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COMISSÕES PROGRAMAÇÃO

02 de Junho de 2016

08:00 - Apresentação do IEF sobre a Gruta Rei do Mato

08:15 - Abertura com a presença das autoridades

08:30 às 12:30 – Programação do curso de Odontologia 

13:30 - Intervalo para Almoço

14:00 - Palestra - Evolução da Fisioterapia no Brasil e prerrogativas 
profissionais
Dr. Anderson Luis Coelho

14:30 - Apresentação dos Banners da fisioterapia

15:30 - Avaliação dos trabalhos da Fisioterapia

16:30 - Exposição da Gileade

17:00 - Cerimônia de Premiação aos trabalhos vencedores

17:30 - Encerramento



76

Resumo 1
Abordagem fisioterapêutica em mulheres portadoras de câncer de 

mama

Resumo 2
Avaliação da Fisioterapia na Incontinência Urinária por Esforço: Um 

estudo de caso

Resumo 3
Reabilitação funcional de paciente com trauma no Ligamento cruzado 

anterior - Relato de Caso

Resumo 4
Tratamento fisioterapêutico em paciente com hérnia de disco

Resumo 5
Atuação Da Fisioterapia Respiratória Em Pacientes Com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – Relato De Caso

RESUMOS
Resumo 1

Abordagem fisioterapêutica em mulheres portadoras de câncer de mama

Chaves P.1; Barcelos B.1; Rodrigues B.1; Coelho C.V.1; Sapucaia L.1; Moura AL.1; 
Martins V.1; 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: O câncer de mama é uma doença bastante frequente entre as mulheres,
sendo as taxas de morbi/mortalidade elevadas. Como consequência da cirurgia de
mastectomia, as pacientes apresentam limitações na amplitude de movimento do
ombro, sendo a fisioterapia de grande auxílio na melhora desta função. Objetivo: Este
estudo avaliou às sequelas físicas e psicológicas causadas pelo procedimento cirúrgico
(retirada parcial ou integral da mama) e, também, demonstrar a importância do
tratamento fisioterapêutico em mulheres após a mastectomia. Métodos:
Entrevistamos por meio de questionário às 25 mulheres que integram o grupo Viva a
Vida, onde levantamos dados sobre a qualidade de vida, sequelas e a importância da
fisioterapia no tratamento após a mastectomia. Estivemos presentes também no CVV
(centro Viva a Vida) - Rede SUS de atenção Secundária/Unidade Sete Lagoas, onde é
feito a propedêutica da pessoa com suspeita de câncer de mama e com linfedema,
além dos atendimentos fisioterapêuticos individuais. Resultados: Dentre as sequelas
do procedimento cirúrgico a mais desenvolvida foi a perda de ADM (amplitude de
movimento) associada a dores sendo que em 5 das 25 pacientes desenvolveram todas
as sequelas comuns da mastectomia e do esvaziamneto axilar, que são: além da perda
de movimento, dores, linfedemas e perda de postura. O resultado da fisioterapia foi
positivo, segundo todas as pacientes após o tratamento fisioterapeutico houve uma
melhora significativa na qualidade de vida. Conclusão: Concluímos que o
atendimento multiprofissional no tratamento do CA de mama é de suma importância.
Após identificar as sequelas, cada profissional traça a sua conduta estabelecendo um
olhar global, ou seja, não tratar apenas as sequelas, mas a pessoa por completo. O fato
é que para obter um resultado satisfatório, é necessário a realização de um trabalho
contínuo devido às sequelas físicas e/ou psicológicas do procedimento cirúrgico. Esta
e a função do grupo Viva a Vida.
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Avaliação da Fisioterapia na Incontinência Urinária por Esforço: Um estudo de 
caso

Rodrigues F.1; Rodrigues K.1; Melo L.1; Amarante L.1; Alípio L.1; Coutinho M.1; 
Barbosa N.1; Ribeiro T.1; Gomes T.1; 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, onde foi permitido o acesso ao 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. . apresentava outras complicações. Resultados:
Posteriormente as sessões de fisioterapia, a paciente apesentou Grau de Força 5 na
(AFAP). A sustentação na contração muscular por 10 segundos. E melhora de outras
queixas da paciente. 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. 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.

Reabilitação funcional de paciente com trauma no Ligamento cruzado anterior -
Relato de Caso

Moreira J1, Mendes J1, Antonio L1, Abreu L1, Max L1, Viana P1, Souza R1, Costa, 
JRS2, Gonçalves JR3, Costa JRS; Aires RD3.

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

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

Introdução: O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma estrutura fundamental no
joelho, e um importante mecanismo restritor da instabilidade anterior e rotação interna
da tíbia. A ruptura desta estrutura é a lesão ligamentar mais comum do joelho, quando
incluídas somente as roturas ligamentares completas. O mecanismo de lesão
geralmente ocorre pela rotação interna e hiperextensão, ou ainda rotação externa e
valgo, sendo associada a outras lesões comuns, como por exemplo, as lesões de
menisco e condrais. Clinicamente, os pacientes apresentam diminuição de força e
redução de atividade voluntária muscular, mais aparente na musculatura do quadríceps
e caracterizada, especialmente, pela instabilidade articular. A correção deste trauma é
feita pela cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, por via artroscópica,
sendo comum enxerto utilizando o tendão patelar ou tendões dos flexores de joelho.
Objetivo: Avaliar a eficácia do tratamento fisioterapêutico em paciente submetido à
intervenção cirúrgica para reconstrução do LCA. Materiais e métodos: Foram
realizadas 9 (nove) visitas à Clinica Motion, e feito acompanhamento aos
atendimentos do Dr. Juliano Costa a um paciente submetido à reconstrução cirúrgica
do LCA. Desta forma, as seguintes etapas do tratamento foram observadas: 1-
Avaliação inicial nos 4 dia de pós operatório, e planejamento de objetivos a atingir na
primeira semana de reabilitação; 2- Acompanhamento aos atendimentos para
avaliação das rotinas de atendimento para controle da dor e edema, ganho de
amplitude de movimento (ADM), ganho de força e flexibilidade, desmame de muletas
e treino de marcha e, por fim, melhora das atividades de vida diária (AVDs); e 3-
Reavaliação fisioterapêutica para início de atividade de academia sob supervisão
fisioterapêutica.
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Resultados: Reavaliação após 60° dia pós-operatório (DPO). O paciente apresentou
melhora nos parâmetros avaliados: Dor: Escala Análogo Visual (EVA) inicial: 3 /
EVA 60° dias: 0; Edema: Inicial (3+/4+) / Após 60° dias (1+ / 4+); ADM: Extensão
inicial: 16° déficit, flexão inicial: 57° déficit / Extensão e flexão após 60 dias :
Fisiológica; Padrão de marcha fisiológico; Realizando exercícios ativos com carga,
sem dor. Conclusão: De acordo com resultados apresentados ao longo do período em
acompanhamento (pós-operatório imediato à 60º DPO), concluímos que a intervenção
fisioterapêutica foi importante para melhora da dor, edema, ADM, força e padrão de
marcha, permitindo ao paciente retorno as suas AVD’s.

Tratamento fisioterapêutico em paciente com hérnia de disco

Alves T. 1; Alves W. 1; Vieira M.1; Pontes A. 1; Oliveira C.1; Costa, JRS2; Vilela, LR3; 
Aires RD3.

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

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

Introdução: A hérnia de disco é uma doença na coluna, que se caracteriza pela saída de
uma fissura ou orifício da parte de um disco intervertebral. Isto, comprime as raízes dos
nervos que se ramificam a partir da medula espinhal. Acontece mais frequentemente
nas regiões lombar e cervical por serem áreas mais expostas ao movimento, e que
suportam mais carga. Objetivo: Investigar o papel da fisioterapia no tratamento da
hérnia de disco em nível L4-L5. Metodologia: Este estudo foi realizado nem uma
clínica de Fisioterapia da cidade de Sete Lagoas e baseado no caso do paciente
E.S.C.B, 38 anos, policial militar em exercício. O paciente foi submetido a duas
avaliações fisioterapêuticas, slump- teste e lasègue- neural, e a ressonância magnética.
Uma foi realizada antes do início do tratamento e a outra, além de ter sido realizada
antes, foi realizada cinco meses depois do mesmo. O tratamento consistiu em quatro
meses de atividades hidroterápicas com aulas aeróbias para resultar no fortalecimento
da coluna lombar e, consequentemente, sua estabilidade. Foram realizadas entrevistas
com o paciente e com o fisioterapeuta, com a intenção de um melhor entendimento
teórico , bem como pratico do tratamento realizado. Resultados: Antes do tratamento a
extrusão discal posterior de base ampla em L4-L5 com ruptura anular, comprimia o
saco dural e tocava o segmento proximal das raízes descendentes, o que causava muita
dor e desconforto, que piorava quando o paciente “passava muito tempo sentado,
dirigindo ou carregando peso” SIC. Após quatro meses de tratamento hidroterapêutico,
com o objetivo de fortalecer a musculatura da coluna lombar para ocasionar a
estabilidade da mesma, houve uma considerável melhora no quadro do paciente que já
não sentia tanta dor e pode retomar, dia após dia e com o decorrer das sessões, os seus
afazeres e funções. Conclusão: Pode-se concluir que o tratamento fisioterapêutico foi
sim, eficaz para o paciente em questão. Hoje ele esta se sentindo recuperado, sem dores
e consegue levar sua vida normalmente. Ele ainda precisa seguir algumas
recomendações (deve manter uma postura correta, incluindo exercícios de natação e
fortalecimento muscular, não deverá ficar sentado, sem pausas, por um longo período e
não poderá carregar peso excessivo,), estas, para manter sua qualidade de vida.
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Atuação Da Fisioterapia Respiratória Em Pacientes Com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC) – Relato De Caso

Duarte W1; Lopes L1; Gomes H1; Teixeira M1; Silva A1; Silva B1; Silva C1; Aires 
RD2; 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 doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma síndrome
heterogênea, caracterizada pela limitação progressiva e irreversível do fluxo de ar.
Parece começar em uma etapa precoce da vida, ainda que não cause sintomas antes da
4ª década de vida, e só costuma levar à invalidez progressiva a partir da 6ª ou 7ª
décadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que até
no ano de 2020 a DPOC seja a terceira causa de morte no mundo. O maior fator de
risco é o Tabagismo. Objetivo: Avaliar a atuação da fisioterapia respiratória em
pacientes com estas doenças. Métodos: O presente trabalho é um estudo de caso. Para
sua realização foram feitas cinco visitas ao Hospital Nossa Senhora Das Graças, com
o acompanhamento de uma fisioterapeuta, onde foram relatados dois casos para coleta
de dados com os diagnósticos específicos de enfisema pulmonar e bronquite crônica
desde a entrada hospitalar até o momento de alta. Avaliar a importância do
acompanhamento da fisioterapia respiratória na melhoria da qualidade de vida em
pacientes com Enfisema Pulmonar ou Bronquite Crônica. Resultados: Bronquite
Crônica: Paciente M.G.S., 70 anos, sexo masculino e obeso. Deu entrada ao hospital
no dia 12/11/2015 apresentando dispneia e cansaço aos mínimos esforços. Relata que
é tabagista há 50 anos, tem histórico de tosse produtiva e exposição a fogão a lenha
por anos. Enfisema Pulmonar: Paciente E.A.N.R., 50 anos, sexo feminino, tabagista
há 15 anos. Deu entrada no hospital no dia 05/11/2015. Foi constatado, através de um
exame de imagem, o diagnóstico de enfisema pulmonar. Exames realizados em ambos
os casos: Raio-X de tórax, tomografia computadorizada, oximetria de pulso, exame
do escarro e teste de função do pulmonar. Foram realizadas nos pacientes os seguintes
procedimentos fisioterapêuticos: terapias de higiene brônquica, técnicas de expansão
pulmonar e treinamento de musculatura respiratória. Conclusão: A atuação da
fisioterapia respiratória permite uma melhora da qualidade de vida do paciente,
aumentando a capacidade respiratória, reeducando a postura e músculos inspiratórios
e expiratórios, dando maior independência ao paciente sendo que estes resultados são
melhores observados com uma equipe multidisciplinar, para retirar a ansiedade,
depressão e outras complicações do paciente portador de DPOC.


