistêmica, infecção urinária, diabetes mellitus
gestacional, diabetes mellitus e outros. As principais queixas apresentadas foram:
lombalgia, cefaleia, edema de membros inferiores, dificuldade respiratória e cólicas.
Conclusão: Os resultados do presente estudo podem auxiliar profissionais da saúde no
atendimento de gestantes de alto risco, especialmente na atenção primária, visando
melhorias na saúde materno-infantil.

Avaliação e estimulação do desenvolvimento motor de crianças matriculadas na 
Pré-escola São José Operário

Bianca Paixão¹; Caroline Mendes¹; Hellen Cristina Pereira Gomes¹; Lais Santos de 
Oliveira¹; Letícia Alcântara de Miranda¹; Thais Ribeiro Xavier¹; Juliane Maria Pereira 

Coelho²; Mariana Aguiar de Matos²

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 aprimoramento das capacidades cognitivas e motoras durante a infância
possibilita a criança a ter maior controle e habilidade postural para realização de
diferentes atividades. Considera-se que estas habilidades motoras apresentam uma
sequência definida e sofrem influência de fatores internos e externos. Objetivo:
Considerando a relevância de estímulos externos no desenvolvimento infantil, o projeto
de extensão “Agita kids” tem como objetivo avaliar as crianças da Creche São José
Operário em Sete Lagoas e promover atividades que estimulem o desenvolvimento
neuropsicomotor. Métodos: O projeto assiste aproximadamente 80 crianças,
subdivididas em 4 grupos com cerca de 20 integrantes e utiliza para a avaliação
individual a escala Denver II. Semanalmente são realizadas atividades coletivas,
circuitos, alongamentos e danças. Resultados: Foram avaliadas 61 crianças com idade
de cinco anos, sendo 27 meninas e 34 meninos. De acordo com a escala Denver II
identificou-se que 31 crianças possuem atraso no desenvolvimento, 15 apresentam
desenvolvimento suspeito e 15 portam o desenvolvimento esperado para a
normalidade. Adicionalmente, observou-se que ao utilizar atividades lúdicas para
estimular o desenvolvimento houve uma participação ativa das crianças. Conclusão:
Os dados obtidos apontam para a necessidade de estimular o desenvolvimento das
crianças avaliadas. A estimulação de forma lúdica foi essencial para a adesão das
crianças às atividades propostas. Destaca-se a necessidade da realização de estudos que
avaliem se as atividades lúdicas empregadas podem aprimorar o desenvolvimento
infantil.
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Avaliação e promoção de saúde em idosos institucionalizado

Breno Gomes¹; Késsia Rodrigues¹; Leonan Max¹; Leticia Sapucaia¹; Walesca Alves¹, 

Andreza Letícia Gomes², Juliane Maria Pereira Coelho², Talita Hélen Ferreira e Vieira²

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 envelhecimento são manifestações de eventos biológicos que
ocorrem ao longo de um período, em ritmos diferentes para cada pessoa. Sendo um
processo fisiológico, gradual, universal e irreversível, que provoca perda funcional
progressiva no organismo. O aumento considerável da população idosa aliado a uma
transição social resultou em números elevados de idosos institucionalizados, que
tendem a apresentar limitações favorecendo o aparecimento de doenças crônico
degenerativas deparando-se com o declínio da autonomia e da consciência do próprio
corpo, devido à falta de ocupação e inatividade. Objetivo: Realizar educação em
saúde, incentivando e realizando a prática de atividades físicas, visando à melhoria
na qualidade de vida dos idosos e prevenindo os efeitos deletérios da inatividade.
Métodos: Foram implementadas orientações e atividades de promoção á saúde
diversificadas, tais como circuito de treino de equilíbrio, exercícios para tomada de
consciência corporal e movimentação ativa livre. Houve a criação, execução e
utilização com os idosos de um equipamento de treino de AVDs. Resultados: Os
idosos e a equipe multiprofissional mostraram-se receptivos a abordagem. Nota-se
melhora subjetiva no nível de atividade e autopercepção de saúde dos idosos
vinculados ao projeto. Conclusão: É de fundamental importância a prática de
atividades de promoção á saúde voltadas a idosos asilados como meio de integrá-los
a sociedade e garantir melhor qualidade de vida.

Protótipo de uma colher adaptada e de baixo custo para pacientes com doença de 

Parkinson: um relato de caso

Leonan Max de Paula Carvalho¹, Thaís Ribeiro Xavier¹, Késsia Rodrigues Ferreira¹, 

Mariana Aguiar de Matos2, Talita Hélen Ferreira e Vieira2

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 Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica neurodegenerativa e
progressiva resultante da morte de neurônios dopaminérgicos da substância negra, que
acomete, principalmente, a população idosa. Os principais sintomas da doença são:
bradicinesia, instabilidade postural, rigidez muscular e tremor de repouso. Este último,
é um fator determinante na qualidade de vida dos pacientes, uma vez que surge
precocemente e dificulta a realização de atividades de vida diária, como a alimentação,
aumentando o nível de dependência dos pacientes. Objetivo: Demonstrar, em uma
paciente com DP, a eficiência da utilização de uma colher adaptada e de baixo custo
durante a alimentação. Métodos: Foi desenvolvido uma colher adaptada para
pacientes que apresentam tremores, através da manipulação de uma colher
convencional, utilizando cano pvc, rolamento e materiais de acabamento.
Posteriormente avaliou-se o desempenho de uma paciente do sexo feminino, 70 anos e
com diagnóstico da DP durante atividade de alimentar-se com uma colher
convencional e com a colher adaptada. Resultados: O protótipo foi capaz de melhorar
a estabilidade dos movimentos o que permitiu a paciente realizar a alimentação em um
menor tempo e minimizar o desperdício. Conclusão: A utilização da colher adaptada
se mostrou eficiente em melhorar a atividade de alimentação de uma paciente com a
DP, contribuindo, possivelmente, com sua qualidade de vida e nível de dependência.
Uma vez que o protótipo foi de baixo custo, acredita-se que pacientes de baixa renda
também podem se beneficiar da utilização desse dispositivo.
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Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela Fisioterapia no Hospital 
Municipal de Sete Lagoas

Tatiane Souza1; Diovana Marques Fonseca1; Rafaela Silva Gomes1; Ronei Diniz 
Carvalho1; Iandra Aparecida Costa Silva 1; Felipe Hellmeister2; Leandro Heleno 

Guimarães Lacerda3; Rosária Dias Aires3.

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
2 Fisioterapeuta do Hospital Municipal de Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.

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

Introdução: O Hospital Municipal é referência no atendimento de urgência/emergência
em Sete Lagoas, recebendo pacientes que podem necessitar de uma via aérea artificial
para a adaptação de suporte ventilatório. Objetivo: Estudar o perfil dos pacientes
atendidos pelo setor de Fisioterapia no Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’amato
em Sete Lagoas. Metodologia: Foram realizadas visitas semanais supervisionadas com
coleta de informações à partir do prontuário dos pacientes sobre o gênero, idade,
diagnóstico, tempo de tubo orotraqueal (TOT), dias para realização da traqueostomia
(TQT) e tempo até a decanulação. Resultados: Foi observado predomínio de pacientes
do gênero masculino, com doenças neurológicas e respiratórias. A maioria dos
internados no Centro de Terapia Intensiva, passaram pela TQT, sendo esta realizada
nos primeiros 10 dias de TOT. O tempo máximo de TOT dos pacientes que não
receberam a TQT foi de 10 dias. Na Clínica 6 pacientes foram decanulados,
acontecendo este procedimento, normalmente, entre o 6º e o 10º dia de TQT. Na Sala
de Emergência, 23 pacientes foram extubados dentro dos primeiros 5 dias de utilização
do TOT. Conclusão: O Hospital Municipal de Sete Lagoas atende pacientes de gênero,
faixa etária e diagnósticos variáveis. Entretanto, evidencia-se um predomínio de
pacientes do gênero masculino, com faixa etária de 51-60 anos e distúrbios
neurológicos. Na maioria dos casos estes pacientes necessitam de suporte ventilatório
por tempo prolongado, passando pela traqueostomia.

Caracterização e avaliação físico - funcional da população participante do 
projeto “Saúde e movimento” no município de Sete Lagoas 

Thaís Alves de Souza¹; Leonan Max Carvalho¹; Lais Carvalho¹; Sara Lobato¹; Vanessa 
Bessa¹; Juliane Maria Pereira Coelho²; Juliano Ricardo Silva Costa 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: O Município de Sete Lagoas conta hoje com um projeto de atenção à
população intitulado Projeto Saúde e movimento, que tem sua área de atuação na
esfera de atenção primária à saúde, que atende aproximadamente 5000 pessoas e está
distribuído em toda a cidade por meio de 29 polos. Estes participantes recebem
orientação para dirigir-se a uma unidade de atenção básica à saúde onde é submetido a
uma avaliação básica para triagem de risco, e então possível liberação para atividades
físicas supervisionadas. Objetivo: O objetivo foi divido em duas partes: A primeira foi
a caracterização da população participante do projeto para levantamento de dados
qualitativos, e a segunda, após o levantamento destes dados, foi caracterizada pela
elaboração de uma proposta de avaliação complementar para estes participantes sendo
possível levantar dados que possam influenciar tanto na resolução e/ou controle de
patologias, como também em ganhos funcionais em atividades de vida diária, lazer
e/ou esportivas. Metodologia: Foi aplicado inicialmente um questionário para a
caracterização da amostra, seguido de anamnese e finalizado com uma avaliação
físico-funcional dos participantes. Resultados: Foi obtido no polo Boa Vista uma
caracterização fidedigna da população participante, sendo também levantadas
informações físico-funcionais importantes e com esses dados foi possível traçar
estratégias de intervenção fundamentais e individualizada para cada paciente.
Conclusão: A fisioterapia em conjunto com a educação física tem grande importância
na melhoria da qualidade de vida dos participantes do projeto saúde e movimento na
atenção primária, que podem reduzir gastos da saúde na atenção secundária e terciária.

1211



13 14

Trabalhos interdisciplinares Trabalhos interdisciplinares

Uso da impressão 3D na fabricação de órtese para criança com paralisia cerebral 
– Relato de caso clínico

Ana Flávia Saturnino L. Bento¹, Luan Felipe Siqueira¹, Rafaela Cunha Pena¹, Aline 
Cândida Bastos², Luciano Rezende Vilela³, Aline Cristina de Souza³; Mariana Aguiar 

de Matos³ 

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

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

Introdução: Pessoas com paralisia cerebral (PC) geralmente necessitam de
dispositivos auxiliares para tarefas do cotidiano e realização de atividades. Tais
dispositivos encaixam-se em uma ampla categoria: os dispositivos de tecnologia
assistivas. A impressão 3D é um novo meio de produção de dispositivos auxiliares,
que agiliza e reduz seu preço de fabricação. Objetivo: Confeccionar uma órtese de
baixo custo para membros inferiores, do tipo AFO, para uma criança com diagnóstico
de PC. Relato de caso: M.J.M.V, 2º gemelar, gênero feminino, nascida em 10 de
setembro de 2016. Parto cesariana, bolsa rota no ato, constatado deslocamento parcial
de placenta. Criança nasceu deprimida, em apnéia e sem batimentos cardíacos, sendo
reanimada em sala de parto. Encaminhada ao CTI neonatal devido a quadro de asfixia
perinatal grave. Evoluiu com quadro neurológico muito grave, sem reflexo de tosse,
movimentação espontânea ausente. Sequela de encefalopatia hipóxico-isquêmica
grave. O diagnóstico clínico foi PC quadriplégica espástica. Metodologia: Foram
seguidas as seguintes etapas para realização do trabalho: Seleção do caso clínico;
avaliação fisioterapêutica para identificação do tipo de órtese necessária; molde de
gesso negativo; modelagem 3D; impressão 3D; acabamento e fase de teste.
Resultados: Foi confeccionada uma órtese do tipo AFO, a partir de impressão 3D, de
material termo moldável, para correção do pé em equino-varo. O material em questão
permite o remodelamento do dispositivo à medida que a correção da deformidade
ocorre, aumentando assim sua durabilidade. Conclusão: A órtese confeccionada
cumpriu adequadamente o objetivo a que se propôs, de estabilização e posicionamento
articular.

Fisioterapia em queimados: Até quando a abordagem fisioterapêutica é benéfica 

ou maléfica.

Letícia G. Amarante¹, Thaís Alves de Souza¹, Guilherme Augusto Santos Araújo2, 
Graziele Maia Alves Serafim2, Leandro Heleno Guimarães Lacerda2, José Felippe Pinho 

da Silva2.

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: Queimadura é um trauma ou lesão em determinada parte do organismo que
pode ser desencadeada por um agente físico ou químico, geralmente de origem térmica.
E é capaz de ocasionar várias lesões que de acordo com o nível pode levar o enfermo a
óbito. A fisiopatologia ocorre em função do comprometimento dos tecidos lesados que
ocasionam desnaturação proteica e morte celular. Objetivo: Abordar através de uma
revisão bibliográfica como a fisioterapia pode atuar no contexto dermatofuncional,
ortopédico e cardiorrespiratório. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica
acerca do tema proposto, através de artigos científicos e livros acadêmicos, afim de
compreender a atuação fisioterapêutica principalmente nas áreas da fisioterapia
ortopédica, cardiorrespiratória e dermatofuncional, visando o tratamento na reabilitação
do paciente queimado e a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Resultados: De
modo geral, a fisioterapia é benéfica no tratamento de queimados em segundo e terceiro
grau, atuando em conjunto com todas as áreas específicas, nos momentos adequados e
recomendados, a fisioterapia pode melhorar a função e a qualidade de vida do paciente.
Conclusão: A fisioterapia em queimados de alta e média complexidade é de grande
relevância, visto que com o tratamento adequado, o paciente queimado tem um melhor
prognóstico, a diminuição de complicações e risco de sequelas.
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Trabalhos interdisciplinares Trabalhos interdisciplinares

Reabilitação de Individuo com Hérnia de Disco Lombar com Sintomas Neural em 
Membro Inferior Direito, no Trajeto do Nervo Ciático

Rafaela Lima1, Caroline Mendes1, Paula, Tatiane1, Diovanna Marques1, Michele Raquel 
Vieira, Guilherme Augusto Santos Araújo2, Vanessa Lara de Araújo2, Juliano Ricardo 

Silva Costa2

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 hérnia discal lombar é uma causa frequente de lombalgia e principalmente de
lombociatalgia e é devida a lesões do anel fibroso do disco por traumas muitas vezes
repetitivos na região lombar. A depender do volume de material herniado, pode haver
compressão e irritação das raízes lombares e do saco dural, clinicamente diagnosticadas
como dor conhecida como ciática. O objetivo do presente trabalho foi elaborar um caso
clínico referente à intervenção fisioterapêutica para um indivíduo com hérnia de disco
lombar (L4-L5) com irradiação em nervo ciático do membro inferior direito.
Inicialmente foi proposta a avaliação fisioterapêutica que incluiu anamnese e exame
físico (testes especiais, amplitude de movimento, flexibilidade e força muscular).
Considerando a fisiopatologia do processo, foram propostos os seguintes achados na
avaliação: déficit de força dos extensores de quadril (glúteo máximo, isquiossurais),
flexores de tronco (reto abdominal), flexores de quadril (reto femoral e iliopsoas),
extensores do tronco (eretores da espinha), inclinação homolateral do tronco (quadrado
lombar), abdutores do quadril (glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da fáscia lata),
rotadores laterais (oblíquos internos e externos), além de encurtamento na musculatura
do reto femoral, Iliopsoas e extensores Lombares e torácicos. Além disso, restrição de
ADM com insegurança ao realizar o movimento de flexão Lombar devido à baixa
flexibilidade destes músculos. A partir das deficiências detectadas na avaliação,
elaborou-se um aplano de tratamento que consistiu na fase 1 (1º a 10º seção):
eletroestimulação para analgesia com o uso de TENS. Termoterapia (compressa quente)
para aquecimento, diminuição do espasmo muscular associado a lesões
musculoesqueléticas e irritação da raiz nervosa. Massagem para relaxamento, técnicas
para abordagem extensora na coluna lombar e alongamento auto passivo; fase 2 (11º a
20º seção): Ultrassom para analgesia.

Realizar na clínica e indicar para casa auto alongamento dos músculos reto femoral,
íliopsoas e eretores da espinha. Bandagem elástica em formato de I para dor lombar nos
paravertebrais e para correção do alinhamento postural no trapézio superior; fase 3 (21º
a 30º seção): aplicação de microcorrente com uso da esponja e água, já que umedecer a
pele reduz a sua impedância. Teste e treinamento da ativação do músculo transverso do
abdômen. Exercícios resistidos para ganho de força juntamente com eletroestimulação
para ativação muscular dos extensores de tronco. Exercícios resistidos para ganho de
força dos flexores de quadril, extensores de quadril, abdominais, quadrado lombar e
abdutores de quadril; fase 4 (31º a 40 seções): integrar a uma progressão de controle
postural em todos os exercícios de estabilidade da coluna lombar e treino funcional,
para melhoria das funções que o indivíduo realiza em suas AVDS. Espera-se que nas 40
sessões após nova reavaliação seja possível observar ausência de dor, ganho de
mobilidade, força muscular e flexibilidade, possibilitando capacidade de realizar suas
AVDS e demais atividades funcionais. Orientar o paciente a manter atividade física e
treino de força constante com acompanhamento profissional.
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Reabilitação de paciente após cirurgia para correção de fratura de rádio distal com 
implante de placa e parafusos 
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A fratura do rádio distal foi descrita pelo professor Abraham Colles, e por este fato é
genericamente chamada de fratura de Colles. Apresenta deslocamento posterior
característico do fragmento distal do rádio, acarretando em uma deformidade típica em
“dorso de garfo”. O tratamento poderá ser conservador ou cirúrgico e tal escolha
dependerá do tipo de fratura. O objetivo do presente trabalho foi elaborar um caso clínico
referente à intervenção fisioterapêutica para um indivíduo com fratura de rádio distal com
implante de placa e parafusos do membro direito. Para a avaliação do paciente foram
propostas os seguintes testes e medidas: avaliação funcional, escala visual analógica de
dor, mobilidade, movimentação passiva e ativa do punho, movimentação acessória e
função muscular. A partir dos achados da avaliação foi elaborado um plano de tratamento
que consistiu no uso da cinesioterapia, eletrotermofototerapia e recursos terapêuticos
manuais. Na primeira fase do tratamento (1° a 12° sessão), a fisioterapia visa
principalmente recuperar a amplitude de movimento, reduzir a dor e melhorar os
resultados funcionais, que muitas vezes seguem a remoção de gesso ou fixação. As
técnicas de mobilização articular passiva ajudam a restaurar a amplitude funcional do
movimento ativo sem dor. Muitas intervenções fisioterapêuticas são feitas, incluindo
programas de terapia de exercícios que incluem exercícios isométricos, exercícios
musculares de amplitude ativa. Na fase 2 (13° a 25° sessão) foram utilizados exercícios
para fortalecimento muscular e treino funcional. Após as sessões de Fisioterapia, espera-
se encontrar melhora significativa da ADM do punho em todos os planos de movimento,
assim como a trofia, força e resistência dos músculos envolvidos com tais movimentos:
extensão, flexão, desvio radial, desvio ulnar, pronação e supinação, oferecendo ao
paciente melhora nas AVD’s (atividades de vida diárias) e nas habilidades funcionais. A
fisioterapia se mostra, portanto, eficaz no pós-operatório de fratura distal do radio com
implante de placa e parafusos. É importante salientar que a fixação interna estável
utilizada foi um fator relevante, uma vez que permite a mobilização precoce de punho e
dedos, resultando na facilitação da reabilitação pós-operatória por diminuir a rigidez por
tempo de imobilização.

Reabilitação de paciente com entorse de tornozelo direito grau 2, sexo feminino, 13 
anos de idade, com padrão assimétrico de pronação do pé na fase de impulsão da 

marcha 

Nathália Barbosa1, Bianca Paixão1, Isabela Maira1, Thais Gomes1, Letícia Sapucaia1, 
Guilherme Augusto Santos Araújo2, Vanessa Lara de Araújo2, Juliano Ricardo Silva 

Costa2

1 Discentes do Curso de Fisioterapia, Faculdade Sete Lagoas, Sete Lagoas-MG, Brasil.
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A entorse é um movimento violento, com estiramento ou ruptura de ligamentos de uma
articulação. A entorse de tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas frequentemente
encontradas na população ativa, que geralmente envolve lesão dos ligamentos laterais.
Ocorre com maior frequência nos atletas de futebol, basquete e vôlei, correspondendo a
cerca de 10% a 15% de todas as lesões do esporte. O objetivo do presente trabalho foi
elaborar um caso clínico referente à intervenção fisioterapêutica para um indivíduo com
entorse de tornozelo direito grau 2, sexo feminino, 13 anos de idade, com padrão
assimétrico de pronação do pé na fase de impulsão da marcha. A queixa principal
reportada pela paciente foi dificuldade para deambular, dor e edema. A maior dificuldade
para deambulação está associada à redução na capacidade de descarregar de peso no
MID, sendo que essa capacidade reduzida está associada à dor e edema apresentado na
região do tornozelo e à fraqueza na musculatura do membro inferior decorrente da
entorse de tornozelo grau dois e do período de imobilização. Foi observado um padrão
assimétrico de pronação do pé esquerdo na fase de impulsão da marcha. Foi proposta para
a paciente 4 sessões de intervenção com os seguintes objetivos: diminuição da dor e
edema; exercícios de cinesioterapia para se ter a volta da funcionalidade do tornozelo;
retorno à as atividades esportivas. As seguintes técnicas foram propostas: exercícios de
amplitude de movimento (ADM) passiva; alongamento de flexores plantares,
dorsiflexores, inversores e eversores; fortalecimento de flexores plantares, dorsiflexores,
inversores e eversores; treino funcional; técnica de Maitland; bandagem; TENS.
Concluímos que após 2 sessões de fisioterapia o quadro de dor e edema já havia
diminuído, a paciente evoluiu bem ao tratamento, realizou 18 sessões (seis semanas). A
mesma retornou a sua prática esportiva com uma melhor qualidade de vida melhorando
também a pronação excessiva do pé, tendo sucesso com a realização de exercícios de
cinesioterapia, recursos terapêuticos manual e eletrotermofototerapia.
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Tratamento de paciente atleta de basquete com tendinopatia patelar durante 
temporada de competição 
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A tendinopatia patelar é uma patologia que está diretamente relacionada à sobrecarga
no tendão patelar. Podendo causar limitações nas atividades diárias seguido de dor a
apalpação. A porção mais afetada é a inserção do tendão patelar. O objetivo do presente
trabalho foi elaborar um caso clínico referente à intervenção fisioterapêutica para um
atleta de basquete com tendinopatia patelar durante temporada de competição.
Inicialmente foi proposta a avaliação fisioterapêutica sendo reportado os seguintes
achados: presença de dor no polo inferior da patela; força do quadríceps 4/5, força 4/5
dos ísquios, força do 4/5 tríceps sural e redução da amplitude de movimento (ADM) na
dorsiflexão durante a descarga. O paciente relatou sentir dores na realização de algumas
tarefas diárias como, subir e descer escadas, dirigir. A partir desse achados foi traçado o
plano de tratamento que incluiu técnicas de eletroterapia, cinesioterapia, recurso
terapêuticos manuais. A eletroterapia terá como objetivo nesse tratamento a utilização
do ultrassom no modo de trabalho contínuo e pulsado. A cinesioterapia terá como foco,
o fortalecimento e resistência da musculatura envolvida na lesão, proporcionando ao
atleta a retomada da prática esportiva em alto rendimento. Com a terapia manual, o
terapeuta irá utilizar de mobilizações articulação do tornozelo e massagem tendão
patelar, para alivio de dor e remodelação das fibras de colágeno. Com uso do
tratamento de técnicas manuais, é esperado que a bandagem fisioterápica diminua a
pressão no tendão patelar e que as técnicas de mobilização e massagem tenha efeito
analgésico, ganho de ADM, além de remodelar as fibras de colágeno. O desfecho
esperado com a utilização do ultrassom é efeito analgésico e indução de produção de
colágeno. A evolução esperada com tratamento cinesioterapico é fortalecimento do
quadríceps e isquiotibiais e tríceps sural e ganho de amplitude de movimento na
articulação do tornozelo. Assim, espera-se que ao final do tratamento o atleta esteja
com a força 5/5 do quadríceps e dos isquiotibiais, e tríceps sural, além de diminuir a dor
pela realização do exercício isométrico propiciando o melhor desempenho dos
músculos na co-contração.

Conclui-se que a fisioterapia tem grande importância na reabilitação dos atletas
diagnosticados com tendinopatia patelar, sendo fundamental para evitar uma
intervenção cirúrgica em caso de ruptura total do tendão patelar, e para melhorar o
desempenho do mesmo novamente no esporte. O uso combinado de cinesioterapia,
recursos manuais e eletrotermofototerapia como método conservador aceleram o
processo de reparação do tendão, auxiliando na redução dor, melhora da capacidade do
desempenho muscular.

Lúpus Eritematoso Sistêmico: Entendo e conscientizando
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Lacerda2, Ricardo Ribeiro2, Juliane Maria Pereira Coelho² 
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O Lupus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune, de causa desconhecida que
pode afetar qualquer parte do corpo e que apresenta uma grande incidência na população
(Uma a cada duas mil pessoas possui esse problema). Dessa forma o objetivo do trabalho
foi entender melhor sobre a patologia Lupus Eritematoso Sistêmico e promover discussão
a respeito do tema com os alunos do 2 período do curso de Fisioterapia. Para isso foram
realizadas visitas técnicas a grupos de apoio à portadores do Lúpus (GAPOL) e consulta
bibliográfica em livros didáticos para obter uma melhor abordagem sobre o tema. Após o
contato com os pacientes e com as informações da literatura podemos perceber que o
Lúpus não é uma doença de fácil diagnóstico, sendo que os pacientes têm dificuldade de
acesso ao tratamento, uma vez que a doença é muito facilmente confundida com outras
doenças. Dessa forma concluímos que é importante fazer um trabalho de divulgação e
conscientização da população sobre o tema uma vez que é uma doença de difícil
diagnóstico e que pode prejudicar de maneira expressiva a qualidade de vida dos
pacientes acometidos.


