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PREFÁCIO 

 

A proposta e organização deste repositório de trabalhos, reside na 

importância de divulgarmos os melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos 

de Fisioterapia durante o desenvolvimento de seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso, essa iniciativa, segue a linha mestre das Diretrizes Curriculares nacionais, 

visam a promoção do pensamento reflexivo, incentivando a pesquisa, promovendo 

a divulgação do conhecimento e sua aplicação na extensão por meio de prestação 

de serviços à Comunidade. 

 

 

Objetivos do Projeto: 

 

 Promover os melhores Trabalhos desenvolvidos pelos formandos do 

curso de Fisioterapia no Corrente ano, fortalecendo o espírito da 

iniciação científica; 

 Fomentar a publicação de material acadêmico entre os acadêmicos; 

;  
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Resumo 

 

O assunto do estudo é a Fisioterapia com relação à dor anterior no joelho pela presença da 

condromalácia patelar caracterizada como o amolecimento patológico e a fragmentação da 

cartilagem articular da patela, transitando para a instalação da condropatia patelar, uma 

patologia que se define na lesão por sobreuso causada por dano na cartilagem articular 

femoropatelar. A abordagem fisioterapêutica indica o tratamento conservador com diferentes 

atividades fisioterápicas que visam ao alongamento, fortalecimento dos músculos do 

quadríceps, redução da dor e alinhamento patelar. Neste trabalho foram relatados aspectos 

desta ocorrência em sua etiologia, causas e tratamento fisioterapêutico. Foram apresentadas 

noções do joelho com relação à patela, explanados aspectos acerca da etiologia da condropatia 

patelar, bem como relatadas informações sobre a aplicação da fisioterapia no tratamento da 

condropatia patelar, como a fortalecimento dos músculos do quadríceps, os exercícios da 

cadeia cinética e a técnica de alongamento reeducação postural global. Os resultados do 

estudo indicam que o tratamento conservador da condropatia patelar por meio da fisioterapia 

tem proporcionado melhora significativa na condição patelar, redução ou eliminação da dor, 

aquisição de flexibilidade e fortalecimento muscular. A conclusão é quanto à realização com 

sucesso de tratamento conservador pela Fisioterapia para casos de condromalácia patelar. 

 

Palavras Chave: Fisioterapia. Condropatia patelar. Dor no joelho. 

 

Abstract 

 

The subject of this study is Physiotherapy with regard to anterior pain in the knee due to the 

presence of patellar chondromalacia characterized as the pathological softening and 

fragmentation of the articular cartilage of the patella, transiting to the installation of patellar 

chondropathy, a pathology that is defined in the lesion by overuse caused by damage to the 

patellofemoral joint cartilage. The physiotherapeutic approach indicates conservative 

treatment with different physiotherapeutic activities aimed at stretching, strengthening the 

quadriceps muscles, reducing pain and patellar alignment. In this work, aspects of this 

occurrence in its etiology, causes and physiotherapeutic treatment were reported. We 

presented notions of the knee in relation to the patella, explaining aspects about the etiology 

of patellar chondropathy, as well as reported information on the application of physiotherapy 

in the treatment of patellar chondropathy, such as quadriceps muscle strengthening, kinetic 

chain exercises and technique of global postural reeducation. The results of the study indicate 

that the conservative treatment of patellar chondromyopathy through physiotherapy has 

provided significant improvement in the patellar condition, reduction or elimination of pain, 
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acquisition of flexibility and muscular strengthening. The conclusion is regarding the 

successful accomplishment of conservative treatment by Physiotherapy for cases of patellar 

chondromalacia. 

 

Keywords: Physiotherapy. Patellar chondropathy. Knee pain. 

 

Introdução 

 

 A dor no joelho se apresenta como queixa frequente [1], avaliada por cirurgiões 

ortopedistas [2], que sofre ferimentos com frequência [3], um sintoma comum que afeta 

crianças e adultos [4], sendo seu diagnóstico correto dependente do conhecimento da 

anatomia [1,3], dos padrões de dor apresentados e em razão das características semiológicas 

de cada patologia [1], visando determinar a intervenção de tratamento adequada [4]. 

 Com referência à dor anterior no joelho as causas possíveis são atribuídas a condições 

diversas, que podem incluir a condromalácia patelar, que representa o amolecimento 

patológico e a fragmentação da cartilagem articular da patela, em razão da carga de impacto e 

a tensão do cisalhamento excessivo [5].  

 A ocorrência deste amolecimento na cartilagem patelar que ocasiona dor anterior no 

joelho promove a condropatia, doença caracterizada por lesão por sobreuso causada por dano 

na cartilagem articular femoropatelar [1].  

 Trata-se de uma etiologia ainda indefinida e multifatorial, com destaque para a condição 

de desequilíbrio entre os componentes mediais e laterais do músculo quadríceps femoral, fato 

que desencadeia mau alinhamento patelar, dor e piora da propriocepção [6]. 

 Esta patologia está compreendida na denominada Síndrome Femoro-Patelar (SFP), com 

diagnóstico comum na prática clínica, porém se mantém como entidade controversa com 

multiplicidade de causas, apresentação clínica variável e diferentes métodos de tratamento 

possíveis [7]. 

 Compreendida como uma das disfunções ortopédicas mais incidentes entre adolescentes 

e jovens adultos, o maior público atingido pela SFP consiste de mulheres adolescentes, como 

lesão de esforço, em especial atletas jovens, em torno de 26%, e em jovens adultos ativos, em 

7% [6].  

 Já a doença condropatia, em específico, tem maior incidência após os vinte anos de 

idade, sendo causa comum de dor anterior no joelho em mulheres [1]. Registrada em 40 a 

60% das autópsias, bem como em 20 a 50% dos joelhos operados por outros diagnósticos, a 

condropatia está presente também em casos de artrose femoropatelar isolada em 5% a 9% dos 

pacientes que relatam artrose no joelho. Em pessoas com mais de 60 anos, a doença 

predomina na população feminina em 72% dos casos, sendo que destas, 67% são pacientes 

com sobrepeso [8]. 

 Um dos tratamentos para a condropatia consiste na abordagem fisioterapêutica sendo 

indicado o tratamento conservador para o fortalecimento dos músculos do quadríceps [5,9], 

exercícios em cadeia cinética aberta, envolvendo exercícios multiarticulares executados com a 

extremidade distal fixa e descarga de peso associada fechada [10]; alongamento clássico, 

capaz de reduzir significativamente a dor, sendo que o alongamento através da Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) pode promover melhoras mais significativas [6], a 

técnica de alongamento reeducação postural global (RPG), com posturas específicas para o 

alongamento de músculos organizados em cadeiras musculares [11,12], e repouso [5,3]. 
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 Diante da presença da condromalácia patelar e do acometimento da condropatia como 

uma das causas de dor anterior no joelho este estudo objetiva relatar aspectos desta ocorrência 

em sua etiologia, causas e tratamento fisioterapêutico. 

 

 

Desenvolvimento 
 

Noções Sobre o Joelho com Relação à Patela 

 

 Definido como um dos sistemas mecânicos mais complexos do corpo humano, a função 

do joelho consiste, também, em aceitar e redirecionar cargas muita altas com magnitudes que 

podem apresentar cargas mais elevadas do que a próprio corpo do indivíduo, sendo algumas 

cargas compressivas e tensivas transmitidas pela articulação patelofemoral [13]. 

 Composto por três articulações – condilianas medial e lateral e a patelofemoral, o joelho 

é capaz de amplitude de movimento muito grande, que inclui a flexão, a extensão, rotação 

interna e externa, e a abdução e adução. A anatomia óssea do joelho é palpável, patela e 

tendão patelar, ao longo da superfície anterior do joelho [3]. 

 Consiste de um complexo articular que envolve a articulação femorotibial entre os dois 

côndilos do fêmur, bem como os côndilos correspondentes da tíbia, em paralelo à articulação 

femoropatelar, que faz parte da articulação do joelho, com a patela articulando com a 

superfície anterior do fêmur distal [14]. 

 Ainda que tenha uma construção simples à compreensão, a articulação patelofemoral 

destaca-se como uma das regiões anatômicas mais complexas do joelho, tendo em sua 

composição, múltiplas camadas fasciais, fixações ligamentares, bolsas e pontos de referências 

ósseos[13]. 

 A articulação do joelho consiste em um grande complexo articular que envolve de modo 

permanente a articulação femorotibial entre os dois côndilos do fêmur, além dos côndilos 

correspondentes da tíbia. Também faz parte da articulação do joelho a articulação 

femoropatelar, na qual a patela articula com a superfície anterior do fêmur distal [14]. 

 A patela se caracteriza como um osso triangular, com 5 cm de diâmetro, com seu ápice 

localizado ao longo do bordo inferior, e sua base no bordo superior e serve como protetora da 

face superior da articulação do joelho, atuando como um eixo para o aumento do músculo 

quadríceps femoral [14].  

 

 
Figura 1. Anatomia do joelho [14,3]. 
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 A função da patela é de atuar como um fulcro de modo a garantir a vantagem mecânica 

ao quadríceps no momento de transmissão de forças por meio da articulação do joelho. A 

espessa cartilagem que cobre as facetas da patela aumenta a congruência patelofemoral e 

dissipa as cargas compressivas no processo de variações de movimentos do joelho [13]. 

   

 

 

Condropatia Patelar – Explanação da Patologia  

 

 Diversas etiologias são atribuídas à condromalácia patelar: idiopática, síndrome da 

compressão lateral patelar, instabilidade patelar, trauma, lesão do ligamento cruzado anterior 

prévia, imobilização prolongada por fratura e afecções sinoviais, que afetam a superfície 

articular [1]. O termo condromalácia da patela descreve o desarranjo da cartilagem articular à 

superfície inferior da patela [13]. 

 A condropatia é conhecida como uma das síndromes mais comuns de dor no joelho 

anterior, com maior incidência entre pessoas jovens, sendo que a disfunção articular 

patelofemoral pode provocar dor, atrofia em músculos e crepitações no vasto medial [15]. 

 Conforme já mencionado, esta patologia está inserida na SFP, que não encontra até o 

momento uma definição consensual na literatura, por causa da multiplicidade de sintomas que 

são relacionados à articulação femoro-patelar, aos diferentes níveis de dor e de incapacidade 

presentes e à incerteza com respeito à etiologia da SFP [7].  

 Constante na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID-10) [16], Índice M22 - Transtornos da rótula (patela), sub 

índice M22.4 Condromalácia da rótula. 

 Roque [7] elenca as diversas possíveis causas para o acometimento da condropatia 

patelar: treino excessivo, fraqueza, desequilíbrio muscular em resposta à ausência de sinergia 

entre musculatura agonista e antagonista; atividades de impacto, encurtamento muscular, 

predisposição biomecânica.  

 Outras causas incluem a instabilidade, o trauma direto, a subluxação patelar, fratura, o 

aumento do ângulo do quadríceps [7], sendo oportuno o ângulo Q próximo dos 10 graus para 

o homem e de 15 a 17 graus para mulheres [17], além da ineficiência do músculo vasto 

medial, mau alinhamento pós-traumático, síndrome da pressão lateral excessiva, e lesão do 

ligamento cruzado posterior [7]. 

 Em sua descrição, a dor que se origina na articulação patelofemoral com desarranjo 

articular inclui pacientes que confirmam diagnóstico de amolecimento da cartilagem articular, 

caracterizando a condromalácia, objeto deste estudo, ou a condrose/artrose patelofemoral 

óbvia. Quanto à dor instalada na parte anterior do joelho sem confirmação de desarranjo 

articular, pode ser pensando em casos de inclinação-compressão patelar ou alguma forma de 

desalinhamento patelar, condição que se antecipa à lesão da cartilagem [13]. 

 Ainda em 1961, Outerbridge [18] relatou que de 196 casos de meniscectomia medial o 

número de patelas apresentando cartilagem articular saudável foi aproximadamente igual ao 

número mostrando alterações patológicas, considerada uma menor incidência de 

condromalácia comparativamente aos casos relatados por Owre (1936), que examinou 124 

patelas de indivíduos com mais de vinte anos de idade na necropsia e encontrou 97 mudanças 

patológicas, com alta incidência de cartilagem anormal. 

 As alterações macroscópicas da condromalácia da patela foram classificadas por 

Outerbridge [18], em quatro graus: 

 - grau 1: há amolecimento e inchaço da cartilagem;  
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 - grau 2: existe fragmentação e fissuração em uma área de meia polegada ou menos de 

diâmetro (cerca de < 1,3cm de diâmetro);  

 - grau 3: é o mesmo que o grau 2, mas uma área com mais de meia polegada de 

diâmetro está envolvida (cerca de > 1,3cm de diâmetro); 

 - grau 4: há erosão da cartilagem articular, com exposição do osso subcondral [18]. 

 Relacionado à doença de Hoffa, gordura infrapatelar localizada atrás do tendão patelar, 

abaixo da patela que contribui para a mecânica do movimento do joelho, comparativamente à 

degeneração da cartilagem, em estudo com 135 pacientes os achados indicaram 73% para 

condição específica de condropatia patelar e 31 para a doença de Hoffa [2].   

 

A Aplicação da Fisioterapia no Tratamento da Condropatia Patelar 

 

 Em casos de condropatia patelar, a Fisioterapia deve incluir os exercícios de 

alongamento e fortalecimento muscular, a mobilização articular, bandagens e propriocepção; 

pode abordar também a eletrotermofototerapia com o objetivo de obter efeitos analgésicos e 

anti-inflamatórios, bem como a crioterapia [7]. 

 Para o tratamento da dor anterior no joelho causada por condromalácia patelofemoral 

inicia-se com realização de conduta clínica. Com o repouso, a indicação de anti-inflamatórios 

não-esteroides (AINE) e as modificações das atividades pretende-se a redução dos sintomas 

agudos, que possibilite a prescrição de um programa de reabilitação estruturado, privilegiando 

o alongamento do mecanismo extensor, do trato iliotibial, do retináculo e dos músculos 

isquiotibiais, além do fortalecimento do quadríceps, especialmente dirigido para o músculo 

vasto medial oblíquo (VMO), como principal estabilizador patelar medial dinâmico [13], 

sendo que a excessiva debilidade ou lesão do VMO pode levar à instabilidade lateral da 

patela, fator de risco para a condromalácia [19]. 

 

Fortalecimento dos Músculos do Quadríceps 

 

 O quadríceps femoral é compreendido como o complexo muscular composto por quatro 

músculos que formam o volume das regiões anterior, lateral e média da coxa; são os músculos 

reto femoral e os vasto lateral, medial e intermediário, que têm um tendão comum de 

inserção, denominado de tendão do quadríceps, que se insere na patela. O quadríceps é um 

forte extensor do joelho usado em atividades que incluem escalar, correr, saltar e levantar de 

uma posição sentada [20]. 

 Apresentado como tendão do quadríceps, consiste de um estabilizador dinâmico 

primário do joelho, que combina os tendões do vasto medial, do lateral e do intermediário, em 

associação com o reto femoral [3].  

 Um quadríceps que apresente um maior ângulo Q pode alterar a localização do contato 

e a pressão na articulação patelofemoral, com formação de áreas de tensões excessivas que 

não podem ser gerenciadas fisiologicamente [21]. 

 O fortalecimento do quadríceps tem sido referido como a base do tratamento 

conservador, especialmente no vasto medial, com perspectivas de melhoria no alinhamento da 

patela mediante otimização do desempenho muscular, porque esse processo poderá evitar 

pressão desigual na superfície da articulação patelofemoral, ajudando na redução de 

inflamação nas articulações e na cura da síndrome pela correção do padrão de distribuição de 

carga nas articulações da superfície [15]. 

 

Exercícios em Cadeia Cinética 
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 Considerando a cinemática como o estudo dos movimentos, termo aplicado às forças 

que agem sobre o corpo, dois principais tipos de movimentos são envolvidos; osteocinemático 

e artrocinemático. O movimento de um corpo ocorre conforme a sua cinemática e, no corpo 

humano, por meio desses movimentos. O primeiro, osteocinemático, sofre controle pelo nível 

de flexibilidade dos tecidos moles circundantes da articulação, flexibilidade esta que se 

caracteriza como o nível de resistência interna ao movimento. No joelho, o movimento 

artrocinemático é controlado pela integridade das superfícies articulares e os tecidos de apoio 

da articulação, condição observada em rupturas crônicas do ligamento cruzado anterior do 

joelho [22].  

 Na reabilitação fisioterápica, a cadeia cinética descreve a função ou a atividade de uma 

extremidade ou tronco com respeito a uma série de cadeias ligadas [22]. Indicados para o 

fortalecimento do quadríceps, os exercícios da cadeia cinética são classificados em exercícios 

da cadeia cinemática aberta (ECCAs) ou fechada (ECCFs) [15], que envolvem as 

extremidades inferiores do corpo humano, e incluem o agachamento e leg-press [22].  

 Situados como método tradicional de fortalecimento do músculo quadríceps, os ECCAs 

têm sido a opção para os casos diagnosticados de condropatia; entretanto, os ECCFs têm sido 

mais indicados em razão de sua semelhança com as atividades da vida diária, ou seja, são 

funcionais, confirmando também o baixo estresse que é imposto na articulação femoropatelar 

em ECCFs, comparativamente aos ECCAs [23]. 

 Nos ECCAs a finalidade é que o membro mova-se livremente no espaço, enquanto que 

no ECCFs, o membro se mantém em contato com a base e as juntas adjacentes acompanham 

no movimento [15]. 

 Minoonejad et al. [23] realizaram estudo para tratamento da condropatia patelar em 28 

pacientes, atribuídos ao grupo de exercícios e controle. O grupo de exercícios realizou 

ECCAs e ECCFs combinados por seis semanas, sendo os sintomas subjetivos, o desempenho 

funcional, a flexão do joelho durante a subida e a descida das escadas pelos pacientes 

avaliados antes e após o programa de exercícios. Os resultados do estudo indicaram 

diminuição significativa da dor no joelho anterior, a flexão do joelho durante a subida e a 

descida da escada e o salto de perna simples aumentaram no grupo de exercícios. O grupo de 

controle, entretanto, demonstrou aumento significativo da dor e diminuição significativa na 

flexão do joelho durante a subida e descida da escada e salto de perna simples. A conclusão é 

de que um programa combinado de ECCAs e de ECCFs resultará em melhores resultados 

subjetivos e clínicos nos pacientes com síndrome da dor patelofemoral. 

 

O Reequilíbrio Muscular e o Alongamento 

 

 O reequilíbrio muscular e a correção do alinhamento da patela têm sido referidos como 

foco fundamental da Fisioterapia na condropatia patelar, realizado por meio de programas de 

fortalecimento e alongamento para os estabilizadores dinâmicos da patela, destacando-se o 

tratamento individualizado e considerando o grau de lesão e a tolerância do paciente [7].  

 Com relação à reeducação postural como tratamento fisioterapêutico para a condropatia 

patelar, um alongamento destinado a vários músculos, de modo simultâneo, é organizado em 

cadeias e tem como hipótese o fato de que um músculo encurtado cria compensações em 

músculos próximos ou distantes. Trata-se da técnica de alongamento RPG, que preconiza a 

utilização de diferentes posturas específicas indicadas ao alongamento de músculos 

organizados em cadeias musculares, sendo considerada uma técnica de longa duração, já que 

cada postura demora cerca de 15 minutos [24]. 
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 Bons resultados podem ser obtidos com a RPG, pois ocorre aumento relativo do 

comprimento muscular após a realização do alongamento, como resposta do comportamento 

viscoelástico, proporcional à magnitude da carga aplicada e que aumenta proporcionalmente à 

temperatura tecidual. Explicado teoricamente, a deformação plástica promove aumento do 

comprimento mais permanente dos tecidos, podendo acontecer com a realização de 

alongamentos lentos, de baixa intensidade e de longa duração, evitando lesão muscular [24]. 

 

Discussão sobre os dados encontrados 

 

 Analisando os dados encontrados verifica-se no joelho a articulação femoropatelar, no 

qual a patela atua na proteção da face superior da articulação do joelho [14]. O acometimento 

da condromalácia patelar tem sido atribuída a diferentes etiologias [1], e descreve o 

desarranjo da cartilagem articular relativo à dor [13], resultando na condropatia, uma das 

síndromes de dor no joelho anterior [15], uma patologia inserida na SFP, sem definição 

consensual na literatura [7], porém, apresentada na CID-10 [16], especificamente, como 

M22.4 Condromalácia da rótula. 

 Relacionando causas para o acometimento da condropatia patelar são referidas 

condições físicas de estresse e consequências de atividades inadequadas, bem como os 

traumas, a instabilidade e as desordens que podem ocorrer no ângulo do quadríceps [7].  

 Descrevendo alguns casos de condropatia patelar, em um grupo de 88 indivíduos com 

44 deles praticantes de futsal e 44 não praticantes foi realizada anamnese e exame físico com 

os métodos Perkin, deslocamento lateral da patela, Waldron, apreensão patelar e sinal de 

Clarke para detecção de condromalácia patelar. Os resultados indicaram maior frequência de 

positividade de testes clínicos para condromalácia patelar em não praticantes de futsal; já os 

praticantes apresentaram menor frequência de positividade, exceto no sinal de Clarke, bem 

como maior presença de dor [25]. 

 Em estudo realizado em joelhos de cadáveres utilizando um acessório de carga especial 

os dados indicaram aumento e redução do ângulo Q, com aumento máximo das pressões 

patelofemurais, que podem predispor um indivíduo a alterações patológicas degenerativas 

[21], confirmando que há o amolecimento da cartilagem articular que caracteriza a 

condromalácia [13]. 

 Os ECCAs e ECCFs foram utilizados por 31 profissionais da cidade de Recife-PE no 

tratamento conservador da síndrome da disfunção fêmoropatelar, sendo que 14 deles alegam 

um retorno satisfatório dos seus pacientes às suas atividades normais, e 14 dizem que apenas 

75% dos seus pacientes têm um retorno as suas atividades normais, sendo que os resultados 

mostram a utilização equilibrada de exercícios de cadeia cinética, com maior ativação do 

músculo vasto medial oblíquo [26]. 

 Os resultados obtidos mostram que este método de fortalecimento do músculo 

quadríceps por meio de exercícios de cadeia cinética são indicados para tratamento de 

condropatia [23]. 

 A atividade fisioterapêutica aliada à inclusão de colágeno tipo II, não desnaturado, em 

doses diárias de 40mg por 90 dias, foi realizada em cinco adolescentes pacientes apresentando 

dor na articulação dos joelhos bilateralmente, diagnosticados com condropatia patelar. Foram 

realizadas sessões de diatermia – crio e termoterapia, eletroterapia, alongamento de 

musculatura isquiotibial e reforço do músculo vasto medial obliquo, por três meses, três vezes 

por semana. Dos resultados, três pacientes referiram melhora total para a dor espontânea; pela 

escala analógica de dor (EAD) um paciente apresentou nível um em ambos os joelhos; o outro 

apresentou nível dois no direito e três no esquerdo [27]. 
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 Estudo avaliou comparativamente a eficácia do alongamento muscular na recuperação 

funcional de 20 pacientes com síndrome femoropatelar, sendo um grupo realizou 

alongamento dos músculos da cadeia posterior pela técnica de RPG; o outro grupo realizou 

alongamento segmentar dos músculos isquiotibiais e gastrocnêmio, com avaliação de 

intensidade da dor no joelho, pela EAD, capacidade funcional, flexibilidade, encurtamento 

dos músculos isquiotibiais, ângulo Q e eletromiografia dos músculos bíceps femoral e 

gastrocnêmio porção lateral. Além dos relatos de melhora na capacidade funcional, o grupo 

que realizou a técnica de RPG obteve melhor índice de flexibilidade, com redução efetiva da 

dor [24]. 

 De fato, ocorre a aquisição do reequilíbrio muscular e a correção do alinhamento da 

patela resultantes da fisioterapia na condropatia patelar [7]. 

 Um paciente acometido por condromalácia patelar apresenta para o clínico um 

problema desafiador, na medida em que os sinais e sintomas frequentemente imitam os 

sintomas de outras síndromes do joelho, ainda que o tratamento fisioterápico seja muito 

diferente para cada síndrome. Ao fisioterapeuta, é muito importante o estabelecimento de 

testes clínicos indicativos específicos para casos de condropatia patelar, para adequada 

indicação de tratamento [28]. 

 

Conclusão 
 

 A dor anterior no joelho consiste em relato comum por diferentes indivíduos e, com 

relação à condromalácia patelar, o acometimento da condropatia patelar tem exigido o 

tratamento para redução da dor. O estudo mostra que a condromalácia patelar está presente no 

âmbito da Fisioterapia como uma disfunção ortopédica bastante incidente e para a qual devem 

ser determinados tratamentos que incluem o tratamento conservador com indicação de 

repouso e realização de fisioterapia. A abordagem fisioterapêutica pode incluir o 

fortalecimento dos músculos do quadríceps, os exercícios em cadeia cinética, o alongamento 

através da FNP e a técnica de alongamento RPG. Dos resultados encontrados verifica-se que 

as atividades fisioterapêuticas proporcionam melhora significativa na condição patelar, 

redução ou eliminação da dor, aquisição de flexibilidade e fortalecimento muscular. A 

conclusão é de que a condromalácia patelar, em caso de condropatia patelar, pode ser tratada 

com sucesso pela Fisioterapia. 
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RESUMO 

 

Introdução: O joelho é a articulação que faz a união entre a superfície articular distal do 

fêmur e proximal da tíbia. O movimento do joelho é estabilizado pelos ligamentos, feixes 

firmes de tecido conjuntivo que atravessam a articulação. Objetivo: Analisar a eficácia dos 

exercícios fisioterapêuticos na reabilitação das lesões do ligamento cruzado anterior com o 

uso da hidroterapia. Materiais e Métodos: Esta pesquisa está enquadrada sendo de natureza 

aplicada, utilizando abordagem quantitativa e com objetivo exploratório através de uma 

amostra em estudo de caso único, sendo realizadas 36 sessões no total, tendo como sujeito da 

pesquisa uma pessoa do sexo masculino de 25 anos com diagnóstico de ruptura total de 

ligamento cruzado anterior, submetido a uma coleta de dados a partir de uma Anamnese, 

Goniometria, Escala Analógica da Dor, Teste de Lechman, Sinal de Gaveta, Teste de 

Rechaço Patelar, Perimetria; Escala de Oxford. Resultados e Discussões: Pode-se observar 

que o paciente, denominado caso único, obteve um ótimo desempenho durante o tratamento e 

com dados obtidos satisfatórios no que diz respeito ao edema e quadro álgico, havendo 

consideráveis diminuições nesses aspectos. Convém ressaltar que melhorou a amplitude do 

movimento e a sua força muscular. Considerações Finais e Sugestões: Devido aos dados 

obtidos conclui-se que os exercícios hidroterapêuticos são eficazes no protocolo de 

tratamento acelerado de pós-ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior, pois possibilita 

uma resposta rápida e eficaz ao paciente, mas requer a necessidade de um tempo maior para 

se avaliar resultados mais significativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O joelho é a articulação que faz a união entre a superfície articular distal do fêmur e 

proximal da tíbia, bem como, entre a superfície articular anterior do fêmur e posterior da 

patela. Salienta-se que a patela é o maior osso sesamóide do corpo humano, ela está contida 

no que se conhece por mecanismo extensor do joelho
1
.  

O joelho é uma das maiores articulações sinoviais do corpo, combinam mobilidade e 

força com a estabilidade necessária para mantê-lo na posição ereta. A articulação é composta 

por três unidades funcionais: compartimentos tibiofemoral medial, lateral e a articulação 

patelofemoral
2
. O joelho é uma das articulações mais frequentemente lesadas por atletas. Elas 

ocorrem devidamente ao estresse extremo ocasionado pelos movimentos de torção e rotação 

requisitados por determinadas modalidades esportivas
3
.  

As lesões de um modo geral são consideradas um dos problemas mais sérios da 

saúde pública em países desenvolvidos
4
. Salienta-se que a musculatura esquelética é o sistema 

orgânico que é responsável pela produção de movimentos ativos nas articulações, e também, 

pela manutenção da postura ereta, onde é gerado forças através de uma série de eventos, 

incluindo os encurtamentos, alongamentos ou sustentações. A atrofia pode ser vista após 

procedimentos cirúrgicos, repouso prolongado no leito ou simplesmente pelo desuso. Por isso 

um paciente ortopédico submetido a uma cirurgia de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) 

deverá ser orientado a não ficar em repouso absoluto para que não ocorra a atrofia
5
. 

O músculo quadríceps é o maior do corpo humano, situado na região anterior da 

coxa. Há quatro ligamentos no joelho, os quais proporcionam estabilidade e juntamente com 

anatomia óssea, determinam a amplitude de movimentos (ADM) em três dimensões, sendo 

que os ligamentos menores contribuem para a estabilidade dos meniscos e da patela
6
. 
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O LCA se insere aproximadamente na parte posteromedial do côndilo lateral do 

fêmur e na parte distal da porção anterior da superfície intercondilar da tíbia. O LCA é 

constituído por dois feixes principais, o feixe anteromedial, que ficará esticado durante a 

flexão e relativamente frouxo em extensão, e o feixe posterolateral, que ficará esticado em 

extensão e frouxo em flexão
4
. O ligamento cruzado anterior age como um guia para o 

mecanismo “de trava mecânica”, sendo o fêmur rotacionado internamente sobre a tíbia 

durante a extensão do joelho desempenhando um importante papel na manutenção de 

estabilidade lateral e rotacional
2
. 

A hidroterapia vem sendo bastante utilizada por fisioterapeutas, os pacientes são 

encorajados a utilizar a água aproveitando ao máximo suas qualidades únicas. Quando se 

entra na água o corpo está simultaneamente sob a ação de suas forças, gravidade (ou impulso 

para baixo) e empuxo (impulso para cima), que fornecem a possibilidade de exercícios 

tridimensionais, os quais não são possíveis no ar. Portanto, percebe-se que as lesões 

esportivas respondem bem à hidroterapia
7
.  

O uso da hidroterapia no tratamento ortopédico é reconhecido por algumas razões, 

dentre elas: o calor da água, que diminui a dor e os espasmos musculares; a flutuabilidade, 

que alivia o estresse em todas as articulações, especialmente nas sustentadoras de peso
7
. A 

piscina pode ser utilizada para a reabilitação ao longo de todo o tratamento, a não ser que o 

paciente apresente alguma contraindicação, se não, é possível fazer exercícios para trabalhar e 

melhorar a ADM; a marcha; os alongamentos; o treinamento de força; o treinamento 

cardiovascular; o equilíbrio e a propriocepção, tudo com exercícios hidro terapêuticos. Deve-

se também fazer uma conduta para que o paciente comece de um estágio inicial, evoluindo 

para o estágio intermediário e passando para o avançado
8
.  
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O movimento do joelho é estabilizado e orientado pelos ligamentos, feixes firmes de 

tecido conjuntivo relativamente organizado que atravessam a articulação. Os ligamentos são 

fisiologicamente ativos e exibem comportamento mecânico complexo
6
. O LCA acaba ficando 

tenso durante a extensão, desenrola-se e relaxa durante a flexão. O mesmo estende-se devido 

à contração do quadríceps, a patela é puxada para cima, com força. Os ligamentos ajudam na 

extensão do joelho
9
. O LCA correspondeu cerca de 86% da força na resistência da translação 

anterior da tíbia
1
. 

O ligamento cruzado anterior é umas das estruturas ligamentares cruzadas 

encontradas no centro do joelho. Com a melhoria dos equipamentos cirúrgicos e a 

visualização da artroscópica a cirurgia de LCA tornou-se muita mais exata
.  

O LCA, em 

particular, serve como função altamente especializada na orientação da mobilidade do joelho, 

que é vital para a estabilidade articular e para a manutenção da função normal e da cinemática 

total
6
.  

A lesão do LCA pode ser determinada como uma frouxidão no joelho. Sendo que, se 

o mesmo estiver frouxo, torna-se instável e está instabilidade inicialmente é presente na 

atividade esportiva e, mais tarde, passando para as atividades da vida diária. Os Meniscos são 

conhecidos como cartilagens semilunares, podendo ser encontrados no lado medial e lateral. 

Na maioria das lesões meniscais em jovens geralmente está associada com a lesão do LCA, e 

neste caso nunca deverá ser tratada isoladamente
1
. 

Os sintomas vivenciados pelos indivíduos com ruptura de LCA é a sensação que a 

articulação “falseia”, ocorrendo também à perda da propriocepção e a estabilidade, induzida 

inesperadamente quando o joelho que esta sustentando o peso faz rotação
10

.  

A amplitude de movimentos ativos e passivos fica limitada após uma lesão no LCA, 

apresenta também, dificuldade na movimentação, principalmente se estiverem passados 
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alguns dias desde o trauma. O indivíduo também irá relatar que houve um “estalo” na 

articulação do joelho
3
. 

Um paciente pós-operatório (PO) de LCA deverá trabalhar com o aumento da força e 

a contração muscular deve ser progressivamente sobrecarregada. Inicialmente, deve-se ter 

cautela para que não haja nem um fator prejudicial ao indivíduo, e com o passar da evolução, 

estabelecer sobrecargas. No fortalecimento agressivo dos isquiotibial poderá ajudar a alcançar 

a estabilização dinâmica necessária para substituir à perda de estabilização estática decorrente 

de uma lesão do LCA
5
.  

A amplitude de movimento apresenta como sendo a total movimentação disponível 

em uma articulação. Já a Flexibilidade pode ser definida como uma habilidade para mover-se 

um segmento ou uma série de segmentos através da amplitude completa de movimento livre 

de dores. Pacientes PO de LCA deverão fazer um tratamento para que sua ADM e 

flexibilidade não sejam danificadas
5
.  

No tratamento inicial devemos incluir o repouso, a aplicação do gelo, compressão e 

elevação. O paciente deverá ser orientado a fazer o uso de muletas para que não haja o peso 

corporal sobre a articulação
11

. A reabilitação deve seguir alguns passos na proteção das 

estruturas lesadas, a manutenção do condicionamento cardiorrespiratório, o ganho completo 

da ADM para prevenir a atrofia muscular e a manutenção da função proprioceptiva. Hoje em 

dia são utilizados os protocolos acelerados, os quais proporcionam ao indivíduo, voltar suas 

atividades físicas mais brevemente possível
12

.  

Os exercícios de cadeia cinemática fechada são mais indicados para o tratamento de 

PO e LCA, onde os segmentos distais das extremidades, como os pés deverão estar em 

contato com o solo. No sistema fechado incorporam-se músculos e articulações atuando de 
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forma previsível, aonde irá mistura-se as forças de sustentação de peso e controle muscular 

excêntrico durante o movimento de um membro
5
.  

A reabilitação aquática é umas das técnicas mais valiosas e agradáveis, pois permite 

manter o condicionamento físico enquanto está se reabilitando a lesão do indivíduo. A 

flutuabilidade neutraliza a gravidade e acaba aliviando o peso corporal e as forças 

compressivas que agem sobre a articulação, dando ao paciente mais segurança para realizar os 

exercícios. Os movimentos ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo para a área lesada, onde 

ajuda no processo de cicatrização. O coração torna-se uma bomba mais eficiente na imersão 

da água, assim, quando o paciente começa a exercitar-se, o coração estará bombeando mais 

sangue rico em oxigênio para todo o corpo
13

. As propriedades da água são ideais para 

alcançar objetivos terapêuticos em um ambiente seguro e efetivo. Os pacientes de PO sentem-

se mais confortáveis na água, devido à redução de peso corporal e à eliminação da força da 

gravidade
14

.  

Os efeitos fisiológicos dos exercícios combinados são aqueles causados pelo calor da 

água proporcionando uma vantagem da atividade nesse meio. O resultado da imersão é 

semelhante em adultos e está relacionada à temperatura do corpo, à circulação e a intensidade 

dos exercícios
7
.  

A cirurgia para a reconstrução de LCA mais realizada é a artroscopia do joelho, onde 

a anatomia topográfica das estruturas intra-articulares é observada através do artroscópio. 

Para a visualização adequada de todas as estruturas é necessário que a inspeção da articulação 

com o artroscópio seja tecnicamente adequada e seguindo uma sequência sistêmica e 

completa
1
. O autoenxerto faz parte da artroscopia, o qual se utiliza do o próprio tecido 

corporal do paciente para fazer a substituição de outro tecido lesionado, sendo utilizado para o 

reparo do LCA
5
. 
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A partir deste contexto levanta-se o seguinte problema de pesquisa, investigar se a 

hidroterapia poderá trazer benefícios para o paciente submetido à reconstrução do ligamento 

cruzado anterior do joelho, tendo como hipótese, a existência de benefícios neste tipo de 

tratamento, devido à água facilitar os movimentos ativos e o calor promoverem o relaxamento 

muscular. Desta forma, o objetivo da pesquisa é investigar os possíveis benefícios da 

hidroterapia no pós-operatório de LCA. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho teve uma abordagem quantitativa, uma vez que buscou dados 

numéricos para elucidar a pergunta de pesquisa, estudando o fato de um cenário natural a 

partir de observações em situações reais e cotidianas
15

. Seus objetivos foram analisados a 

partir de uma perspectiva exploratória, visto que não houve a elaboração de hipóteses a serem 

testadas no trabalho, objetivou-se apenas a busca de informações pontuais a cerca de 

determinado assunto
16

. A pesquisa exploratória tem como objetivo aumentar, elucidar, 

transformar conceitos e ideias, considerando a construção de problemas mais exatos. Esse 

tipo de pesquisa apresenta menor inflexibilidade para construção de um referencial futuro, 

envolve pesquisa bibliográfica, avaliação não padronizada e estudo de caso, é executada 

quando o assunto escolhido é pouco discutido, tornando-se difícil sobre ele formular respostas 

precisas
17

.  

O estudo respeitou todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 

466 de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados foi realizada somente após a 

submissão do Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa.  
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O estudo foi realizado com 01 sujeito do sexo masculino com idade de 25 anos e 

com o diagnóstico médico de ruptura total do Ligamento Cruzado Anterior. O sujeito foi 

submetido a uma coleta de dados a partir de uma avaliação constituída de Anamnese, 

Goniometria, Escala Analógica da Dor (EAD), Teste de Lechman, Sinal de Gaveta, Teste de 

Rechaço Patelar, Perimetria; Escala de Oxford;  

Cumpre examinarmos neste passo as explicações dos testes utilizados 

respectivamente. Segue-as abaixo. 

Goniometria a qual se avalia primeiramente o sujeito em decúbito dorsal medindo 

seu grau flexão, apontando assim a evolução e/ou regressão da mobilidade articular
18

. 

Escala Analógica da Dor (EAD), é realizada para mensurar a evolução do quadro 

álgico do paciente, onde o sujeito apontará na escala um número de 0 a 10, de ordem 

crescente a partir de não sentir dor ou sentir o máximo de dor, respectivamente
18

. 

Teste de Lechman se obtém com o paciente na posição supina e o joelho em 30º de 

flexão, efetua-se pega na coxa do sujeito a fim de estabilizá-la. Com a mão oposta, apanha-se 

a tíbia e a puxa para frente, se com esse movimento uma sensação amolecida e translação 

anterior da tíbia estiverem presentes, haverá suspeita de instabilidade do LCA
3
. 

A avaliação Sinal de Gaveta se dá com o sujeito, em posição supina, perna 

flexionada e coloca, então, o pé sobre a mesa. Efetua-se uma pega atrás do joelho fletido e se 

exerce uma pressão em forma de puxa-empurra sobre a perna, os tendões dos músculos 

posteriores da coxa devem estar relaxados para executar este teste com precisão
3
. 

O Teste de Rechaço Patelar acontece da seguinte maneira: com uma mão circunda-

se e coloca-se uma pressão para baixo em cima da face superior da patela. Com a outra mão, 

empurra-se a patela de encontro ao fêmur com seu dedo, se houver líquido presente no 
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joelho, à patela se elevará quando for aplicada a pressão, quando a mesma é empurrada para 

baixo, ela baterá no fêmur com uma pancadinha palpável
3
. 

Outro método usado foi a Perimetria; onde se tira as medidas de 05 cm 10 cm 15 cm 

20 cm de um determinado membro para mensurar o edema e a atrofia muscular
18

. 

Já na Escala de Oxford que também foi empregada, podemos observar a graduação 

da força muscular da flexão e a extensão do joelho. Esta escala é formada por grau, sendo: 

grau 0 representa a ausência de contração; grau 1 é a contração muscular, sem o movimento 

articular; grau 2 simboliza o movimento a favor da gravidade; grau 3 o movimento contra a 

gravidade; grau 4 significa o movimento contra a gravidade e resistência; por último o grau 5 

atribuído quando a força do músculo pode ser considerada normal
19

. 

 A Avaliação Postural foi utilizada a ficha de avaliação ortopédica da Clínica Escola 

de Fisioterapia da FADEP. 

Os testes foram realizados no dia 17 de julho de 2017 onde os mesmos 

apresentaram-se positivos para o Teste de Lecham e Sinal de Gaveta, já o Teste de Rechaço 

Patelar apresentou-se negativo. Na avalição postural não apresentou nem uma alteração, 

considerando-se normal para o determinado paciente, somente na vista anterior podemos 

observar que o joelho direito e esquerdo apresentam-se levemente genocurvados.  

O seguinte estudo foi realizado na clínica escola de Fisioterapia da FADEP, R. 

Benjamin Borges dos Santos, 21, Pato Branco - PR, 85503-350, onde foram efetuadas todas 

as aplicações. Foram realizadas 36 aplicações entre os dias 28/07/2017 até 23/10/2017, em 

um período total de 12 semanas, com duração média de 50 minutos cada sessão. O paciente 

concordou em participar do estudo, pois obteria benefícios com a aplicação desse protocolo 

os quais são eles, a diminuição da dor e do edema, o ganho de amplitude de movimento, o 

retorno da força muscular e um ganho de equilíbrio. O protocolo Thiele e Bittencour
20

 a 
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hidroterapia foi iniciada a partir da retirada dos pontos e da cicatrização completa da ferida 

cirúrgica, no dia 28 de agosto de 2017.  

Para a intervenção foi utilizado o protocolo acelerado da reabilitação no pós-

operatório de LCA, validado e aprovado pelos autores Thiele e Bittencourt
20

, tendo como 

objetivo do tratamento alongamentos inicias e finais. A finalidade da primeira semana é 

atingir 90° de flexão, controlar a dor e o derrame articular, utilizando tais exercícios como, 

exercícios de ADM passiva e ativa para flexão e hiperextensão, mobilização patelar, flexão 

e extensão de tornozelo ativo, exercícios de controle de quadríceps, marcha com duas 

muletas e crioterapia. 

O propósito do primeiro mês era ADM de 0 a 120º prevenir o derrame articular e 

retornar ao padrão de marcha normal com determinados exercícios, os quais são, 

propriocepção na bola, elevação da perna com peso, bicicleta ergométrica, treino de marcha, 

hidroterapia, esteira ergométrica, propriocepção em apoio bipodal e alongamentos.  

Com dois meses os exercícios de força, com bola e os alongamentos foram 

intensificados. Iniciou-se também o trote em linha reta e trote com mudanças de direção. No 

terceiro mês foi iniciada a musculação com ângulo articular e cargas controladas.  

Os exercícios foram realizados em sequências e a cada ganho do paciente foram 

propostos exercícios com maior grau de dificuldade, com aumento de carga sempre 

orientado para que suas execuções fossem perfeitas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Quando ocorre a lesão do Ligamento Cruzado Anterior, têm-se então, a 

descontinuidade de informação proprioceptiva, levando a uma instabilidade articular devido a 

sensação de posicionamento articular estar reduzida e o estímulo para contração reflexa estar 

ausente. Além dos problemas proprioceptivos, nas reconstruções de LCA, são observados 

déficits de cinestesia
21

. 

Em consonância com o acatado mostram-se abaixo os resultados coletados e 

organizados na forma de gráficos e tabela. As coletas de dados foram realizadas nas seguintes 

datas: os dados pré-operatórios foram coletados no dia 17/07/2017. No dia 28/07/2017 

realizou-se a avaliação pós-operatória (PO). O primeiro mês de PO encerrou-se na data de 

28/08/2017, o segundo mês do PO em 29/09/2017 e o terceiro mês do PO em 23/10/2017.  

A seguir o Gráfico 01 mostra os graus colhidos com o goniômetro onde são 

observados a goniometria da flexão de joelho direito. Verificou-se o pré-operatório do 

paciente, a primeira semana do seu PO e investigado mensalmente o membro inferior direito 

(MID). 
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Fonte: 

Dados da pesquisa.  

 

Nota-se que no Gráfico 01 os graus colhidos da goniometria do joelho direito 

tiveram um ganho muito significativo, pois na 1º semana de PO os graus colhidos estavam 

inferior ao normal devido ao procedimento cirúrgico, mas a cada sessão obteve-se ganhos 

ente 33%, 15%, 10%, percebe-se também que a perda de ADM do paciente foi de 54% com 

135º no pré operatório e 81º na 1º semana de PO. O paciente não apresentava a amplitude do 

movimento considerada completa de 0 a 140º. Os objetivos não foram alcançados no primeiro 

mês, onde deveria ter atingido 120º, sendo que após os exercícios cinesioterapêuticos e 

hidroterapêuticos, obteve um ganho maior que o seu estado inicial e a partir do mês seguinte 

foram alcançados os objetivos do protocolo acelerado. 

O Gráfico 02, apresenta os resultados coletados com à aplicação da Escala de 

Oxford (citada anteriormente) onde pode-se observar a graduação da força muscular da flexão 

e extensão de joelho direito. Assistiu-se o paciente no pré-operatório, primeira semana de PO 

e mensalmente do MID.  

135 

81 

114 

129 

139 

Gráfico 01 - Resultados da Goniometria 

Pré-Operatório

1º Semana do PO

1º Mês do PO

2º Mês do PO

3º  Mês do PO
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Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Observamos que o paciente apresentava o grau de força muscular normal, após o 

procedimento cirúrgico esta força obteve uma perda de 3% da sua força inicial, a cada sessão 

foi alcançado ganhos de 2% sendo que no 3º mês do PO o paciente recuperou sua força 

muscular inicial, conseguindo-se um primíssimo alcanço dos objetivos protocolar. 

No Gráfico 02 a graduação da força muscular é analisada após uma ligamentoplastia 

de LCA, pois o mesmo faz com que a perda muscular seja a maior perda que o paciente pode 

constar. A força do quadríceps apresenta correlação significativa com a instabilidade 

funcional do joelho, antes e após o procedimento cirúrgico, por isso, a recuperação da 

condição muscular tem sido uma das grandes preocupações no pós-operatório
20

. 

Na investigação de Soares
22

 no primeiro dia de tratamento realizado com um 

paciente do sexo masculino no pós-operatório apresentou grau 3 para flexão de joelho, e já no 

ultimo dia de fisioterapia com grau 5, neste caso podemos observar que o protocolo realizado 

5 

2 

4 4 

5 

Gráfico 02 - Resultados na Escala de Oxford 

Pré-Operatório

1º Semana do PO

1º  Mês do PO

2º  Mês do PO

3º Mês do PO
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com o paciente deste estudo teve um grau a menos que o paciente citado do estudo anterior 

mas no final os resultados obtidos são os mesmos.  

Um estudo realizado com 30 pacientes praticantes de atividade recreacional, 

submetidos à reconstrução de ligamento cruzado anterior sendo que a perda de força muscular 

nos pós-operatórios de ligamentoplastia de ligamentos é bem documentada pelo fato de se ter 

complicações limitantes no retorno das atividades esportivas pré-lesão. Neste estudo a 

recuperação do trabalho total aos quatro meses de pós-operatório foi em media de 94,2% nos 

músculos flexores e de 74,1% nos músculos extensores de joelho
23

.  

O Gráfico 03, mostra os dados coletados sobre a Escala Analógica da Dor. (EAD). 

Os dados foram colhidos no pré-operatório, na primeira semana de pós-operatório e 

mensalmente do MID.  

Fonte: 

Dados da pesquisa.  

 

A variação da intensidade de dor pode ser observada no Gráfico 03 inicialmente 

pode-se observar elevação no relato, decorrente do processo cirúrgico ao qual o paciente foi 

3 
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5 
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0 

Gráfico 03 - Intensidade da Dor  

Pré-Operatório

1º  Semana do PO

1º Mês do PO

2º Mês do PO

3º Mês do PO
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submetido, entretanto no seu 3º mês de reavaliação observou-se que a algia foi gerada com os 

exercícios fisioterapêuticos e hidroterapêuticos. 

No estudo de Belchior, Reis
23

 onde há a comparação de exercícios 

cinesioterapêuticos e hidroterapêuticos a redução do quadro álgico estava presente em ambos 

os grupos, não havendo diferenças estatisticamente significativas, os resultados de menor 

intensidade álgica após o tratamento, provavelmente em razão de a água aquecida produzir o 

relaxamento muscular, redução do edema e da sensibilidade à dor. A partir disto pode-se 

verificar que o estudo realizado com o paciente teve um resultado apropriado para 

apresentação do quadro álgico. 

A seguir apresenta-se a Tabela 01, a qual mostra as medidas no pré e pós-operatório 

e uma semana após a cirurgia, tendo como resultado as medidas mensais, no que diz respeito 

às perimetrias a 05 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm na coxa e na perna devido às aplicações de 

cinesioterapia e hidroterapia do MID. 

 

Tabela 01: Avaliação da perimetria no decorrer do estudo.  

Coxa Direita  17/07/2017 28/07/2017 28/08/2017 29/09/2017 23/10/2017 

05 cm  44 46 42 41 43 

10 cm  50 50 44 47 49 

15 cm 54 56 51 52 54 

20 cm 57 58 56 54 57 

Perna Direita  17/07/2017 28/07/2017 28/08/2017 29/09/2017 23/10/2017 

05 cm  38 42 40 39 38 

10 cm  36 40 38 37 36 

15 cm 29 31 30 29 29 

20 cm 24 26 25 24 24 

Fonte: Dados colhidos com o autor.  

 

Na Tabela 01 observa-se que a perimetria medida em 5 cm e 10 cm da coxa direita 

não chegou ao seu valor normal sendo 1 cm de diferença ao inicial, mas podemos destacar 

que foram somente 36 sessões, sendo que o paciente deve continuar a fazer a fisioterapia para 
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que volte as suas medidas normais. Os objetivos alcançados na tabela de perimetria foram ao 

da coxa direita com 15 cm e 20 cm, já na perna direita os valores de 5 cm, 10 cm, 15 cm e 25 

cm apresentam-se iguais ao do pré operatório e ao 3º mês de reavaliação. 

Na análise dos valores da perimetria, observou-se que ambos os grupos apresentaram 

redução do edema quando comparados os valores coletado no pré e pós-operatório. Embora 

no grupo de hidrocinesioterapia, os valores da redução tenham sido superiores, podemos 

justificar este fato, pois os exercícios realizados no meio aquático estão sujeitos aos efeitos 

físicos da água aquecida, tais como a pressão hidrostática, temperatura e flutuação levando à 

redução da força da gravidade e aumentos da circulação periférica o que contribui para a 

redução do edema
23

.  

Os resultados do tratamento mostraram-se satisfatórios com a diminuição do quadro 

álgico, absorção do edema, evolução da estabilidade articular, melhora do fortalecimento 

muscular e o ganho normal da amplitude de movimento. Com este estudo confirma a 

importância dos recursos terapêuticos e hidroterapêuticos na recuperação no pós-operatório e 

reconstrução do LCA do joelho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração as condições experimentais deste estudo de caso, pode-se 

concluir que a hidroterapia apresentou resultados satisfatórios em relação à diminuição de 

edema e dor, bem como ao ganho de amplitude de movimento e força. Salienta-se que dentro 

do contexto de reabilitação no pós-operatório de Ligamentoplastia do Ligamento Cruzado 

Anterior (LCA), o indivíduo em questão deve continuar o programa de fisioterapia 
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convencional associado ao programa de hidroterapia para que o mesmo retorne ao seu quadro 

clínico pré-lesão. 

Tendo em vista que a análise aqui efetuada foi a de um Estudo de Caso, sugere-se a 

realização de novos estudos seguindo as seguintes sugestões: aumento do período de 

tratamento, superior a três meses e ainda a repetição do estudo em uma amostra maior, para 

que assim a estatística possa validar os resultados obtidos no presente estudo. 
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RESUMO 

Realizou-se esse estudo durante os meses de dezembro de 2016 a junho de 2017 na cidade de 

Pato Branco-PR com um grupo de 12 idosos de ambos os sexos, média de idade de 69 anos 

participantes do Grupo UNATI da Faculdade de Pato Branco. O objetivo foi o de verificar o 

efeito da interrupção dos exercícios nas capacidades funcionais de idosos. Em novembro de 

2016 foram submetidos a avaliação, denominada de AV-1. Passaram então os meses de 

dezembro de 2016 e janeiro de 2017, sem exercícios regulares e orientados devido ao período 

de férias, o retorno ocorreu em fevereiro de 2017 quando foram reavaliados, AV-2. A partir 

de fevereiro iniciaram a prática de exercícios orientados até o mês de junho de 2017, quando 

novamente foram reavaliados, AV-3. Para a avaliação das capacidades funcionais de força 

muscular, equilíbrio, flexibilidade, resistência, e ainda o IMC, foi utilizado como instrumento 

o protocolo Functional Fitness Test. A análise de dados foi interpretada através do teste 

unifatorial de medidas repetidas ANOVA usado para identificar diferença significativa entre 

as avaliações e em seguida empregado o procedimento de Sidak como método de comparação 

múltipla em um nível de confiança de 95%. Os resultados mostraram perdas significativas nos 

parâmetros fisiológicos da força muscular, no equilíbrio dinâmico e na flexibilidade, sendo 

que a resistência não apresentou alteração significativa. Conclui-se que 11 semanas de 

interrupção foi suficiente para alterar parâmetros fisiológicos conquistados, sugere-se que 

novos estudos sejam realizados para o acompanhamento das alterações observadas por este 

estudo nesta faixa etária.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study was carried out during the months of December 2016 to June 2017 in the city of 

Pato Branco-PR with a group of 12 elderly people of both sexes, mean age of 69 participants 

of the UNATI Group of the Pato Branco College. The objective was to verify the effect of 

interruption of the exercises on the functional capacities of the elderly. In November 2016 

they were submitted to the evaluation, called AV-1. Then the months of December of 2016 

and January of 2017, without regular and oriented exercises due to the vacation period, the 

return occurred in February of 2017 when they were reevaluated, AV-2. Beginning in 

February, they started the practice of exercises oriented until the month of June 2017, when 

they were reassessed, AV-3. For the evaluation of the functional capacities of muscular 

strength, balance, flexibility, resistance, and even BMI, the Functional Fitness Test protocol 

was used as instrument. Data analysis was interpreted through the single-measures repeated-

measures ANOVA test to identify significant difference between evaluations and then used 

the Sidak procedure as a multiple comparison method at a 95% confidence level. The results 

showed significant losses in the physiological parameters of muscle strength, dynamic 

balance and flexibility, and the resistance did not present significant alteration. It is concluded 

that 11 weeks of interruption was sufficient to change physiologic parameters, it is suggested 

that new studies be performed to follow the changes observed by this study in this age group. 

 

 



INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no qual 

há modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam perda 

progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior 

vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que terminam por levá-lo a morte 
1
. 

Nas últimas décadas tem ocorrido um importante processo de envelhecimento populacional no 

Brasil, e suas consequências já se fazem presentes no nosso cotidiano. Estima-se que em 2020 os 

idosos representem 12% da população, o que em números absolutos corresponderá 

aproximadamente, a 25 milhões de idosos. Estes, em 2025, deverão ser 32 milhões de idosos 
1
. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a expectativa de 

vida dos brasileiros aumentou para 75 anos, 2 meses e 12 dias em 2014 
2
. 

O movimento é crucial para garantir a realização das necessidades básicas diárias 

envolvidas na manutenção da qualidade de vida 
3
. Os benefícios da atividade física para a 

manutenção e melhoria da saúde dos indivíduos são comprovados por inúmeros estudos. É 

inegável que a atividade física sistematizada, praticada com regularidade e com orientação 

profissional, e ainda de forma prazerosa, promove benefícios à saúde e propicia maior 

longevidade, amenizando ou retardando as alterações fisiológicas, funcionais, socioafetivas e 

psíquicas comum ao envelhecimento 
4
.  

Um idoso tem mais chance de participar do exercício físico se estiver confiante em sua 

capacidade de ter sucesso e acreditar que o exercício é seguro e divertido. Para muitos idosos, a 

oportunidade de socialização durante os exercícios é um dos principais fatores de motivação 
5
.  

O exercício físico regular possui um impacto significativo sobre a prevenção e o 

tratamento de doenças crônico-degenerativas em idosos 
6
. Uma das condições mais relevantes na 



  
 

1 
 

relação entre saúde, aptidão física e qualidade de vida, é a capacidade funcional. O papel da saúde 

e da capacidade funcional como o fator preditivo para a habilidade do idosos de viver em 

condições de independência em sua própria casa 
7
. Entende-se capacidade funcional a capacidade 

de realizar atividades da vida diária de forma independente, ou seja, sem a ajuda de terceiros, 

incluindo tomar banho, vestir-se, levantar-se e sentar-se, caminhar, como também atividades 

consideradas básicas da vida diária como cozinhar, limpar, fazer compras, jardinagem, que são 

atividades mais complexas, necessitando de condições motoras e cognitivas satisfatórias para o 

desempenho dessas tarefas 
8
. A independência funcional está ligada a mobilidade e a capacidade 

funcional, e um dos componentes básicos da independência funcional é a marcha, sendo um ator 

motor complexo do nosso cotidiano, exigindo integridade e sincronia entre a flexibilidade, a força 

muscular e o equilíbrio 
3
. Vale destacar que o oposto da atividade física é o sedentarismo, cujos 

efeitos deletérios afetam a capacidade cardiovascular, massa muscular, equilíbrio, força muscular, 

e flexibilidade, e o tornam um dos principais responsáveis pela incapacitação funcional e pela 

maior parte das doenças crônico-degenerativas, presentes, em particular, na velhice 
3,6

.   

 Até bem pouco tempo atrás, a atuação do fisioterapeuta na área da gerontologia era 

curativa, nas situações de perda de função e nas alterações de estruturas corporais. Atualmente 

esse novo aspecto traz benefícios indiscutíveis, pois além de prevenir a instalação e a evolução de 

doenças, promove a educação e a conscientização dos processos de envelhecimento que estão 

ocorrendo no seu corpo. A partir disso, podemos oferecer melhores condições de mobilidade, 

mantendo a postura correta e boa condição física, com os sentidos ágeis e o corpo ativo. Dessa 

forma, previne-se as doenças, como alterações ósseas (osteoporose), articulares (artroses), 

musculares (perda de força, desequilíbrios). Além disso, é possível melhorar a maneira de lidar 

com as alterações normais associadas ao envelhecimento 
9
. O fisioterapeuta participa na promoção 
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e no desenvolvimento de pesquisas científicas na área de gerontologia, enfocando o 

envelhecimento motor e funcional do idoso, aprimorando, dessa forma, a sua prática clínica 
3
.  

Os profissionais da área da saúde necessitam conhecer como se dá o envelhecimento 

e, acima de tudo, promover condições para uma velhice saudável. Acredito que a melhor maneira 

de fazer isto, é investindo em programas de equipes multidisciplinares e interdisciplinares que 

promovem atenção ao idoso 
9
. A aplicação de uma avaliação gerontológica global pelo 

fisioterapeuta permitirá, muitas vezes, detectar a interferência de fatores associados ao 

envelhecimento 
3
. Dadas as especificidades relacionadas com o envelhecimento, a avaliação deve-

se debruçar essencialmente sobre os atributos fisiológicos relacionados com a capacidade de 

realização das atividades funcionais do dia a dia 
10

. A promoção da saúde e o auxílio da prevenção 

das doenças crônico-degenerativas estão entre os principais objetivos da maioria dos testes 

funcionais, dirigidos a população em geral. Nos idosos, que já desenvolveram algum tipo de 

doença crônica ou já apresentam um comprometimento da saúde e da perda da autonomia 

funcional, é de suma importância avaliar suas capacidades funcionais e psicossociais 
11

. 

A intervenção com atividade física deve ser monitorada para melhor controle da 

relação entre intensidade e benefícios 
12

. O que se observa é que, geralmente, os programas de 

exercícios físicos para idosos oferecidos pelas universidades e órgãos públicos seguem um 

calendário composto por períodos de férias de verão e/ou inverno, que interrompem as atividades 

oferecidas e o treinamento físico, e isto pode acarretar perda ou diminuição dos componentes 

funcionais, como força, mobilidade, resistência, equilíbrio, velocidade e agilidade que são 

adquiridas durante o programa de exercícios. Assim, o conceito desenvolvimento, no caso dos 

idosos, é visto como uma relação de perdas e ganhos, na qual as mudanças ao longo do ciclo de 

vida determinam uma capacidade adaptativa, alterando os padrões de movimento. As eventuais 
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perdas não esgotam a capacidade de aprendizagem e desenvolvimento 
13

. Nesse processo de 

adaptação, as capacidades físicas podem ser exercitadas e desenvolvidas através da prática regular 

de exercícios. O resultado é a melhoria da qualidade de movimento, diminuindo ou retardando 

perdas determinadas pelo processo de envelhecimento 
4
. Em homens e mulheres, numerosos 

estudos mostraram que a maior parte dos benefícios metabólicos e cardiorrespiratórios 

conseguidos por meio de treinamento com exercícios é perdida dentro de um período de tempo 

relativamente curto depois que o treinamento é suspenso 
14

.  

Portanto, o objetivo desse estudo é verificar o efeito da interrupção dos exercícios nas 

capacidades funcionais de idosos. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Foram selecionados 12 idosos de ambos os sexos, com média de idade de 69 anos, 

praticantes de exercícios orientados e frequentadores do Grupo da UNATI - Faculdade de Pato 

Branco. Em novembro de 2016, período final das atividades iniciadas em julho de 2016, foram 

submetidos a uma avaliação, denominada de AV-1. Passaram então os meses de dezembro de 

2016 e janeiro de 2017, sem exercícios regulares e orientados devido ao período de férias, o 

retorno ocorreu em fevereiro de 2017 quando foram reavaliados, AV-2. A partir de fevereiro 

iniciaram a prática de exercícios orientados até o mês de junho de 2017, quando novamente foram 

reavaliados, AV-3. 

O grupo de idosos participa das atividades na UNATI duas vezes por semana, nas 

terças e quintas-feiras, durante os meses de fevereiro a junho, e de agosto a novembro.  Recebem 

atendimento multidisciplinar, com participação das áreas de nutrição, enfermagem, psicologia, 

educação física e fisioterapia. Passam 2 horas por dia na UNATI, ondem dispõem de palestras 

educativas, atividades complementares, e programa de exercícios. A realização dos exercícios 
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geralmente tem a duração de 50 minutos, aonde são distribuídos exercícios para melhora de 

equilíbrio, resistência, marcha, força muscular, coordenação, e mobilidade, com cinesioterapia, 

mecanoterapia, atividade de pilates e hidroterapia. Exercícios voltados para a memória, 

concentração e cognição também são oferecidos.  

A avaliação foi realizada com a utilização da bateria de testes Functional Fitness Test 

de Rikli e Jones (1999) que é bem aceita na comunidade científica. Verificou-se parâmetros que 

estão associados à funcionalidade do idoso e que permitem avaliar alguns dos atributos 

fisiológicos, que são a força dos membros superiores (teste da flexão do antebraço) e inferiores 

(teste levantar e sentar na cadeira), a flexibilidade inferior (teste sentar e alcançar na cadeira) e 

superior (teste alcançar atrás das costas), a resistência aeróbia (teste de marcha estacionária), a 

velocidade, a agilidade e equilíbrio dinâmico (teste sentado, caminhar 2,44 m e voltar a sentar) e o 

índice de massa corporal, IMC.  

Para cada medida ou parâmetro foi considerada a média de 3 tomadas realizadas. Os 

resultados das avaliações AV-1, AV-2 e AV-3 serão interpretados e submetidos a comparações 

estatísticas entre si. 

Nos critérios de inclusão estão os idosos participantes da UNATI, sem nenhuma 

doença ativa, com hipertensão arterial controlada, sem nenhum histórico de fratura recente. Já nos 

critérios de exclusão estão idosos com insuficiências sistêmicas graves, histórico de fratura ou 

quedas recentes, portadores de doenças neurológicas, de déficit visual, e com queixa de tontura 

foram excluídos da amostra. 

A análise de dados seguiu a linha estatística descritiva utilizando a média e o desvio 

padrão. O teste unifatorial de medidas repetidas ANOVA foi usado para identificar diferença 

significativa entre as avaliações e em seguida empregado o procedimento de Sidak como método 
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de comparação múltipla em um nível de confiança de 95% pelo programa estatístico IBM® SPSS® 

Statistics, versão 22 para Windows®. 

A pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional da Saúde, e 

todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto 

recebeu parecer favorável (1.779.839/2016‑CEP) do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Ensino Superior de Londrina –UNESUL em 18 de outubro de 2016. 

RESULTADOS 

Os resultados estatísticos dos parâmetros fisiológicos testados são apresentados na 

tabela 1, através de médias e desvios padrões das três avaliações temporais dos participantes. 

Tabela 1. Parâmetros fisiológicos das avaliações temporais dos participantes. 

 1ªAvaliação 

Nov. 2016 – 

AV1 

2ªAvaliação 

Fev. 2017 – 

AV2 

3ªAvaliação 

Jun. 2017 – 

AV3 

1.Levantar e Sentar na Cadeira 11,58
 a
 (±1,50)  9,41

 b
 (±2,06) 12,08 

a 
(±2,02) 

2.Flexão de Braço 12,5 
a 
(±2,27) 10,58 

b 
(±2,42) 12,75 

a 
(±2,49) 

3.Sentar,Caminhar 2,44 e Sentar 10 
a 
(±1,53) 12,58 

b 
(±1,44) 10,83 

a 
(±1,33) 

4.Marcha Estacionária de 2 

Minutos 

113,75 
 
(±15,57) 111,83 

 
(±21,48) 129,58 

 
(±25,56) 

5.Sentar e Alcançar 8,41 
a 
(±3,72) 4,66 

b 
(±7,08) 6,08 

ab 
(±8,02) 

6.Alcançar Atrás das Costas -5,83
 
(±11,28) -8,25 (±11,07) -8,5 (±12,46) 

7. IMC 29,18 
a 
(±3,10) 29,25 

ab 
(±3,40) 29,78 

b 
(±3,10) 

FONTE: Dados da pesquisa
: a, b

 Indicam diferenças significativas entre as médias através do método 

de comparação múltipla Sidak (p<0,05). 
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Na tabela 2 são descritos os resultados dos testes em forma de porcentagens para os 

parâmetros testados. Na primeira avaliação com 20 semanas de treinamento - AV1; após 11 

semanas de interrupção dos exercícios - AV2 e após 17 semanas de treinamento - AV3. 

 

Tabela 2. Descrição dos resultados dos testes nas avaliações AV1, AV2, e AV3 em porcentagens.  

% AV1-AV2 AV2-AV3 AV1-AV3 

1.Levantar e Sentar na Cadeira -19% +28% +4% 

2.Flexão de Braço -15% +20% +2% 

3.Sentar,Caminhar 2,44 e Sentar +26% -14% +8% 

4.Marcha Estacionária de 2 Minutos -2% +16% +14% 

5.Sentar e Alcançar -45% +30% -28% 

6.Alcançar Atrás das Costas -41% -3% -46% 

7. IMC +0,2% +2% +2% 

Fonte: Dados da pesquisa 

O teste de levantar e sentar na cadeira que avalia a força muscular de membros inferiores 

apresenta perda significativa, de 19% no parâmetro entre a primeira e a segunda avaliação após o 

período de repouso, sendo que após o retorno dos exercícios, na terceira avaliação obteve-se 

valores igualmente similares, com ganho de 4% em relação a primeira avaliação apesar de não 

haver diferença estatística, e ganho significativo de 28% na AV3 em relação à AV2. Assim, a 

conclusão é que foi possível recuperar o valor do parâmetro após a perda. 

O teste de flexão de braço que avalia a força muscular de membros superiores também 

apresentou perda significativa, de 15% no parâmetro entre a primeira e a segunda avaliação 

posterior ao período de repouso, sendo que após o retorno dos exercícios, na terceira avaliação 

obteve-se valores igualmente similares, com ganho de 2% em relação a primeira avaliação, e 

ganho significativo de 20% na AV3 em relação à AV2, comprova que houve a recuperação do 

parâmetro após perda.  
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O teste de sentar, caminhar 2,44m e voltar a sentar que avalia o equilíbrio dinâmico 

apresentou perda significativa no parâmetro entre a primeira e a segunda avaliação, com gasto de 

tempo 26% maior para realização do teste logo após o período de repouso, e posteriormente ao 

retorno dos exercícios os valores da AV3 se assemelham à primeira avaliação, com um incremento 

de 8% no tempo. Nota-se que aconteceu uma recuperação significativa do parâmetro após a perda, 

visto que após o treinamento, na AV3 o tempo gasto diminuiu 14% em relação a AV2. 

O teste de marcha estacionária de 2 minutos que avalia a resistência não apresentou 

diferença significativa entre as avaliações, apesar de o parâmetro após o retorno das atividades 

atingir um índice 14% maior do que o inicial. 

O teste de sentar e alcançar que avalia a flexibilidade de membros inferiores apresenta 

perda significativa no parâmetro entre a primeira e a segunda avaliação, que foi 45% menor, após 

o período de repouso, e após o retorno dos exercícios obteve-se um valor 28% menor do que na 

primeira avaliação, mesmo que estatisticamente igual as duas avaliações anteriores. Nota-se assim, 

a dificuldade em reatingir os parâmetros conquistados após perda.  

O teste de alcançar atrás das costas que avalia a flexibilidade de membros superiores 

apresentou perda significativa no parâmetro entre a primeira e a segunda avaliação de 41% após o 

período de repouso, sendo que mesmo após o retorno dos exercícios a perda prosseguiu e atingiu 

um índice de 46% menor que o da AV1, porém os valores não apresentaram diferença estatística 

significativa. 

O índice de massa corporal, IMC, que avalia se os indivíduos estão em seu peso ideal, 

apresentou um aumento na média do parâmetro entre a primeira e a segunda avaliação após o 

período de repouso, porém sem diferença estatística significativa. Sendo que a AV3, após o 
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retorno dos exercícios, obteve valor significativamente maior em relação a primeira avaliação. 

Portanto, nota-se que houve ganho de peso da AV1 até a AV3.  

DISCUSSÃO  

As mudanças do estilo de vida serão positivas em qualquer fase da vida. Neste sentido, 

mudar para um padrão de vida ativa, através de exercícios orientados adequadamente, pode 

propiciar uma melhoria na independência funcional e longevidade dos idosos. 

O estudo proposto tem como objetivo verificar o efeito da interrupção dos exercícios 

nas capacidades funcionais de idosos que possuem uma média de idade de 69 anos, e foram 

submetidos há 20 semanas de treinamento, seguido de 11 semanas de destreinamento, e pôr fim há 

17 semanas de treinamento. Os resultados indicam que a força muscular de membros superiores e 

inferiores, a flexibilidade de membros inferiores e o equilíbrio alcançados com um programa de 

exercícios físicos se perderam com a interrupção do mesmo pelo período de 11 semanas e a 

recuperação desses benefícios decorrente de 17 semanas de treinamento foi gradual, comprovando 

a dificuldade em retornar aos níveis da AV1 quando os idosos haviam participado de 20 semanas 

de treinamento.  

Fatouros et al 
15

 mostraram em seu trabalho que os efeitos do destreinamento na 

agilidade estão relacionados à intensidade do treinamento e a duração do treinamento, visto que o 

grupo que treinou com maiores intensidades manteve o desempenho durante 36 semanas e o grupo 

que treinou com menores intensidades apresentaram queda significativa da agilidade a partir de 12 

semanas.  

Já Harris et al 
16

 considerou que idosos praticantes de exercícios de resistência 

progressiva durante 18 semanas, ao interromper o treinamento de resistência, a perda de força 

ocorre entre 6 e 20 semanas de destreinamento, independente da intensidade do treinamento de 
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resistência anterior. No entanto, apesar das perdas de força, os níveis significativos de resistência 

serão mantidos mesmo após 20 semanas de destreinamento.  

No presente estudo se confirma a ideia de uma perda de 19% e 15% da força muscular 

de membros inferiores e superiores respectivamente após interrupção de 11 semanas dos 

exercícios, e os valores da resistência foram mantidos apesar da interrupção dos exercícios de 11 

semanas. 

Por outro lado, Michelin, Coelho e Burini 
17

 ao analisarem a influência do exercício 

aeróbio, resistência muscular e flexibilidade em 44 indivíduos de ambos os sexos com idade de 

57,6 ± 8,9 anos por um período de 9 meses, observaram ganhos significativos de 22% na força de 

membros inferiores e 7% no vo2max., alcançados com o treinamento foram mantidos após a 

interrupção do programa por um mês. Contudo, o aumento de 8% na flexibilidade retornou aos 

níveis basais após o período de um mês de destreinamento. Ainda, os resultados desse trabalho 

mostram que peso corporal e IMC não alteraram significativamente durante o período estudado, 

esses dados se assemelham aos de outro estudo aonde não foram observadas alterações 

significativas nesses indicadores da composição corporal tanto com o treinamento, como com o 

destreinamento, ambos de oito semanas 
17,18

. 

Na composição corporal desse estudo observou-se que, em média que os indivíduos se 

encontravam na classificação de sobrepeso quanto ao IMC e a interrupção do programa de 

exercícios bem como o treinamento exerceram efeitos leves sobre o IMC, ressaltando que os 

mesmos permaneceram com os valores que determinam a classificação de sobrepeso, como já 

descritos em inúmeros estudos.  

Um programa de treinamento multicomponente (exercícios aeróbicos, de resistência 

muscular e flexibilidade) melhorou significativamente a flexibilidade de 12 jovens idosos após 



  
 

10 
 

nove semanas de exercícios e com uma pausa de duas semanas iniciou-se o processo de perda 

nesse componente, sendo que para o período de destreinamento de seis semanas, a redução da 

flexibilidade foi constatada tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, 

comprovando que a perda foi significativa em relação ao período de treinamento. Assim, como a 

agilidade e o equilíbrio dinâmico, que após seis semanas de destreinamento também sofreram 

redução 
19

.   

Os resultados destes estudos se assemelham ao presente estudo em relação a perda de 

flexibilidade, que com 11 semanas de destreinamento chegou a 45%, ou seja, confirmando com 

dados de outros estudos que a interrupção dos exercícios a partir de duas semanas já causa uma 

redução significativa, e com um treinamento de 17 semanas houve uma recuperação de 30% da 

flexibilidade, mas ressalta que há uma dificuldade em reatingir os níveis da flexibilidade que 

estavam na AV1, depois da perda em AV2.    

Matsudo et al 
20

 realizou um estudo longitudinal com mulheres na faixa etária de 

50‑59 anos, realizando protocolo de exercícios aeróbicos, de alongamento e flexibilidade por seis 

meses, notou-se discreto aumento de 15% na componente flexibilidade, porém sem diferença 

estatística quando comparado aos valores iniciais. A evolução da aptidão física e capacidade 

funcional teve comportamento similar, em mulheres fisicamente ativas, independentemente da 

idade cronológica. Essa evolução fortalece a hipótese de um efeito favorável da atividade física 

regular na promoção da saúde, estratégia fundamental do envelhecimento saudável. 

O estudo de Farias et al 
21

 realizado com o grupo experimento, com mulheres na faixa 

etária acima de 40 anos de idade submetidas a um programa de caminhada realizada cinco vezes 

por semana durante uma hora pelo turno da tarde, durante cinco meses, realizaram o pré-teste ao 

início do programa e o pós-teste, ao final dos 5 meses. A velocidade, a mobilidade, a agilidade e o 

equilíbrio foram avaliados no estudo pelo teste de, estando sentado, levantar-se, caminhar 2,44m, 
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voltar e sentar-se na cadeira, mostrando importante incremento após cinco meses no programa de 

caminhada orientada. Neste mesmo estudo a força e a resistência muscular foram avaliadas pelo 

teste de sentar-se, levantar-se da cadeira, e também mostraram importante crescimento após cinco 

meses no programa de caminhada orientada. 

Apesar da diferença de faixa etária entre os estudos, nota-se que a declínio do 

equilíbrio com a interrupção dos exercícios e a melhora do mesmo com um programa de exercícios 

orientados. Como neste estudo, o equilíbrio após a interrupção dos exercícios sofreu alteração, o 

tempo gasto para realizar o teste aumentou 26% na AV2, e com o treinamento, na AV3 o tempo 

gasto diminuiu 13%.  

CONCLUSÃO 

O período de interrupção de 11 semanas exerceu efeito deletério sobre os componentes 

da força muscular de membros inferiores e superiores, no equilíbrio e na flexibilidade de membros 

inferiores e superiores. Houve melhora significativa após o retorno com 17 semanas, depois da 

aplicação do programa de exercícios físicos, nos componentes de força de membros inferiores e 

superiores e no equilíbrio. Quanto a flexibilidade dos membros inferiores e superiores observa-se 

pelos resultados que teve seu índice comprometido não conseguindo retornar à flexibilidade 

inicial. Em relação à resistência, percebe-se que o parâmetro não sofreu comprometimento 

significativo e após o retorno das atividades pontuou um índice maior do que o obtido no início do 

programa. Quanto ao IMC, observou-se um aumento nos valores com a interrupção do programa 

de exercícios, e após a retomada das atividades, ressaltando que os mesmos permaneceram com os 

valores que determinam a classificação de sobrepeso. 

Neste estudo, os parâmetros fisiológicos avaliados apontaram modificações em 

relação aos valores iniciais recuperando índices semelhantes após o retorno das atividades. A 
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flexibilidade tanto de membros inferiores quanto de superiores não retornou aos valores iniciais e 

o parâmetro fisiológico que avalia a resistência não sofreu alterações significativas. 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DOS TESTES APLICADOS – RIKLI E JONES (1999) 

1. Levantar e Sentar na Cadeira 

Objetivo: Avaliar a força e resistência dos membros inferiores (número de execuções em 30’’ sem 

a utilização dos membros superiores). 

Equipamento: Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura do assento 

aproximadamente 43 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede, 

ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando que se mova durante o teste. 

Protocolo: O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, com as costas direitas e 

os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos pés deve estar 

ligeiramente avançado em relação ao outro para a ajudar a manter o equilíbrio. Os membros 

superiores estão cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de “partida” o participante 

eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial sentado. O 

participante é encorajado a completar o máximo de repetições num intervalo de tempo de 30’’. 

Enquanto controla o desempenho do participante para assegura o maior rigor, o avaliador conta as 

elevações corretas. Chamadas de atenção verbais (ou gestuais) podem ser realizadas para corrigir 

um desempenho deficiente. 

Pontuação: A pontuação obtida pelo número total de execuções corretas num intervalo de 30’’. Se 

o participante estiver a meio da elevação no final dos 30’’, esta deve contar como uma elevação. 

2. Flexão do Antebraço 

Objetivo: Avaliar a força e resistência do membro superior (número de execuções em 30’’) 
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Equipamento: Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços) e halteres de mão (2,27 Kg para 

mulheres e 3,36 Kg para homens). Devido à ausência do haltere com o peso certo utilizou-se um 

peso aproximado de 2,07 kg para as mulheres e de 3,29 par os homens. 

Protocolo: O participante está sentado numa cadeira, com as costas direitas, com os pés totalmente 

assentes no solo e com o tronco totalmente encostado. O haltere está seguro na mão dominante. O 

teste começa com o antebraço em posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao 

sinal de “iniciar” o participante roda gradualmente a palma da mão para cima, enquanto faz a 

flexão do antebraço no sentido completo do movimento; depois regressa à posição inicial de 

extensão do antebraço. Especial atenção deverá ser dada ao controlo da fase final da extensão do 

antebraço. 

O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa cadeira) junto do participante no lado do braço 

dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar a parte 

superior do braço, e assegurar que seja realizada uma flexão completa (o antebraço do participante 

deve apertar os dedos do avaliador). É importante que a parte superior do braço permaneça estática 

durante o teste. 

O avaliador pode precisar de colocar a sua outra mão atrás do cotovelo de maneira a que o 

executante saiba quando atingiu a extensão total, evitando movimentos de balanço do antebraço. O 

relógio deve ser colocado de maneira totalmente visível. 

O participante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões num tempo limite de 

30’’, mas sempre com movimentos controlados tanto na fase de flexão como de extensão. O 

avaliador deverá acompanhar as execuções de forma a assegurar que o peso é transportado em 

toda a amplitude do movimento – da extensão total à flexão total. 
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Cada flexão correta é contabilizada, com chamadas de atenção verbais sempre que se verifique um 

desempenho incorreto. 

Pontuação: A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas realizadas num intervalo 

de 30’’. Se no final dos 30’’ o antebraço estiver em meia-flexão, deve contabilizar-se como flexão 

total. 

3. Sentado, Caminhar 2,44 e Voltar a Sentar  

Objetivo: Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

Equipamento: Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com encosto 

(aproximadamente 43 cm de altura). 

Protocolo: O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira (postura ereta), 

mãos nas coxas, e pés totalmente assentes no solo (um pé ligeiramente avançado em relação ao 

outro). Ao sinal de “partida” o participante eleva-se da cadeira, caminha o mais rápido possível à 

volta do cone (por qualquer dos lados) e regressa à cadeira. O participante deve ser informado de 

que se trata de um teste “por tempo”, sendo o objetivo caminhar o mais depressa possível (sem 

correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve funcionar como assistente, 

mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de maneira a poder dar assistência em caso 

de desequilíbrio. O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida” quer a pessoa tenha 

ou não iniciado o movimento, e pará-lo no momento exato em que a pessoa se senta. 

Pontuação: O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao momento 

em que o participante está sentado na cadeira. Registam-se os dois valores até ao 0,01’. O melhor 

resultado é utilizado para medir o desempenho. 
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4. Teste de Marcha Estacionária de 2 Minutos. 

Objetivo: avaliação da resistência aeróbia. 

Material: 1 Cronômetro e 1 fita métrica. 

Protocolo: Mensurar o ponto médio da crista ilíaca e da patela do indivíduo (esta será a altura para 

que o avaliado levante o joelho). Ao iniciar o teste o idoso simula o movimento de marchar sem 

sair do lugar iniciando com a perna direita. Se necessário o idoso pode utilizar algum apoio 

(cadeira ou mesa) para manter o equilíbrio. O avaliador conta uma passada de cada vez sendo que 

só serão computadas as passadas em que o joelho atinja a altura correta.  

Pontuação: Contar o número de passadas do avaliado em 2 minutos. 

5. Sentado e Alcançar 

Objetivo: Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores (distância atingida na direção dos dedos 

dos pés). 

Equipamento: Cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura até ao assento) e uma 

régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede de forma 

a que se mantenha estável (não deslize para a frente) quando o participante se sentar na respectiva 

extremidade. 

Protocolo: Começando numa posição sentado, o participante avança o seu corpo para a frente, até 

se encontrar sentado na extremidade do assento da cadeira. A dobra entre o topo da perna e as 

nádegas deve estar ao nível da extremidade do assento. Com uma perna flectida e o pé totalmente 

assente no solo, a outra perna (a perna de preferência) é estendida na direção da coxa, com o 

calcanhar no chão e o pé flectido (aprox. 90º). O participante deve ser encorajado a expirar à 
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medida que flecte para a frente, evitando movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o 

limite da dor. 

Com a perna estendida (mas não hiper-estendida), o participante flete lentamente para a frente até 

à articulação da coxofemoral (a coluna deve manter-se a mais direita possível, coma cabeça no 

prolongamento da coluna, portanto não fletida), deslizando as mãos (uma sobre a outra, com as 

pontas dos dedos sobrepostas) ao longo da perna estendida, tentando tocar os dedos dos pés. Deve 

tocar nos dedos dos pés durante 2’’. Se o joelho da perna estendida começar a fletir, solicitar ao 

participante que se sente lentamente até que o joelho fica na posição estendida antes de iniciar a 

medição. 

Pontuação: Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm) até aos dedos dos 

pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar para além dos dedos dos pés 

(resultado máximo). O meio do dedo grande do pé, na extremidade do sapato, representa o ponto 

zero. Registar ambos os valores encontrados com a aproximação de 1 cm, e fazer um círculo sobre 

o melhor resultado. O melhor resultado é usado para avaliar o desempenho. Assegure-se de que 

regista os sinais – ou + na folha de registo. 

6. Alcançar Atrás das Costas 

Objetivo: Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (distância que as mãos podem atingir 

atrás das costas). 

Equipamento: Régua de 45 cm 

Protocolo: Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do mesmo e alcança 

o mais baixo possível em direção ao meio das costas, palma da mão para baixo e dedos estendidos 



  
 

20 
 

(o cotovelo apontado para cima). A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma 

virada para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) os 

dedos médios de ambas as mãos. 

Pontuação: A distância de sobreposição, ou a distância entre os médios é medida ao cm mais 

próximo. Os resultados negativos (-) representam a distância mais curta entre os dedos médios; os 

resultados positivos (+) representam a medida da sobreposição dos dedos médios. Registam-se 

duas medidas. O “melhor” valor é usado para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os 

sinais – e + na ficha de pontuação. 

7. Estatura e Peso. 

Objetivo: Avaliar o índice de massa corporal (kg/m2). 

Equipamento: Balança, fita métrica de 150 cm, régua e marcador. 

Protocolo: Estatura – uma fita métrica deve ser aplicada verticalmente numa parede, com a 

posição zero exatamente a 50 cm acima do solo. O participante encontra-se de pé encostado à 

parede (a parte média da cabeça está alinhada com a fita métrica) e olhando em frente. O 

avaliador coloca a régua (ou objeto similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, 

estendendo-a até à fita métrica. A estatura da pessoa é a medida (cm) indicada na fita métrica, 

mais 50 cm (distância a partir do solo até ao ponto zero da fita métrica). Caso se o participante se 

encontre calçado, pode ainda retirar-se de 1,3 cm a 2,5 cm do total dos cm, usando o critério mais 

rigoroso possível. 

Peso – o participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais como, casacos, 

camisolas grossas, etc. O peso é medido e registado com aproximação às 100 g e ajustamentos 



  
 

21 
 

relativos ao peso do calçado. Em geral deve ser subtraído 0,45 kg para mulheres e 0,91 kg para 

homens. 

ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine no 

final deste documento, que está em duas vias. Uma dela é sua e outra é do pesquisador. 

Título da pesquisa: Verificação dos efeitos da interrupção dos exercícios nas capacidades 

funcionais de idosos. 

Pesquisador responsável: Sandra Mara de Faria Carvalho Martins. 

Telefone para contato: 049 8836 5937 / 046 9972 4656. 

O Objetivo desta pesquisa é: Verificar o efeito da interrupção dos exercícios nas 

capacidades funcionais de idosos. Métodos: 12 idosos de ambos os sexos, praticantes de 

exercícios orientados e frequentadores do Grupo da UNATI - Faculdade de Pato Branco. Em 

novembro de 2016, período final das atividades iniciadas em julho de 2016, serão submetidos a 

uma avaliação, denominada de AV-1. Passarão então os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 

2017, sem exercícios regulares e orientados devido ao período de férias da faculdade, o retorno 

ocorrerá em fevereiro de 2017 quando serão reavaliados, AV-2. A partir de fevereiro iniciarão a 

prática de exercícios orientados até o mês de junho de 2017, quando serão novamente reavaliados, 

AV-3. A avaliação será realizada com a utilização da bateria de testes Functional Fitness Test de 

Rikli e Jones (1999) que é bem aceita na comunidade científica. Verificar-se-á parâmetros que 

estão associados à funcionalidade do idoso e que permitem avaliar alguns dos atributos 
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fisiológicos, que são a força dos membros superiores (teste da flexão do antebraço) e inferiores 

(teste levantar e sentar na cadeira), a flexibilidade inferior (teste sentar e alcançar na cadeira) e 

superior (teste alcançar atrás das costas), a resistência aeróbia (teste de marcha estacionária), a 

velocidade, a agilidade e equilíbrio dinâmico (teste sentado, caminhar 2,44 m e voltar a sentar) e o 

índice de massa corporal (IMC), que será realizado pela pesquisadora assistente, sem qualquer 

prejuízo ou constrangimento para o pesquisado. O presente projeto impõe riscos mínimos aos 

participantes da pesquisa, durante os exercícios e a aplicação da bateria de testes, visto que os 

mesmos serão supervisionados, e a avaliadora estará ao lado dos idosos para evitar qualquer 

intercorrência, caso os mesmos apresentem desequilíbrios, fadiga ou mal-estar. Entretanto, caso 

ocorra alguma intercorrência com os idosos participantes, no momento da aplicação dos testes, os 

mesmos serão prontamente amparados e atendidos, sendo que, se for necessário serão 

encaminhados imediatamente ao posto de saúde mais próximo, tudo de acordo com a resolução 

466/12 do Conselho Nacional da Saúde. As informações obtidas através da coleta de dados serão 

utilizadas para alcançar o objetivo acima proposto, e para a composição do relatório de pesquisa, 

resguardando sempre sua identidade. Caso não queira mais fazer parte da pesquisa, favor entrar 

em contato pelos telefones acima citados. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas vias, sendo que uma 

delas ficará em poder do pesquisador e outra com o sujeito participante da pesquisa. Você poderá 

retirar o seu consentimento a qualquer momento. 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DE PESQUISA Eu, 

_____________________________________________________________________, RG 

________________________________ CPF_________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 
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esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa e, os procedimentos nela envolvidos, bem como os 

benefícios decorrentes da minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento. 

Local:_________________________________________  Data ____/______/_______. 

 

Assinatura do sujeito de pesquisa:  

_____________________________________________________________ 
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RESUMO 

A fisioterapia uroginecologica se dedica aos cuidados com o aparelho genital feminino, a 

obstétrica estuda os fenômenos da reprodução feminina, sendo que, juntamente com a hidroterapia 

para gestantes formam especialidades de atendimento, da qual tem objetivo de ajudar com as 

mudanças físicas e fisiológicas. A hidroterapia é um recurso terapêutico que possui propriedades 

físicas capazes de diminuir a força gravitacional, aumentar a força muscular, amplitude articular, 

trazendo relaxamento, melhorando a auto-imagem, humor e o bem estar da gestante. Objetivos: 

Verificar os benefícios que a hidroterapia pode trazer para a gestante durante ultimo trimestre 

gestacional. Metodologia: Pesquisa aplicada, com abordagem do tipo qualitativa e quantitativa, 

tendo como objetivo exploratório de amostragem probabilística, sendo um estudo de caso, com 

uma gestante no último trimestre gestacional, foi realizado 10 sessões de 50 minutos. Resultado: 

Os valores das mensurações das amplitudes de movimento da coluna lombar e articulação do 

quadril apresentaram alteração após o tratamento pelo  aumento do abdômen, devido ao 

crescimento útero para gestar o bebê. As informações dos benefícios relatadas pela gestante foram 

de bem-estar, tranquilidade e relaxamento. Conclusão: Pode-se constatar melhora no 

fortalecimento e alongamento da musculatura do assoalho pélvico, com aumento da auto-estima, 

deixando-a tranquilizada e relaxada, melhorando sua qualidade de vida.  

Palavras chave: Gestante, Hidroterapia, Fisioterapia Uroginecológica e obstétrica. 

INTRODUÇÃO 

 A fisioterapia uroginecologica e obstétrica é uma especialidade de grande importância no 

atendimento de gestantes, pacientes com incontinência urinária, e pacientes com fraqueza da 

musculatura do assoalho pélvico, com as gestantes tem o objetivo de ajudar a mulher com as 

mudanças físicas e fisiológicas do começo a fim da gravidez, assim como no puerpério, 

diminuindo o estresse da mulher, avaliando e tratando quaisquer problemas seja muscular ou 
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esquelético, preparando-a para o momento do parto, e no pós-parto, da qual indicará exercícios e 

tratamentos necessários, sendo que tudo isto esta ligado a um grupo multidisciplinar com 

intenções de melhorar às mudanças fisiológicas, biomecânicas, hormonais e também as 

emocionais da gestante no período do pré-natal ao puerpério, a obstetrícia estuda os fenômenos da 

reprodução feminina e a uroginecologia se dedica aos cuidados com o aparelho genital, dando-lhe 

uma melhor qualidade de vida, da qual durante o período gestacional os sistemas do corpo 

feminino passam por muitas mudanças fisiológicas, das quais as alterações são dos sistemas 

cardiovascular, endócrino, reprodutor, gastrintestinal, renal, dermatológico e respiratório. 

(STEPHENSON, et al, 2004). 

As mudanças ocorrem logo no começo da gestação, no sistema cardiovascular, o volume de 

sangue aumenta cerca de 40%, o aumento do plasma é maior do que as células vermelhas e assim 

o nível de hemoglobina cai para 80%, conhecido como anemia de diluição ou de anemia 

fisiológica da gravidez essa é a causa das grávidas sentirem mal estar e cansaço no inicio da 

gravidez. Já no sistema respiratório o volume corrente aumenta 40%, passando para 18 respirações 

por minuto, no ultimo trimestre gestacional em algumas mulheres o aumento do útero impede a 

descida do diafragma, pois dependendo do tamanho do útero o diafragma pode deslocar para cima 

4 cm, com essa pressão pode afetar  os últimos arcos costais fazendo uma dilatação de 10 a 15 cm, 

limitando assim a excursão respiratória  na região basal do pulmão, deixando a respiração mais 

apical. (POLDEN, et al, 2002).  

O sistema reprodutivo apresenta alteração no útero da qual o crescimento dele ocorre por 

causa do aumento das células musculares do tecido elástico e aumentando também a quantidade 

de vasos sanguíneos, com as contrações miometriais ocasionam o aumento do segmento uterino o 

tornando cada vez mais fino, o colo apresenta o amolecimento da ponta cervical, os ligamentos 

redondos aumentam e se alongam para poder estabilizar o útero, os ovários, tubas uterinas, a 
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vulva, e as secreções aumentam, da qual as secreções se tornam ácidas. (STEPHENSON, et al, 

2004).  

No sistema gastrointestinal a musculatura do intestino apresenta-se um pouco hipotônica 

com redução do peristaltismo do esfíncter levando a pressão intra-abdominal, com deslocamento 

do estomago o desenvolvimento da gravidez resultará no aumento do refluxo gástrico. O 

metabolismo se torna mais lento por isso favorece no aumento de peso e retenção de líquidos, 

sendo que o ganho de peso é aproximadamente entre 10 a 12 kg. O sistema renal, leva ao aumento 

de 1 cm de tamanho do rim esquerdo  a filtração hemodinâmica aumenta 50%, apresenta 

diminuição de bicarbonato no rim, dilatação da pelve e dos ureteres. (POLDEN, et al, 2002). 

 As alterações dermatológicas durante a gravidez são varias como o aumento da 

pigmentação em algumas partes do corpo, crescimento ou perda de pêlos, coceira principalmente 

na barriga por causa do crescimento e aparecimento de estrias devido à ruptura do tecido, 

alteração das unhas e marcas cutâneas. No sistema endócrino ocorre alteração na produção de 

hormônios da tireóide, glândulas adrenais, adenoipófise, paratireóide e na placenta sendo que 

depois do parto os hormônios voltam aos níveis normais. (BARACHO, 2002).  

A mulher apresenta a pelve óssea, que tem a função de proteger e dar sustentação aos órgãos 

internos e principalmente para desenvolvimento do feto durante o período gestacional. A pelve é 

uma cavidade óssea composta pelo ílio, ísquio, púbis, espinha ilíaca Antero superior-inferior e 

espinha ilíaca póstero superior-inferior, articulação sacrilíaca, sacro, cóccix, forame obturador, 

sínfise púbica e arco púbico. (STEPHENSON, et al, 2004).  

A Anatomia do trato urinário superior é composto por dois rins e dois ureteres, o rim do lado 

direito é menor que o esquerdo por causa da presença do fígado, eles apresentam comprimento de 

10 a 12 cm, espessura de 3 a 4 cm e largura de 5 a 6 cm, os ureteres são extensões tubulares de 

musculatura lisa com revestimento de células epiteliais. O trato urinário inferior é composto pela 

bexiga que apresenta musculatura lisa chamada de detrusor da qual armazena a urina, quando esta 
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musculatura relaxa e se contrai ela elimina a urina através da ureta que é uma musculatura estriada 

na parede externa e na parede interna dispõe de camada lisa, essa estrutura é também chamada de 

esfíncter externo. (POLDEN, et al, 2002).  

A vagina é um músculo membranoso de 8 a 10 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro, 

sustentada pelos ligamentos cervicais transversos e pelos músculos elevadores do ânus, essa 

musculatura apresenta elasticidade, da qual tem a capacidade de aumentar de diâmetro, assim 

permitindo a passagem do bebê na hora do parto. (BARACHO, 2002). 

Os ovários têm forma de amêndoas, um de cada lado do útero, situado para baixo e para traz 

das trompas uterinas, tem a função de secretar progesterona e estrogênio, para eliminação de 

óvulos que seguirão para as trompas uterinas, da qual as trompas apresentam 10 cm de 

comprimento e 2 a 4 de diâmetro, é dois canais que conectam os ovários com o útero, este é o 

local onde ocorre o encontro do espermatozóide com o óvulo, ocorrendo à fecundação deste 

óvulo, ele será encaminhado pelos movimentos de peristaltismos até o útero onde ira se 

desenvolver durante nove meses. O útero tem o formato de uma pêra invertida com dimensões de 

8 a 9 cm de comprimento, 5 a 6 cm de largura e espessura de 4 cm. É um órgão oco com parede 

muscular miométrio, coberta com endométrio altamente vascularizado, tem a função de acomodar 

e nutrir o concepto possui propriedade de aumentar e diminuir de tamanho durante e após a 

gravidez. (POLDEN, et al, 2002). 

As mamas são importantes para as amamentações dos lactantes, da qual apresentam 

tecido conjuntivo, granular e gorduroso, passando por elas veias mamárias, artérias e linfonódos 

axilares, tendo 15 a 20 lóbulos de secreção cada um contendo seu próprio ducto que seguira para o 

canal lactífero onde ficara no reservatório da papila mamilar (auréola) área composta por 

glândulas sebáceas com uma pigmentação. (BARACHO, 2002).  

Os hormônios são produzidos pelo corpo lúteo, a progesterona ocorre no inicio e no final 

da gestação, com ação de redução da tonicidade da musculatura lisa dos órgãos maternos, 
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desenvolvimento das células alveolar e glandular produtoras de leite. O estrógeno é produzido 

também pela placenta, com ação de retenção hídrica com isso pode ocorrer retenção de sódio, 

preparação dos ductos mamários para a lactação e flexibilidade da articulação pélvica. A relaxina 

é produzida pelo ovário e placenta  que tem efeitos importantes no sistema reprodutor feminino ao 

longo da gestação, para a preparação do parto, é ele que atua para relaxar os ligamentos na pelve, 

suavizar e alargar o colo do útero, os níveis aumentam após a ovulação, durante a segunda metade do 

ciclo menstrual, nessa fase ele atua para relaxar a parede do útero e preparar o revestimento 

uterino para a gravidez, esse hormônio apresenta-se mais elevado no primeiro trimestre. Nesse 

momento, acredita-se que ele é importante para promover a implantação do feto em 

desenvolvimento na parede do útero e o crescimento da placenta, inibindo ainda contrações uterinas e 

evitando assim partos prematuros. No final da gravidez, ele ajuda a promover a ruptura das 

membranas que rodeiam o feto do crescimento e abertura do colo uterino e da vagina para auxiliar o 

processo de parto. Há também algumas evidências de que ele atua relaxando os ligamentos na frente 

da pelve para facilitar o nascimento do bebê. (STEPHENSON, et al, 2004). 

As mudanças na mãe e no bebê se desenvolvem desde o primeiro mês gestacional da qual 

a mãe pode apresentar sintomas parecidos como náuseas e sonolência até o quinto mês, no 

próximo mês a barriga da mãe já estará aparecendo bem, sendo essa uma fase mais tranquila, 

começa a sentir o bebê chutar e se movimentar, no sétimo mês ocorre o amadurecimento do bebê, 

a mãe passa sentir mais contrações e apresenta o enrijecimento da barriga, no oitavo mês não terá 

mais tantos riscos se nascer prematuro, ocorre à expansão da cintura pélvica e aumento dos 

desconfortos, já no ultimo mês o bebê estará pronto para nascer. (BACCI, 1999). 

 A hidroterapia é um recurso terapêutico que possui propriedades físicas capazes de diminuir 

a força gravitacional com isso ajuda a melhorar e aumentar a força muscular, aumentar a 

resistência dos movimentos da amplitude articular e do retorno venoso, com redução do peso 

corporal durante as atividades realizadas, aliviando as dores através do relaxamento, da qual isso 

https://fortissima.com.br/2015/04/13/conheca-todas-fases-desenvolvimento-feto-14696727/
https://fortissima.com.br/2015/04/13/conheca-todas-fases-desenvolvimento-feto-14696727/
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resultara no controle da dor durante o parto, melhorando a auto-imagem, humor e o bem estar da 

gestante.  (CAMPIOM, 2000). 

Os exercícios aquáticos ajudam a adaptar o corpo, aliviar e reduzir os desconfortos que são 

comuns na gravidez, é utilizada para fortalecer os músculos do abdômen cintura pélvica e assoalho 

pélvico, assim facilitando para o nascimento do bebê na hora do parto e melhorando também as 

condições cardiorrespiratórias da gestante. (KATZ, 1999). 

As propriedades físicas da água e a densidade são definidas como massa por unidade de 

volume, a pressão hidrostática como força por unidade de área, e a flutuação que é uma força 

oposta sobre o objeto ou pessoa em imersão fazendo com que possa flutuar.  ( KOURY, 2000). 

Através da imersão na água obtemos o alivio do estresse e diminuição do impacto das 

articulações, permitindo desta forma a realização de movimentos e atividades que não seriam 

possíveis em solo, da qual a água traz para a gestante, prazer e conforto, pois ajuda a aliviar o peso 

sobre os órgãos pélvicos e bexiga, diminui a pressão do diafragma e melhora a circulação 

sanguínea. (ROUTI, et al, 2000) 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o alcance do objetivo proposto, adotou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa 

com objetivo exploratório Segundo Brevidelli (2013) a pesquisa qualitativa estuda o fato, a partir 

da observação de situações reais e cotidianas, da qual busca o significado da ação social de acordo 

com a visão do sujeito investigado. Atualmente, a pesquisa qualitativa pode ser desenvolvida nas 

mais diversas áreas, com função de se buscar a compreensão a partir da experiência de quem vive 

a situação que será estudada e a quantitativa que prevê a mensuração de variáveis 

preestabelecidas. 

Trata-se de uma pesquisa com amostragem probabilística, através de um estudo de caso 

que será realizado nas dependências da instituição de ensino superior- Faculdade de Pato Branco – 

FADEP, na piscina, sendo uma gestante no último trimestre gestacional, os benefícios seriam para 
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trazer relaxamento e conforto, utilizando a hidrocinesioterapia, para anamnese, os dados foram 

coletados através da ficha de avaliação ortopédica da clinica escola de fisioterapia– FADEP da 

qual já foi validada por cinco professores e a análise dos resultados foi obtida através de um 

questionário publicado em um artigo cientifico e pela mensuração goniométrica presente na ficha 

de avaliação da Fadep. 

 O presente estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos apresentados na 

resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados será realizada somente 

após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da autorização das 

Instituições privadas de saúde e assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido em 

duas vias, sendo que uma via permanecerá com o participante e a outra com os pesquisadores, 

assim como as assinaturas nos termos de compromisso para uso de dados em arquivos e 

confidencialidade. 

Foram realizados dez atendimentos com duração de 50 minutos, sendo duas vezes por 

semana em dia e horário pré-estabelecido. A conduta terapêutica constava das seguintes fases: 

aquecimento, alongamento, fortalecimento muscular, desaquecimento e relaxamento. 

RESULTADOS 

A Tabela 1 descreve a amplitude de movimento da coluna lombar mensurada através da goniométria.  

Tabela 1- GONIOMETRIA DA COLUNA LOMBAR 
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Fonte: Dados da pesquisa 

A tabela mostra os valores da mensuração das amplitudes de movimento da coluna 

lombar, sendo que alguns valores alteraram apos o tratamento pelo ao aumento do abdômen, 

devido ao crescimento útero para gestar o bebê, outras informações relevantes foram levantadas na 

tabela 2.  

 

Tabela 2- GONIOMETRIA DA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL 

Goniometria da articulação do quadril 

Valores normais Inicio do tratamento Final do tratamento 

Flexão da coxa 0 – 125º Direita125º / Esquerda 

125º 

Direita 90º / Esquerda 90º 

Extensão da coxa 0 – 10º Não se aplica Não se aplica 

Abdução da coxa 0 – 45º Direita 45º / Esquerda 45º Direita 45º / Esquerda 45º 

Adução da coxa 0 – 15º Direita 15º / Esquerda 15º Direita 15º / Esquerda 15º 

Rotação medial da coxa 0-

45º 

Direita 45º / Esquerda 45º Direita 45º / Esquerda 45º 

Rotação lateral da coxa 0-

45º 

Direita 45º / Esquerda 45º Direita 45º / Esquerda 45º 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os valores da amplitude de movimento do quadril foram alterados devidamente ao 

aumento do abdômen pelo crescimento do útero.  

Goniometria da coluna lombar 

Valores normais Inicio do tratamento Final do tratamento 

Flexão lombar 0 – 95º Direita 95º / Esquerda 95º Direita 50º / Esquerda 50º 

Extensão lombar 0 – 35º Direita 35º / Esquerda 35º Direita 20º / Esquerda 20º 

Flexão lateral lombar 0 – 

40º 

Direita 40º / Esquerda 40º Direita 25º / Esquerda 25º 

Rotação lombar 0 – 35º Direita 35º / Esquerda 35º Direita 25º / Esquerda 25º 
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DISCUSSÃO 

Segundo Bates e Hanson, o benefício terapêutico dos exercícios em água aquecida 

promove relaxamento muscular, reduz a sensibilidade à dor, reduz espasmos musculares, facilita a 

movimentação articular, aumenta a força e resistência muscular, reduz a atuação da força 

gravitacional, aumenta à circulação periférica, melhora o equilíbrio, a estabilidade proximal do 

tronco, melhora a moral e autoconfiança do paciente. 

Segundo Katz, o exercício aquático reduz inchaços nas mãos e nos pés, ajuda a reduzir o 

cansaço durante a gestação, sendo importante também fortificar e tonificar os músculos que serão 

usados durante o trabalho do parto, além disso, o exercício na água acaba se tornando prazeroso, 

acalmando e tranquilizando a gestante. 

Segundo Bacci os efeitos terapêuticos na água, proporcionam à gestante alguns benefícios, 

minimizando o cansaço físico, promovendo relaxamento físico e mental, com diminuição da 

incidência de estresse, aumento da resistência muscular, controle postural, diminuição de dores e 

edemas gestacionais. 

CONCLUSÃO 

Levando em conta as condições experimentais, podemos concluir que durante o período 

gestacional a mulher passa por um período de adaptações corporal e hormonal. Sendo que neste 

estudo de caso, pode-se constatar uma melhora no fortalecimento e alongamento da musculatura 

pélvica, com aumento auto-estima, deixando-a tranquilizada e relaxada, melhorando a sua 

qualidade de vida. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 BACCI, Anaí. Benefícios da Hidroginástica para Gestante/AnaíBacci, Campinas-SP, 1999. 

Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document  

BARACHO, Elza. Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia-Aspectos de Ginecologia e 

Neonatologia/Elza Baracho – 3ª edição-Editora Medsi: Rio de Janeiro, 2002. 



  
 

34 
 

BATES, Andrea e Hanson, Norm. Exercícios aquáticos terapêuticos/Andrea Bates e Norm 

Hanson – 1ª edição-Editora Manole: São Paulo, 1998. 

BREVIDELLI, Maria Meimei; SERTÓRIO, Sonia Cristina Masson. TCC - trabalho de 

conclusão de curso. 4.ed. SÃO PAULO: LÁTRIA, 2013. 

CAMPION, Margaret Reid. Hidroterapia Princípios e Prática/Margaret ReidCampion – 1ª 

edição-Editora Manole: São Paulo, 2000. 

KATZ, Jane. Exercícios Aquáticos na Gravidez/Jane Katz – 1ª edição-Editora Manole: São 

Paulo, 1999. 

KOURY, Joanne M. Programa de Fisioterapia Aquática/Joanne M. Koury – 1ª edição-Editora 

Manole: São Paulo, 2000. 

POLDEN, Margarete e Mantle Jill. Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia/Margarete Polden 

e Jill Mantle – 1ª edição-Editora Santos: São Paulo, 2002. 

RUOTI, Richard G, Morris, David M. e Cole, Andrew J. Reabilitação Aquática/Richard G. 

Ruoti, David M. Morris e Andrew J. Cole - 1ª edição-Editora Manole: São Paulo, 2000. 

STEPHENSON, Rebecca G. e O´Connor, Linda J. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e 

Obstetrícia/Rebeca G. Stephenson e Linda J. O´Connor – 2ª edição-Editora Manole: São Paulo, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário: 

Nome:  

Data nasc.: Estado civil:   Nº De filhos:  

 Histórico de doenças. 

Cirurgias:  

Doenças cardiovasculares:  

Diabetes mellitus:  

Lesões músculo- esqueléticas: 

Outras' doenças:  

 Com que freqüência vai ao médico. 

( ) 1 x por mês 

( ) 1x por bimestre 

( ) 1 x por trimestre 

( ) Outros 

 Faz uso de medicamentos? ( ) SIM ( ) NÃO 

Quais medicamentos? 
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Por quê?  

 Hábitos. 

Cigarro ( ) SIM ( ) NÃO 

Bebida ( ) SIM ( ) NÃO ( ) Ocasionalmente 

Faz uso de dieta vegetariana ( ) SIM ( ) NÃO 

Faz uso de dieta macrobiótica ( ) SIM ( ) NÃO 

Faz uso de adoçantes ( ) SIM ( ) NÃO 

Outros: 

Praticava atividade física antes da gestação? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Se a resposta do SIM, responda: 

a) Qual atividade física praticava? 

b) Quantas vezes por semana? 

c) Qual seu objetivo com a prática da atividade física? 

Por que escolheu a hidroginástica durante a gravidez? 

( ) recomendação médica 

( ) manter a forma, estética 

( ) ficar mais calma 

( ) Outros 

Devido à gravidez, você tem sentido algum sintoma, tipo: 

( ) dores nas pernas 

( ) dores na região lombar 

( ) falta de sono 

( ) outros:  

 Após as aulas de hidroginástica, como você se sente em relação aos 
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sintomas mencionados acima?  

Pretende continuar com a prática da hidroginástica após o nascimento 

do bebê? Por quê?  

Fonte: Bacci, 1999. 
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RESUMO 

 

Introdução: O sistema vestibular se divide em sistema vestibular periférico, que compreende o labirinto, 

e o sistema vestibular central, que compreende os núcleos vestibulares e as vias vestibulares do tronco 

cerebral. Sua função é de informar sobre as acelerações angulares da cabeça nos diversos planos do 

espaço e movimentos corpóreos lineares, e quando interrompida, resultam sensações desagradáveis 

como: náuseas, vertigem e alteração do equilíbrio. A reabilitação vestibular é uma opção terapêutica no 

combate de sintomas e sinais crônicos das disfunções vestibulares. Problema de pesquisa: Os exercícios 

irão diminuir as respostas anormais do movimento da cabeça e melhorar o equilíbrio? Hipótese: Os 

exercícios de Cawthorne-Cooksey promovem a sintomatologia e adquirem resposta adaptativa por 

neuroplasticidade, através de movimentos cefálicos, corporais globais e tarefas de equilíbrio. Se justifica 

pelo interesse do pesquisador conhecer e avaliar a eficácia da Reabilitação Vestibular em um paciente 

com labirintite. Objetivo: verificar a eficácia da fisioterapia vestibular favorecendo ao paciente a realizar o 

mais perfeitamente possível os movimentos que estava acostumado a fazer antes de surgir a labirintite. 

Métodos: Pesquisa de natureza aplicada com uma abordagem qualitativa e objetivo exploratório através 

de um estudo de caso, de amostragem probabilística. O procedimento foi realizado com um idoso do sexo 

masculino e idade superior a sessenta anos. O método de avaliação utilizado foi a Escala de Equilíbrio de 

Berg, e os exercícios utilizados para a reabilitação vestibular foram o protocolo Cawthorne-Cooksey. 

Foram realizadas dez sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, com duração de aproximadamente 

quarenta minutos cada sessão.  
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INTRODUÇÃO 

 

A principal responsabilidade do sistema vestibular é a manutenção do equilíbrio geral e quando a 

função for interrompida resultam em sensações desagradáveis surgindo então a vertigem, causando uma 

sensação rotatória do paciente em relação ao meio ambiente, acompanhada de náuseas, vômitos e 

outros sinais e sintomas neurovegetativos. As vertigens são as queixas mais comuns e vem acompanhada 

com o desequilíbrio que afeta a qualidade de vida do indivíduo acometido. A queixa da vertigem é 

avaliada por consultórios de distúrbios funcionais com um profissional otoneurologista.1 

A Reabilitação Vestibular (RV) é uma opção de tratamento para pacientes portadores de 

distúrbios vestibulares que envolvem estimulações visuais, proprioceptivas e vestibulares. Estabelece o 

equilíbrio por estimulação e aceleração dos mecanismos naturais de compensação.  2   

 Desta forma, surge o seguinte problema de pesquisa: Os exercícios irão diminuir as respostas 

anormais do movimento da cabeça e melhorar o equilíbrio? 

A hipótese levantada é que os exercícios de Cawthorne-Cooksey promovem a sintomatologia e 

adquire resposta adaptativa por neuroplasticidade, através de movimentos cefálicos, corporais globais e 

tarefas de equilíbrio. 

Os exercícios de Cawthorne-Cooksey têm objetivo de promover a execução dos exercícios 

regularmente, os mesmos são baseados no contexto de que a exposição repetitiva a um estimulo 

provocativo resulta em uma redução da resposta patológica a essa técnica, baseado no treinamento da 

habituação vestibular. 1  

Dentro deste contexto apresentado se justifica pelo interesse do pesquisador conhecer e avaliar a 

eficácia da Reabilitação Vestibular em paciente com labirintite. Tendo como objetivo verificar a eficácia da 
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fisioterapia vestibular favorecendo ao paciente a realizar o mais perfeitamente possível os movimentos 

que estava acostumado a fazer antes de surgir a labirintite. 

O sistema vestibular se divide em sistema vestibular periférico, que compreende o labirinto, e o 

sistema vestibular central, que compreende os núcleos vestibulares e as vias vestibulares do tronco 

cerebral.3 A função do sistema vestibular é de informar sobre a acelerações angulares da cabeça nos 

diversos planos do espaço e movimentos corpóreos lineares, que quando interrompidas, resultam 

sensações desagradáveis como: náuseas, vertigem, alteração do equilíbrio e nistagmo. 4 

 O sistema vestibular central produz respostas que são transmitidas através dos músculos extra-

oculares à medula espinhal para preparar dois reflexos importantes, o reflexo vestíbulo-ocular que gera 

os movimentos oculares permitindo então a visão nítida durante o movimento da cabeça e o reflexo 

vestíbulo-espinhal que gera o movimento corpóreo de compensação para manter a estabilidade cefálica e 

postura, evitando assim quedas. 5 

A descompensação é o estado de alteração do equilíbrio corporal resultante de lesão unilateral 

abrupta do sistema vestibular, que ocasiona em crise labiríntica com sintomas e sinais auditivos e 

vestibulares.3 

 

 

Vestibulopatias 

 

As vestibulopatias são divididas em dois grupos de acordo com a sua origem sendo: as síndromes 

vestibulares periféricas e as centrais.3 Um dos sintomas mais comuns é a tontura, qual se caracteriza por 

uma insegurança em relação à movimentação ou posição do corpo. 6   
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A tontura é definida como a sensação de perturbação do equilíbrio corporal. Cerca de 85% dos 

pacientes têm distúrbio do sistema vestibular periférico ou central. Pode ser rotatória (vertigens), com 

sensação de estar girando no ambiente ou objetos giram ao seu redor, ou não rotatória, caracterizadas 

por instabilidade corporal, desequilíbrio à marcha, sensação de flutuação, entre outros, e pode ainda 

apresentar ambos tipos de tontura. 8   

As vestibulopatias de origem periférica se caracterizam pela vertigem, associada a sintomas 

neurovegetativos, como náusea e vômito, as alterações auditivas como zumbido, diminuição da acuidade 

auditiva e plenitude aural, e a sudorese também costuma acompanhar estes quadros. 6 

Labirintite:  a labirintite é uma inflamação ou infecção do labirinto, e ocorre quando o nervo que segue 

dentro da orelha interna é infectado por um vírus ou uma bactéria. Lesões no nervo da orelha interna 

afeta o equilíbrio e a audição, apresentando tonturas, vertigem, desequilíbrio. É uma enfermidade de rara 

ocorrência, porém seu termo é utilizado de forma equivocada para designar todas as doenças do 

labirinto.7 

Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB): É a mais comum, o paciente queixa-se de episódios 

breves de vertigem, por uma alteração rápida na postura da cabeça, envolvendo a extensão rápida do 

pescoço ou inclinações cefálicas laterais na direção da orelha afetada. Os sintomas geralmente surgem ao 

virar de um lado para o outro na cama. Geralmente os sintomas são identificados e são evitados com 

movimentos lentamente. 9 

A degeneração do utrículo levaria ao deslocamento de otólitos da mácula, que cairiam no interior 

do labirinto, provavelmente no canal semicircular posterior, interferindo na fisiologia normal das 

estruturas ali existentes3. 

Ototoxicoses: Ocorre por medicamentos que exercem efeitos tóxicos sobre a cóclea e/ou vestíbulo, 

produzem lesões transitórias ou definitivas. Podem se manifestar em vigência do uso da droga ou dias 
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após a sua interrupção.10 Podendo ocorrer perda auditiva, zumbido, desequilíbrio. É uma doença comum, 

podendo ocasionar a vertigem e outros tipos de tontura.3 

Doença de Menière: É caracterizada por apresentar deteriorização gradual da audição na orelha 

acometida e hiporreatividade do sistema vestibular periférico da orelha comprometida.10 Ocorre um 

quadro de hidropsia endolinfática, é um aumento da pressão endolinfática intralabiríntica, causando 

tontura rotatória intensa, zumbido e sensação pressão ou plenitude auricular. 11 

 

Reabilitação Vestibular 

 

A reabilitação vestibular é uma opção terapêutica no combate de sintomas e sinais crônicos das 

disfunções vestibulares com indicação baseada no diagnóstico de um otoneurológico. É constituída por 

exercícios específicos de olhos, cabeça e corpo que visam estimular a compensação vestibular. 12 

A compensação vestibular por meio de exercícios físicos específicos e repetitivos ativam os 

mecanismos de plasticidade neural do SNC. 13 

O autor acima relata que quando ocorre uma lesão vestibular, o SNC efetua naturalmente a 

recuperação funcional do desequilíbrio corporal, por meio da neuroplasticidade. Esse mecanismo 

adaptativo do comportamento motor vestibular é chamado de compensação vestibular. Além desse 

mecanismo pode ocorrer também a adaptação, a habituação e ou a substituição. A RV promove a 

aceleração desses mecanismos e, assim, a diminuição dos sintomas vestibulares. A adaptação vestibular 

refere-se às mudanças a longo prazo que ocorrem na resposta do sistema vestibular a uma informação. A 

adaptação é importante durante o desenvolvimento e o amadurecimento, e na resposta a uma doença ou 

lesão9.  
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Na adaptação o sistema vestibular aprende a receber e a processar informações, mesmo que 

destorcidas ou incompletas, adequando-as aos estímulos apresentados. 13 

 A habituação vestibular representa a redução das respostas sensoriais baseada na repetição de 

estímulos sensoriais, alcançado por execução de movimentos repetitivos que provoquem diminuição da 

resposta vestibular e a diminuição da amplitude do nistagmo. Para que a habituação ocorra, é necessário 

o máximo de integração de todos os sensores envolvidos: visual, vestibular e proprioceptivo. 13 

A substituição é a capacidade do SNC substituir a função vestibular deficiente por mecanismos 

sensório-motores para recuperar a estabilidade do campo visual.14 Ocorre a substituição das informações 

relacionadas ao equilíbrio corporal que estejam ausentes ou conflitantes. 13 

Dentre os métodos de reabilitação, destaca-se os exercícios de Cawthorne e Cooksey, 

desenvolvido na década de 40, consistem em exercícios em movimentos cefálicos, tarefas de 

coordenação óculo-cefálica, movimentos corporais globais e tarefas de equilíbrio, O método é muito 

utilizado e tem apresentado excelentes resultados, promovendo a sintomatologia e criando resposta 

adaptativa por neuroplasticidade. 4 

Para empregar os exercícios de Cawthorne-Cooksey no tratamento é recomendado seguir alguns 

pontos: executar o exercício em várias posições e diferentes velocidades de movimento, preferir local 

barulhento e com movimento de pessoas e primeiramente realizar os exercícios com os olhos abertos 

depois fechados. A execução dos exercícios com os olhos fechados reduz a dependência do paciente das 

informações visuais e possivelmente força uma compensação mais eficaz, através de mecanismos 

vestibulares e somatossensitivos. 9 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem do tipo qualitativa a qual tem o propósito à 

geração de conhecimentos para a aplicações práticas dirigidas a solução de problemas específicos. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso, o qual reúne 

o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com objetivo 

de aprender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto. 

O presente estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 466, 

de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados foi realizada após a aprovação do Projeto de 

Pesquisa pelo Comitê de Ética, sob o número CAAE 69619517.4.0000.0116 da autorização das Instituições 

privadas de saúde e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo que 

uma via permanecerá com o participante e a outra com os pesquisadores, assim como as assinaturas nos 

termos de Compromisso para uso de dados em arquivos e Confidencialidade. 

Para o estudo houveram os seguintes critérios de inclusão para a escolha do paciente: apresentar 

sinais e sintomas da labirintite, ser independente para deambulação, não ter lesões ortopédicas que 

impeçam o indivíduo de realizar exercícios de cervical e inclinação de tronco, não ter sofrido nenhum 

trauma, queda ou ter sido submetido a cirurgia no último ano, e apresentar condições clinicas mínimas 

para realizar as tarefas.     

Estudo realizado na cidade de Pato Branco-PR, paciente masculino, 65 anos, portador de 

labirintite há 10 anos. Foram realizadas 10 sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, durante cinco 

semanas com duração em média de 40 minutos cada, utilizando somente os exercícios de Cawthorne-

Cooksey. Inicialmente foi realizada uma avaliação fisioterapêutica utilizando a escala de equilíbrio de Berg 

(EEB) como pré-protocolo de tratamento (AI – avaliação inicial), e outra após o término do tratamento (AF 

– avaliação final).  

A EEB avalia o equilíbrio dinâmico e estático dos indivíduos e o risco de quedas considerando a 

influência ambiental na função. Avalia também o desempenho do equilíbrio funcional com 14 testes, 
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sendo estes direcionados para a habilidade do indivíduo de sentar, ficar de pé, alcançar, girar em volta de 

si mesmo, olhar por cima de seus ombros, ficar em apoio unipodal e transpor degraus. Apresenta 

pontuação máxima de 56 pontos e mínima de 0 pontos, onde cada teste possui cinco alternativas que 

variam de 0 a 4 pontos. Esta versão apresentou alta confiabilidade intra e inter observadores 

comprovando a sua utilidade para avaliação do equilíbrio de idosos brasileiros15. 

Para o protocolo de tratamento para a reabilitação vestibular foi utilizado a tabela de exercícios 

de Cawthorne- Cooksey, e durante a realização do protocolo foi pedido para que o paciente não usasse 

medicamento vertinaginoso.  Para a utilização dos exercícios foi utilizado uma cama, uma cadeira, uma 

bola e um local de rampa e escada.  O protocolo foi composto por 4 tipos de atividades, cada atividade 

composta por 2 a 5 tarefas, realizadas em séries de 10 repetições cada tarefa.  O voluntário somente 

realizava a próxima tarefa se conseguisse realizar a série anterior eficaz e apresentar sintomatologia.  

Os movimentos exigidos nas atividades são: em posições deitado, sentado e em pé com 

movimentos oculares, cefálicos, tronco e membros, incialmente lentos depois rápidos, com os olhos 

abertos e fechados, finalmente associados com marcha.  

 

DISCUSSÃO E ANALISE DE RESULTADOS 

 

Através da avaliação inicial e final da Escala de equilíbrio de Berg utilizado nesse estudo gerou-se 

uma diferença significativa nos resultados. Na avaliação inicial obteve-se 38 pontos e na avaliação final 

obteve-se 49 pontos, sendo assim houve um aumento nos escores da EEB o que representa a melhora do 

equilíbrio e diminuição do grau de assistência para atividades diárias.  
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GRÁFICO 1  

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Segundo o estudo de Rogatto (2010) 4 essa pontuação indica risco mínimo, de 3 a 4% de queda. 

Na amplitude de 54 a 46, a alteração de um ponto é associada ao aumento de 6 a 8% no risco de quedas, 

e abaixo de 36, o risco é próximo dos 100%, o paciente conseguiu manter um escore de normalidade, com 

um valor mínimo para o risco de quedas. 
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Quanto à satisfação e melhora do quadro clínico do participante, verificou-se subjetivamente que 

o mesmo se tornou mais confiante para realização dos exercícios, relatou vertigem e náuseas em alguns 

momentos durante os exercícios, dificultando a progressão das atividades minimizando esses sintomas a 

partir da quarta sessão onde o participante não mais as relatou. Passou se sentir mais contente e algumas 

vezes motivado a iniciar práticas corporais ou atividades físicas antes não imaginadas.  

A literatura apresenta alguns estudos como o de Silva (2000) 16 que relata em seu estudo 

resultados obtidos com as técnicas de reabilitação. Neste estudo ele diz que são extremamente 

favoráveis, sendo recomendado o seu emprego rotineiro na terapêutica das vestibulopatias. Relata ainda 

que os exercícios supervisionados e personalizados, podem oferecer influências positivas para a 

estabilização dos sintomas e para redução da incapacidade inicial severa, além de apresentarem 

excelentes respostas nos casos mais recentes, quando comparados aos exercícios sem supervisão direta 

do fisioterapeuta. 

O estudo de Rogatto (2010)4 diz que os exercícios de Cawthorne-Cooksey têm mostrado eficácia 

no tratamento da reabilitação de vestibulopatias periféricas, havendo a necessidade da execução dos 

exercícios regularmente. Esses exercícios são baseados no contexto de que a exposição repetitiva a um 

estímulo provocativo resulta em uma redução da resposta patológica a essa técnica, baseado no 

treinamento da habituação vestibular. Em seu estudo utilizaram um indivíduo portador de disfunção 

vestibular periférica. O exercício foi realizado em um balanço suspenso adaptado e se mostrou eficácia no 

tratamento.  

  Outro estudo descrito por Teixeira (2009)1 mostrou o tratamento com 116 pacientes através dos 

exercícios de Cawthorne-Cooksey exercícios realizados em casa e sessões remarcadas quinzenalmente 

durante no máximo 3 meses, totalizando 4 sessões. Neste período 75,7% dos pacientes tiveram sucesso 

no tratamento (55,1% com melhora total). Nesse estudo mostrou-se que há necessidade de um período 

de tempo menor para indicar alta do tratamento, porém com um número maior de sessões. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos podem concluir que a utilização dos exercícios de Cawthorne- Cooksey para 

a reabilitação vestibular são extremamente favoráveis e apresentaram excelentes respostas positivas para 

a estabilização dos sintomas e para redução da incapacidade inicial, além de apresentarem excelentes 

respostas em melhora do déficit de equilíbrio do paciente, que através do estimulo com movimento da 

cabeça ofereceu maior estabilidade postural estática e dinâmica. Após o tratamento o paciente melhorou 

sua capacidade funcional diminuindo o tempo na realização de suas atividades. O paciente relata que 

anterior ao tratamento, apresentava cerca de duas a três crises de labirintite por semana, e após o 

mesmo as crises diminuíram significativamente, com ausência das crises por semanas e com diminuição 

do uso do medicamento. 

Sugerimos que mais estudos devem ser realizados utilizando esse protocolo, com um número 

maior de pacientes e possivelmente maior número de sessões, para que os exercícios possam levar a uma 

maior perturbação, resultando em uma habituação precoce e melhora dos sintomas. 
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ANEXOS 

 

Protocolo de exercícios de Cawrthone-Cooksey  

 

A- Na cama 

1. Movimentos oculares- primeiro lentos, depois rápidos 

a. para cima e para baixo 

b. de um lado para o outro  

c. concentrando-se no movimento dos dedos, desde 90 cm a 30 cm da face  

2. Movimentos cefálicos - primeiro lentos, depois rápidos; depois com olhos fechados 

a. para cima e para baixo 

b. de um lado para o outro  

B- Sentado 

1. e 2 iguais acima  

2. encolher os ombros e fazer movimentos circulares com eles 

3. inclinar tronco para frente e pegar objetos no chão  

C- Em pé  

1. Igual a A1, A2 E A3  

2. mudar a posição sentada para a de pé, com os olhos abertos e fechados 

3. jogar uma bola pequena de uma mão para outra (acima do nível do horizonte) 

4. jogar a bola de uma mão para outra embaixo do joelho, alternadamente 

5. levantar-se a partir da posição sentada, girando durante o movimento  

D- Outros movimentos 

1. circular ao redor de uma pessoa que está no centro, que joga uma bola grande  

(Que lhe deve ser devolvida)  

2. andar pela sala com os olhos abertos e fechados  

3. subir e descer uma rampa com os olhos abertos e fechados 
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4. subir e descer uma escada com os olhos abertos e fechados 
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RESUMO 

 

 

A escoliose é um desvio postural da coluna espinhal e pode ou não incluir a rotação ou 

deformidade das vertebras. A duas classificações da escoliose: postural e estrutural, na escoliose 

postural a curvatura e bem menor e se corrigi ao se inclinar para frente e pode ser corrigidas com 

exercícios ativos e passivos, já na estrutural que ato de se inclinar para frente não corrige o desvio 

postural por a deformidade der fixa de acordo com sua causa congênita, neurológica ou idiopática. 

As vantagens do método Pilates visa melhorar flexibilidade, alongamento, fortalecimento e o 

alinhamento postural. Problema da pesquisa: Será que o método Pilates terá resultado 

significante no tratamento de Escoliose. Hipótese: O método Pilates é um tratamento global que 

tem melhora sanguificativa no fortalecimento, alongamento e melhora do alinhamento postural. 

Objetivo: Analisar a eficácia dos exercícios com o método pilates solo no tratamento para 

escoliose. Justificativa: A justificativa é pelo interesse de avaliar o alongamento e fortalecimento 

das cadeias muscular anterior e posterior do paciente com Escoliose. Método: Esta pesquisa está 

enquadrada sendo de natureza aplicada, utilizando abordagem quantitativa e com objetivo 

exploratório através de uma amostra em estudo de caso único, sendo realizadas 20 sessões no 

total, tendo como sujeito da pesquisa uma pessoa do sexo feminino de 9 anos com diagnóstico de 

escoliose em “s”. Resultado e Discussões: Pode-se observar que o paciente, denominado caso 

único, obteve um ótimo resultado durante o tratamento e com dados obtidos satisfatórios no que 

diz respeito, ao ganho de mobilidade flexibilidade e ganho de força. Convém ressaltar que 

melhorou a amplitude do movimento e a sua força muscular. Considerações Finais e Sugestões: 

Devido aos dados obtidos conclui-se que o método pilates é eficaz no protocolo de tratamento de 

escoliose, pois possibilita uma resposta rápida e eficaz ao paciente, mas requer a necessidade de 

um tempo maior para se avaliar resultados mais significativos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Coluna Vertebral é considerada o eixo do esqueleto e de sustentação do corpo. É 

estabelecida por superposição de trinta e três vertebras: sete cervicais, doze torácica, cinco 

lombares, cinco sacrais e quatro coccígeas. Não há mobilidade nas vértebras sacrais e coccígeas, 

porque estão fixadas entre si, e constituem, respectivamente, o osso sacro e o cóccix. A primeira e 

segunda vértebras cervicais são responsáveis pela sustentação e movimento da cabeça. A primeira 

vértebra permite o movimento vertical da cabeça, já a segunda vértebra permite o movimento 

lateral. Na porção anterior da vértebra existe o corpo da vertebra, que tem a função de suportar o 

peso corporal, já a parte posterior, o arco vertebral cuja apófise espinhosa (ou processo espinhoso) 

são bastante salientes nas 7 vértebras. Entre as duas estruturas há um orifício (Forame 

Intervertebral) onde passa a medula espinhal. Devido a decorrência da sobreposição se uma 

vertebra com outra, irão se forma, o canal intervertebrais sobrepostos que abriga a medula 

espinhal, canais ósseos nas partes laterais no arco vertebral para a saída dos nervos da origem na 

medula espinhal; as pequenas articulação entre meio as vértebras e com as costelas. 
1
 

A estrutura da coluna vertebral e composta por, 7 vértebras cervicais e 12 torácica, e 5 

lombares e ainda as vértebras e as coccídeas. Cada vértebra consiste de um corpo do qual se 

salienta um arco ósseo. Em todas as estruturas dos arcos existem as articulações que diminui a 

mobilidade entre as vértebras adjacentes. As lâminas encontram-se entre as vértebras que são 

flexíveis de fibrocartilagem, os disco, são reesposáveis por facilitar o movimento da coluna e tem 

a função de absorver empaqueto. A função da coluna vertebral é de suporte, proteção e 

locomoção. A estabilidade ativa é realizada pelos músculos da coluna e do abdome, que são de 

grande importância. 
2
 

A estrutura anatômica da coluna vertebral é composta por eixos e ossos organizados para 

oferecer a resistência, a sustentação e a flexibilidade necessárias á movimentação do tronco. Por 
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fim, a coluna é composta por 33 vértebras sendo sete vertebras cervicais, doze torácica, cinco 

lombares e cinco sacrais e quatro coccígeas. 
3
 

Uma vértebra típica consiste em um corpo vertebral e um arco vertebral. O corpo 

vertebral tem posição anterior e é o principal componente de sustentação de peso do osso. Os 

discos intervertebrais fibrocartilaginosos separam os corpos vertebrais de vértebras adjacentes. O 

arco vertebral ancora-se firmemente à superfície posterior do corpo vertebral por dois pedículos, 

que formam os pilares laterais do arco vertebral. O teto do arco vertebral é formado por lâminas 

direita e esquerda, que se fundem na linha média. 
4
 

Os músculos do dorso podem ser classificados como extrínsecos ou intrínsecos, com base 

em sua origem embriológica e tipo de inervação. Os músculos extrínsecos estão envolvidos com 

movimentos dos membros superiores e da parede torácica e, em geral, são inervados por ramos 

anteriores e nervos espinais. O grupo superficial destes músculos está relacionado com os 

membros superiores, enquanto a camada intermediária de músculos se associa à parede torácica. 

Todos os músculos intrínsecos do dorso têm posição profunda e são inervados pelos ramos 

posteriores dos nervos espinais. Eles sustentam e movimentam a coluna vertebral e participam dos 

movimentos da cabeça. Um grupo de músculos intrínsecos também movimenta as costelas 

relativamente à coluna vertebral. 
3
 

Na posição anatômica o corpo se organiza em uma série alternada de curvas 

contrabalanceada. As curvaturas torácica e sacrococcígeas da coluna, são côncavas em relação a 

região anterior da corpo, são reconhecida como curvaturas primárias, que no período gestacional 

apresentam a posição flexionada. Ainda no período fetal e durante o primeiro ano de vida começa 

a formação das curvaturas secundárias, elas se formam à partir das primeiras flexões do bebê. Na 

posição ortostática, pode-se ampliar a visão no que diz respeito às curvaturas da coluna em relação 

ao corpo, assim as curvaturas: cranial, torácica e sacrococcígea como curvaturas primárias, e as 

curvaturas: cervical e lombar como secundárias. As curvaturas primárias ficam parcialmente 
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mantidas pelos ossos envolventes. Já as curvaturas secundárias dependem mais do equilíbrio dos 

músculos, que primeiro criam e depois permitem e mantem suas posições. 
5
 

Os elementos esqueléticos e musculares do dorso sustentam o peso do corpo, transmitem 

força através da pelve para as extremidades inferiores, carregam e proporcionam a cabeça e 

firmam e ajudam a movimentar os membros superiores. A coluna vertebral esta em posição 

posterior no corpo e na linha media. Quando vista verticalmente, apresenta muitas curvaturas: A 

curvatura primaria da coluna vertebral é côncava anteriormente, refletindo a forma original do 

embrião, e esta mantida das regiões torácica e sacral nos adultos. 
3
 

A escoliose é um desvio postural da coluna e pode ou não incluir a rotação ou 

deformidade das vértebras. É estimado que mais de 500.000 adultos nos Estado Unidos 

apresentasse escoliose. Verifica-se comumente durante a adolescência, sendo oito vezes mais 

comum em menina do que em meninos. Pode se desenvolver secundariamente as outras condições 

mórbidas, ou ocorrer sem causa conhecida. A escoliose idiopática representa cerca de 80% a 85% 

dos casos do distúrbio. Os outros 20% a 25% dos casos são secundários a mais 50 causas 

diferentes, como poliomielite, hemivértebrais congênitas, neurofibromatose e paralisia cerebral. 

Embora as curvas menores sejam relativamente comuns (afetando cerca 2% da população), é 

estimado que menos de 0,1% das crianças norte-americano em idade escolar apresente escoliose 

idiopática grave. A prevalência na população é de 7,7% com curvas maiores que 5, 2, 3% com 

curvas maiores que 10 0,5% com curvas maiores que 10 0,1% com curvas maiores que 40. Os 

estudos iniciais que indicam um problema mais disseminado provavelmente tiveram por base a 

inclusão de crianças com doenças sistêmicas serias, como poliomielite. 
7 - 8

 

As escolioses podem ser classificadas como: postural ou estrutural. Na escoliose postural, 

existe uma pequena curva que se corrige com o ato de encurva-se. Pode ser corrigida com 

exercícios passivo e ativos. A escoliose estrutural não se corrige com encurvamento. É uma 

deformidade fixa classificada de acordo com a causa: congênita, neurológica ou idiopática. 
5
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As causas da escoliose podem ser conhecidas ou desconhecidas (escoliose idiopática). 

Das causas conhecida tem metabólicas, neuromusculares e osteogênicas, principalmente. As 

causas metabólicas são devidas a condições de raquitismo, osteoporose juvenil, osteogênese 

imperfeita e outros. As causas neuromusculares devem-se a condições neurológicas como paralisia 

infantil, paralisia cerebral, atrofia muscular e outras. As causas osteogênicas são curvas devido a 

defeitos congênitos do osso. 
10

 

A Escoliose Congênita é provoca da por distúrbios no desenvolvimento vertebral durante 

a sexta até a oitava semana de desenvolvimento embrionário. Existem anomalias estruturais nas 

vertebras que podem provocar intensa curvatura. A criança poderá apresentar outras alterações e 

complicações neurológicas, se a coluna estiver envolvida. O diagnóstico e o tratamento precoces 

de curvas progressivas são essenciais às crianças com escoliose congênita. 
5
 

A escoliose congênita resulta de malformações dos segmentos vertebrais geralmente 

entre 6 e 8 semanas de gestação. Pode ocorrer devido à falha de formação (hemivértebrais), falha 

de segmentação (barra óssea) ou mista. A uma história natural de cada tipo de malformação é o 

fator preponderante em relação ao prognostico. Com o crescimento desequilibrado dos corpos 

vertebrais malformados e o grande potencial de crescimento de uma criança com esqueleto 

imaturo, certas alterações podem levar a grandes curvaturas e alterações neurológica. As mais 

graves são da associação de hemivértebrais com barra óssea contralateral, seguida de 

hemivértebrais ipsilaterais barra óssea unilateral e as barras ósseas bilaterais
1
. Classificação: Falha 

de formação (hemivertebral), Falha de segmentação (barra óssea), Tipo misto (hemivertebral com 

barra óssea), Complexa (mal forção múltiplas inclassificáveis). 
10

 

A Escoliose Neuromuscular desenvolve-se de doenças neuropáticas ou miopáticas. 

Verificam-se com paralisia cerebral, mielodisplasia e poliomielite. Com frequência, existe uma 

longa curva em forma de C a partir da região cervical até a sacral. Nas crianças com paralisia 
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cerebral, a de feridade grave pode tornar o tratamento difícil. A escoliose neuromuscular 

miopática se desenvolve com a distrofia muscular da duchenne e, geralmente não e grave. 
5
 

A Escoliose Idiopática constitui uma curvatura estrutural da espinha para a qual não se 

estabeleceu uma causa. Parece provável que a genética esteja envolvida, e são comuns mães e 

filhas serem acometidas. O crescimento e os tares mecânicos também podem participar do 

processo. 
5
 

Há três tipos de Escoliose Idiopática, dependendo da idade observada. Escoliose Infantil 

ocorre quando é diagnosticado ao nascimento ate 3 anos. Escoliose Juvenil, dos 3 as 10 anos ate o 

final da maturidade esquelética, em muitos casos ate 21 anos. A Escoliose Idiopática Infantil 

ocorre mais frequentemente no sexo masculino. A curva principal é torácica convexa à esquerda e, 

em 80 a 85% dos casos, a curvatura regride com o crescimento, de nominadas de curvas 

resolutivas. Em 15% dos casos curva pode ser progressiva, necessitando tratamento especifico 
10

 

Na Escoliose Idiopática Juvenil, a incidência é igual no sexo masculino e feminino ate 6 

anos. Dos 6 aos 10 anos, aumenta a incidência no sexo feminino. As curvas mais frequentes são 

tóraco convexas á direita. A Escoliose Idiopática do Adolescente é mais frequente no sexo 

feminino, principalmente em curvas acima de 20º. O padrão da curva mais frequente é a torácica 

convexa a direita
1
. Classificação: Escoliose Idiopática Infantil; Escoliose Idiopática Juvenil; 

Escoliose Idiopática Adolescente. 
10

 

O diagnóstico das escolioses pode ser importante na prevenção da deformidade espinhal 

grave. Os sinais cardinais da escoliose são ombros ou crista ilíaca desigual, escapula proeminente 

no lado convexo dos flancos, assimetria gradil torácico e corcova na costela proeminência 

muscular para espinhal, ao se encurvar para frente. É necessário exame físico completo nas 

crianças com escoliose, porque o defeito pode ser indicativo de outra patologia subjacente. A 

curva e medida, determinando a quantidade de desvio lateral presente na radiografia, sendo 

rotulada de direita ou esquerda pela porção convexa da curva. Podem ser realizados outros 
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procedimentos radiográficos, como Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e 

Mielografia. 
5-10 

As curvas superiores à faixa entre 40º - 45º devem ser consideradas para tratamento 

cirúrgico. O tratamento de escoliose depende da gravidade da deformidade e probabilidade de 

progressão. Curvas maiores são mais passiveis de progredir. A idade à apresentação também é 

importante. As curvas detectadas antes da menarca são mais passiveis de progredir do que as 

detectadas apos a menarca. Para as pessoas com graus menores de curvatura (10º a 20º), a 

tendência tem sido de, em vez de tratamento agressivo, uma abordagem de observação, tirando 

proveito dos métodos diagnósticos mais sofisticados atualmente disponíveis. O tratamento é 

considerado para os pacientes fisiologicamente imaturo com curvas entre 20º e 30º. As curvas 

entre 30º e 40º geralmente são considerada para a colocação de órteses, e as curvas superiores a 

40º a 45º devem ser consideradas para cirurgia. 
5
 

Os tratamentos estão associados principalmente à história natural de cada deformidade 

congênita observada. Em geral, somente 25% de todas as escolioses congênitas não progridem 

25% progridem pouco e 50% progridem mais de 30º graus, necessitando de intervenção cirúrgica. 

Observação periódica com controle radiográfico comparativo em fase inicial pode ser realizada a 

em torno 4 a 6 meses casos menos grave e baixa idade para determinar o tipo de malformação de 

coletes e órteses externas é geralmente rígida e não tem resposta com meio contensor externo. 

Muitas vezes, o uso com meio contensor externo. Muitas vezes, o uso pode estar adiando a 

cirurgia em um momento cirúrgico este indicado em escoliose congênita com mal prognostico 

pela historia natural, piora da curva e presença de cifosescolioses. O tratamento cirúrgico esta 

indicado em escoliose congênita com mau prognostico, a piora da curva e presença de 

cifosescolioses. 
10

 

O tratamento das Escolioses Neuromusculares seguem em três níveis: observação, coletes 

e cirurgia. A observação esta indicada no inicio, quando diagnosticada em curvas de baixo valor 



  
 

63 
 

angular ou quando se estabelece a causa da doença base. A deformidade pode progredir mesmo 

apos a maturidade de esquelética. O uso de coletes esta indicado somente em curvas flexíveis, 

geralmente acima de 20º graus. O seu objetivo é evitar a progressão da curva durante a sua fase de 

crescimento.  Não tem efeito em curvas acima de 45º-50º grau, regidas e obliquidade pélvica. O 

uso prolongado pode levar a lordose torácica e maior restrição pulmonar. 
10

 

São três opções de tratamento nas escolioses idiopáticas: observação periódica, 

tratamento não cirúrgico e tratamento cirúrgico. A observação periódica esta indicada em paciente 

em fase de crescimento, que apresenta curvas menores de 20º graus. O acompanhamento 

radiológico deve ser feito entre 4 à 6 messes. Se apresentar progressão de mais de 5º graus durante 

o acompanhamento, deve ser mudada a conduta de tratamento. 
10 

Em pacientes com curvas com angulares maiores 20º a 40º graus, durante a fase de 

crescimento, é necessário tratamento com uso de colete. O colete tem como objetivos melhorar e 

manter a curvas e evitar a progressão. São dois os principais tipos de colete (órtese) que engloba o 

segmento cervical-torácico-lombar-sacral (CTSLSO ou COLETE DE Milwaukee), indicado para 

curvas torácicas com ápice de T10 principalmente, e o Colete Tóraco-Lombo-Sacro, (TLSO), para 

curvas com ápice abaixo de T11. O tratamento cirúrgicos só é indicado em curvas acima de 40º 

graus em pacientes com potencial de crescimento, ou curvassem pacientes com maturidade 

esquelética, com progressão comprovada da curva por meio de radiologias, do comprometimento 

estético devido a escoliose e a giba ou nem sempre presença de dor associada a escoliose. Em 

curvas acima de 60º graus, geralmente está indicada a sua correção. 
10

 

O Pilates foi criado na época da 1ª Guerra Mundial por Joseph Humbertus Pilates, foi 

voltado para os internos de um campo de concentração, que foram acidentados e enfrentavam 

grandes períodos de internação e de imobilidade no leito. Muitos deles haviam sofrido grandes 

fraturas e em outros casos mutilação, apresentando limitações físicas e dores crônicas. Pilates teve 

o objetivo de estimular o sistema neuromuscular desses pacientes para melhorar a saúde geral. 
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Introduzido no Brasil na última década, gradativamente este método passou a ser usado e 

conhecido pelos Brasileiros, porém como ocorre com todo terapêutico ou de preservação para a 

saúde. O desenvolvimento indiscriminado do Método Pilates, ocorreu tanto pelas mãos de 

profissionais sérios e competentes, formados por um rigoroso treinamento, tanto por outros que 

não foram tão rigorosamente formados. 
9
 

Em “O retorno á vida pela Contrologia” Joseph Pilates e William John Miller apresentou 

o bom condicionamento físico como a obtenção e a manutenção de um corpo e desenvolvido 

uniformemente capaz de realizar natural, fácil e satisfatoriamente todos os nossas atividades 

diárias. Para alcança-los, propõem a realização diária dos exercícios desenvolvidos com esses 

objetivos métodos únicos nos levam aos resultados desejados á medida que, sucessivamente, 

reagem contra as condições nocivas inerentes á civilização moderna. 
11

 

Nascido na Alemanha em 1880, Joseph Hubertus Pilates teve uma saúde frágil. 

Autodidata, estudou Anatomia, Física, Biologia, Fisiologia, Medicina Tradicional chinesa e o 

movimento do corpo dos animais. Aos 32 anos, estudou boxe e trabalhou como instrutor de defesa 

pessoal da Scotland Yard e como artista de circo. Dois anos de, pois, com a Primeira Guerra 

Mundial, ele e os artista com quem trabalhava foram mandados para uma campo de concentração, 

por serem considerados inimigos estrangeiros. Foi nessa época que Pilates desenvolveu seus 

exercícios, nos quais se percebe claramente a influencia da yoga e das artes marciais. As camas e 

aparelhos especiais criados por ele também tiveram origem nesse período. 
11

 

É o controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo, é a correta 

utilização dos mais importantes princípios das forças que se aplicam a cada um dos ossos do 

corpo, e o total entendimento dos princípios de equilíbrio e gravidade aplicada a cada movimento, 

no estado ativo, em repouso e dormindo. Contrologia é a completa coordenação de corpo, mante e 

espirito. Através dela você primeiro adquire um controle total do seu próprio corpo e depois, 
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através de repetições apropriadas desses exercícios, você gradual e progressivamente adquire um 

ritmo natural e a coordenação associados com todas as atitudes de seu subconsciente. 
9 

Atuando como enfermeiro, Pilates atribuiu à sobrevivência dos soldados a grande 

epidemia de influenza, ocorrida em 1918, a execução dos exercícios por ele proposto, apesar de 

não haver, na época, evidencias cientificas que comprovassem essa afirmação. Em 1926, foi para 

Nova York, onde conheceu Clara, sua futura esposa. Juntos abriram um estúdio para trabalhar com 

a técnica, o que atraiu a atenção de muitas pessoas. Com o passar do tempo, outros estúdios foram 

surgindo, criados por alunos ou estúdios de métodos. Alguns apresentaram adaptações dos 

métodos. Pilates Faleceu aos 87 anos de idade, em um incêndio ocorrido em 1967, tentando salvar 

seus equipamentos. Clara continuou seu trabalho até falecer 10 anos de, pois. 
11

 

Frente a este contexto e tendo em vista a importância que as Escolioses apresentam como 

patologia de ampla prevalência na população, e a necessidade de se investigarem novas abordagens 

e técnicas de tratamento dessa afecção surge a seguinte pergunta de pesquisa: O Pilates pode ser 

uma técnica eficiente no tratamento de Escolioses?  

Essa pergunta desdobra-se no Objetivo Geral do presente estudo: Aplicar a Fisioterapia no 

tratamento de Escolioses por meio do método Pilates, para tratamento de escoliose. De forma 

secundária levante-se: Melhorar o desvio postural apresentado; Fortalecer a musculatura 

paravertebral, Alongar a musculatura paravertebral; Ampliar a mobilidade geral da coluna vertebral. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o alcance do objetivo proposto, adotou-se uma abordagem qualitativa com objetivo 

explicativo-exploratório. Segundo Brevidelli (2010) a pesquisa qualitativa estuda o fato, a partir 

das observações reais e cotidianas, e busca o significado da ação social de acordo com a visão do 
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sujeito investigado. Atualmente, a pesquisa esta sendo desenvolvidas nas mais divercias áreas, por 

uma de suas funções, ser buscar a compreensão a partir da experiência vive a situação a ser 

estudada. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem do tipo qualitativa, tendo como 

objetivo pesquisa exploratória através de um estudo de caso. A coleta de dados foi realizada por 

meio da ficha de avaliação ortopédica, utilizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de 

Pato Branco - FADEP, não existindo nenhum risco para o paciente. 

Por outro lado os benefícios oriundos da participação neste estudo seriam: Fortalecimento 

das cadeias musculares para vertebrais anterior e posterior; Ganho de flexibilidade e Ganho de 

mobilidade articular da coluna vertebral. 

A análise dos resultados foi feita após a obtenção dos dados em uma reavaliação após 20 

atendimentos com o uso do Método Pilates, com base no ganho de força, mobilidade e 

flexibilidade, o programa em questão teve duração de nove semanas. 

A conduta utilizada foi: 1) Spine Stretch Forward - alongamento da cadeia posterior e 

mobilização da coluna; 2) Rolling like a Ball - fortalecimento do reto abdominal, oblíquo externo 

e mobilização da coluna; 3) Swan- alongamento da cadeia anterior do tronco e mobilização da 

coluna, fortalecimento do peitoral maior, tríceps braquial, ancôneo e deltoide anterior; 4) Saw - 

alongamento dos rotadores do tronco, isquiotibiais, quadrado lombar, fortalecimento do reto 

abdominal, obliquo externo e interno; 5) Single Leg Stretch - fortalecimento da musculatura 

abdominal, alongamento de glúteos e coluna lombar; 6) Teaser - fortalecimento do reto abdominal 

e obliquo externo; 7) Criss Cross - fortalecimento do reto abdominal, obliquo externo e interno; 

8) Leg Pull Front - fortalecimento do peitoral maior, tríceps braquial, ancôneo, deltoide anterior, 

glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso e paravertebrais; 9) Roll-over - fortalecimento do 

obliquo externo e reto femoral; 10) Swimming - fortalecimento dos paravertebrais, deltoide 

posterior e médio, glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso; 11) Side 
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Plank - fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna; 12) Shoulder Bridge - 

fortalecimento do quadríceps, glúteos e musculatura posterior da perna. 

O presente estudo respeitou todos os aspectos éticos e científicos apresentados na 

resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados foi realizada após à 

aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O paciente assinou Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, assim como termo de Compromisso para uso de dados em 

arquivos e confidencialidade.  

A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Pato Branco-

FADEP. Este estudo de caso foi realizado com paciente de 9 anos de idade com escoliose em “S”, 

desvio torácico de T4 a T12 com convexidade a esquerda atribuída pelo Método de Cobb com 15º, 

desvio escoliotico lombar compensatório de L2 a L5, com convexidade a direita e ângulo de Cobb 

de 12º. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados coletados nas avaliações foram plotados e organizados de forma descritiva em 2 

gráficos. Salienta-se que houve um período de nove semanas entre à avaliação inicial e final. 

O Gráfico 01 apresenta uma avaliação Global da força muscular do tronco do sujeito de 

pesquisa, foram avaliados seis padrões de mobilidade distintos, são eles: Flexão – Extensão – 

Inclinação a Direita – Inclinação a Esquerda – Rotação a Direita – Rotação a Esquerda. 

Cada um desses movimentos foi avaliado segundo escala de avaliação de Força e 

Mobilidade, essa escala atribui uma graduação de 0 (zero) a 5 (cinco) conforme é descrito no 

Quadro 01 apresentado a seguir: 
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Quadro 01: Escala de Graduação de Força de Tronco. 

Grau 05: Amplitude completa de movimento contra a gravidade, com resistência 

máxima. 

Grau 04: Amplitude completa de movimento contra a gravidade, com resistência 

moderada. 

Grau 03:  Amplitude completa de movimento contra a gravidade. 

Grau 02:  Amplitude completa de movimentos com eliminação da gravidade. 

Grau 01:  Contração muscular sem movimento articular. 

Grau 0:  Sem contração muscular. 

 

Analisando-se o Gráfico 01, constata-se que todos os 6 movimentos avaliados 

apresentaram um implemento de 1 ponto na Escala de avaliação de Força, conforme descrito no 

Quadro 01. 

 

 

O

 Gráfico 
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que os 

músculos 
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veis pela 
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Gráfico 01 - Avaliação de Força Muscular do Tronco 

1ª Avaliação Avaliação Final
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Inclinações e Rotações obtiveram um ganho percentual de 33,3% de força. O paciente passou a 

vencer a gravidade com a presença de resistência moderada além daquela exercida pela gravidade. 

Isso demonstra que o Método Pilates teve significativa eficácia após à aplicação das 20 sessões 

propostas no presente estudo de caso. 

Conforme
12

, “no Pilates bem orientado por um profissional habilitado, é praticamente 

inexistente a possibilidade de lesões ou dores musculares, pois o impacto é zero”. O pilates 

pretende criar hábitos saudáveis que perdurem por toda a vida. Com sua prática, as pessoas 

aprendem a manter uma postura correta em diversas situações do cotidiano, como sentar, andar e 

agachar
13

 a flexibilidade é a amplitude de movimento disponível em uma articulação ou grupo de 

articulações
14

  

É a capacidade de alongamento das estruturas que compõem os tecidos moles (músculos, 

tendões, tecido conjuntivo) através da amplitude de movimento articular disponível. O músculo é 

o maior contribuinte à amplitude de movimento das articulações
19 

O presente gráfico mostra o resultado de flexibilidade e mobilidade da coluna lombar 

através do teste de goniométria tendo um resultado satisfatório através, do Método Pilates. O grau 

de fortalecimento proporcionado pelo Pilates contribui para um melhor alinhamento postural, 

devido a uma melhor relação entre músculos agonistas e antagonistas, relacionados ao equilíbrio 

postural e articular, otimizando os quadros de escoliose. 
16

 

Assim, provavelmente devido ao fato de que os exercícios do método Pilates recrutam a 

musculatura estabilizadora, especialmente os multifídios, foi evidenciado, na participante do 

estudo, um aumento de força dos músculos extensores de tronco, ao final da intervenção. 

A seguir, o Gráfico 02, apresenta de maneira sistemática a variação da Mobilidade e 

Flexibilidade observados entre a 1ª e a última avaliação da paciente. Foram avaliados quatro 

movimentos: Extensão; Flexão; Inclinação Lateral a Direita e Inclinação Lateral a Esquerda. 
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Novamente observou-se um resultado satisfatório, houve um ganho de 5gruas para os 

quatro movimentos medidos. Percentualmente foram observados os seguintes resultados: Extensão 

implemento de 5,88%; Flexão implemento de 16,6%; Inclinação Lateral D implemento de 14,2%, 

Inclinação lateral E implemento de 14.2%, os percentuais demonstram ainda mais os ganhos 

obtidos. 

Outros estudos apontaram os mesmos ganhos, demonstrando também que o método 

Pilates promove a estabilização lombo-pélvica e abdominal, além da flexibilidade 
17,15

. O 

treinamento da estabilização central, ou do core, que representa a base do método, consiste no 

recrutamento dos músculos multifídios e transverso do abdômen em atividades funcionais, pois a 

contração desses músculos aumenta a rigidez do tronco e a pressão intra-abdominal, com carga 

mínima para a coluna lombar
18

. 
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Gráfico 02 - Mobilidade em graus medida através de goniometria 

1ª Avaliação Avaliação Final
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CONSIDERAÇÕES FINAIS EM SUGESTÕES 

 

O programa teve duração de nove semanas e gerou aumentos significativos na força e 

resistência muscular dos músculos abdominais. Tais achados demonstraram que o grau de 

fortalecimento proporcionado pelo Pilates pode gerar melhorias no alinhamento postural devido a 

uma melhor relação entre músculos agonistas e antagonistas, relacionados ao equilíbrio postural e 

articular
15,16

. 

Dessa forma foi possível demonstrar que para a casuística em questão o programa de 

exercícios com Método Pilates foi eficaz no aumento da mobilidade, flexibilidade e força da 

musculatura flexora e extensora do tronco. 

Salienta-se que apesar do resultado ser significativo o indivíduo em questão deve 

continuar o programa de fisioterapia com o Método Pilates, para manter o resultado conquistado 

com tratamento. 

Tendo em vista que a análise aqui efetuada foi a de um caso isolado, sugere-se a 

realização de novos estudos seguindo as seguintes sugestões: Aumento do período de tratamento 

(Superior a 20 sessões) e o uso de uma amostra com um número estatisticamente significativo de 

pacientes. 
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RESUMO 

As dores articulares são, em sua maioria, a causa mais comum da alteração da 

capacidade funcional de pacientes em fase adulta, e como consequência faz com que 

ocorra o afastamento das atividades diárias. Entre as causas cita-se em destaque alterações 

degenerativas e inflamatórias das articulações, tendões, cápsula articular, entre outras. A 

Osteoartrose, comumente conhecida como artrose, tem como definição a degeneração 

articular, que se dá pela perda consecutiva da cartilagem articular. Tem características de 

uma síndrome e não de uma doença propriamente dita, pois apresenta fatores etiológicos e 

patogênicos que levam a alteração da estrutura óssea e da cartilagem comprometendo o 

desempenho funcional. Problema da pesquisa: A hidroterapia traz benefícios para 

pacientes obesos com artrose de joelho?  Hipótese do problema: Utilizar o método da 

hidroterapia associada com exercícios cinesioterapeuticos como forma de tratamento da 

artrose de joelho, e desta forma facilitar o movimento, realizado sem dor e com isso 

auxiliar na perda de peso. Objetivo: Investigar os benefícios da hidroterapia na redução da 

dor, aumento de força e amplitude de movimento, para melhora das atividades funcionais 

de um paciente com obesidade. 
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INTRODUÇÃO 

As dores articulares são em sua maioria a causa mais comum da alteração da capacidade 

funcional de pacientes em fase adulta, e como consequência faz com que ocorra o afastamento das 

atividades diárias. Entre as causas cita-se em destaques as alterações degenerativas e inflamatórias 

das articulações, tendões, cápsula articular, entre outras 
1
. 

Osteoartrose, comumente conhecida como artrose, tem como definição a degeneração 

articular, que se dá pela perda consecutiva da cartilagem articular. Tem características de uma 

síndrome e não de uma doença propriamente dita, pois apresenta fatores etiológicos e patogênicos 

que fazem alteração da estrutura óssea comprometendo também cartilagem e como consequência 

desempenho funcional 
2
. 

Osteoartrose quando não existe uma causa conhecida é classificada como primárias, ou se 

classifica como secundária quando irá se manifestar por fatores conhecidos e determinados, como 

processos reumáticos, alterações circulatórias, sequelas de fraturas, entre outros fatores 
3
. 

Segundo aborda alguns autores é uma condição que pode estar afetando qualquer 

geração, raça, e que pode estar presente já na segunda década de vida, mas com sintomas 

aparentes a partir da quarta década de vida. Já outros autores defendem que a prevalência para a 

síndrome é entre a sexta e sétima década de vida 
4, 5

. 

Conforme o decorrer das décadas, existem fatores significantes que podem agravar o 

aparecimento precoce da síndrome, como processos degenerativos naturais, doenças inflamatórias, 

infecciosas e processos traumáticos que degeneram a estrutura da cartilagem 
6
. 

Cerca de 35% dos casos de artrose aparecem nos joelhos de pessoas com mais de 30 anos 

de idade, chegando a afetar quase todos os indivíduos a partir de 50 anos, embora nem todos os 

acometidos tenham sintomas aparentes. Pelo menos 85% das pessoas com idade superior a 70 
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anos apresentam diagnóstico radiológico de artrose. Esse mal, acomete tanto homens quanto 

mulheres e sua incidência aumenta com a idade e o peso 
7
.
 

A artrose surge de combinações de fatores hospedeiros e ambientais, diante deles pode-se 

citar a obesidade como um elemento que está ligado diretamente a gênese da síndrome clínica, 

pois faz com que as sobrecargas nas articulações acometidas sejam muito elevadas. Com o índice 

de massa corporal (IMC) elevado, na linha de 30 e 35, a artrose leva a uma progressão, tendo um 

grau maior de incapacidade, o que sucessivamente pode evoluir para tratamentos cirúrgicos, nos 

quais a obtenção de sucesso se mantem negativa 
4,8

. 

Sobrepeso e obesidade são distúrbios caracterizados pelo acúmulo ou excesso de tecido 

adiposo, pode ser localizado ou generalizado. Um desequilíbrio entre o consumo alimentar e 

ausência de atividade física faz com que ocorra o excesso de peso. O sobrepeso, ou até mesmo os 

graus de obesidade é uma questão propriamente relacionada ao estilo de vida, ao meio ambiente e 

a genética 
9, 10

. 

A prevalência da obesidade, vem aumentando entre os adultos, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) ao menos 1 bilhão de indivíduos são portadores de excesso de peso, nos 

quais 300 milhões são destacados como obesos. Sendo assim se considera um problema de saúde 

mundial 
11, 12, 13

. 

O método mais utilizado para diagnosticar a obesidade é considerado nos dias atuais a 

antropometria, por ser um método de baixo custo e não invasivo, e ter uma aceitação considerável 

pela população. O índice de massa corporal (IMC) e a circunferência da cintura são os indicadores 

antropométricos mais utilizados 
5
. 

Uma forma de atividade física para pacientes portadores de artrose e que acompanham o 

sobre peso seria a hidroterapia, os benefícios estão associados aos elementos físicos da água como 
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a densidade da água, pressão hidrostática, flutuação e temperaturas elevadas, que irão 

proporcionar ao paciente relaxamento, analgesia, alívio da tensão muscular, ativação da circulação 

sanguínea e irá aumentar a tolerância na execução de exercícios físicos, bem como melhorar a 

autoestima do mesmo 
14

. 

Uma das principais vantagens do uso do programa que será executado na água é que é 

uma forma na qual se considera segura de fortalecimento para esses pacientes, porque não ocorre 

o aumento do atrito articular. Uma vez que os pacientes com sobrepeso aumentam as pressões 

mecânicas sobre as articulações 
7, 14

. 

A unicidade da água está principalmente no seu empuxo, o qual alivia o estresse ou atrito 

sobre as articulações que sustentam o peso, assim permite que os movimentos sejam realizados em 

forças gravitacionais reduzidas. Exercícios realizado submersos na água tem efeitos terapêuticos 

relacionado ao alívio da dor, manter ou aumentar amplitude de movimento, fortalecimento 

muscular, como consequência aumentar a tolerância na realização de exercícios físicos, melhora 

circulação sanguínea, melhora na coordenação, postura e equilíbrio 
15

. 

O método Bad Ragaz é utilizado para reeducação muscular, visando ter ganho de força, 

alongamento, relaxamento e inibir o tônus. Os exercícios são usados em uma técnica horizontal, 

onde o paciente é sustentado por flutuadores, técnica na qual teve modificações para ser usada em 

estabilização e exercícios ativos resistidos. Foram desenvolvidos exercícios que se enquadrassem 

em simples, que passassem de articulação por articulação, prevalecendo um único plano 
16

. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para ser alcançado o objetivo a ser proposto, foi adotado uma abordagem qualitativa, com 

um objetivo exploratório. Autores colocam a pesquisa qualitativa como um estudo de fato, que se 

dá a partir de observações de situações reais e do cotidiano, buscando significado da ação social de 
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acordo com a visão do investigado. Vem sendo desenvolvida em diversas áreas a pesquisa 

qualitativa, pelo motivo de que uma faz suas funções é buscar compreender, baseado em 

experiências do indivíduo que vive a situação que irá ser estudada 
17

. 

Se trata de uma pesquisa aplicada, com abordagem do tipo qualitativa, como objetivo de 

uma pesquisa exploratória feita através de um estudo de caso. A coleta de dados foi realizada 

através da seleção não ocasional de um paciente que apresente osteoartrose de joelho e obesidade. 

O mesmo passou por uma avaliação fisioterápica através da ficha de avaliação de ortopedia da 

clínica-escola da FADEP, a condição de obesidade se deu pela ficha de avaliação antropométrica 

realizada por uma nutricionista. Para avaliação da dor foi utilizado a escala analógica da dor que 

classifica a dor em valores numéricos . Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado uma 

adaptação do questionário Short From 36 (SF-36), no qual foram aplicadas as questões sobre a 

capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade e 

limitação por aspecto emocional. A pesquisa não apontou riscos ao paciente.  Os benefícios se 

baseiam no alívio da dor, aumentar e manter amplitude de movimento, ganhar e manter força 

muscular. A análise dos dados foi colhida após a reavaliação e os resultados se apresentam em 

forma de gráficos 
18,19.

 

O estudo apresentado respeitou todos os aspectos éticos e científicos apresentados na resolução 

466, de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta dos dados e aplicação foi realizada somente 

após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com parecer CAAE: 

68838417.3.1001.5240 da autorização das Instituições privadas de saúde e assinatura de Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecidos em duas vias, uma se mantem com os pesquisadores e 

outra com o participante.  

A pesquisa realizou-se nas dependências da Faculdade de Pato Branco- FADEP, na 

piscina semiolímpica, com um único paciente, portador de artrose nos joelhos e obesidade que foi 
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submetido a 20 atendimentos na hidroterapia com duração de 50 min, 2 vezes semanais, os 

atendimentos foram através da aplicação de exercícios baseados nos padrões de membros 

inferiores do método Bad Ragaz. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Nos gráficos a seguir serão analisados os dados colhidos pré e pós tratamentos de formas 

separadas, analisando a goniometria, a avaliação da dor realizada através da escala analógica da 

dor que classifica a dor em valores numéricos, e por fim o questionário adaptado Short From 36 

que avalia a qualidade de vida, no qual foram aplicadas as questões sobre a capacidade funcional, 

limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade e limitação por aspecto 

emocional.  

O gráfico 1 está relacionado com a análise do ângulo de flexão dos joelhos direito e 

esquerdo, através da goniometria, da paciente portadora de artrose de joelho e obesidade que 

participou de 20 sessões de hidroterapia. O objetivo foi verificar se ocorreriam alterações deste 

ângulo frente ao tratamento. No pré tratamento o valor encontrado para flexão do joelho direito foi 

de 110° e do esquerdo 120°, no pós tratamento foi encontrado para flexão do joelho direito 120°, e 

para o esquerdo 130°. Na verificação mostrou-se melhora significante de 10º para cada. 

O gráfico número 2 está relacionado a avalição da dor, no qual foi avaliada pela escala 

analógica da dor que a classifica em valores numéricos. Na verificação encontrou-se melhora 

significativas, nas qual a dor inicial foi graduada em 8, na qual a mesma sendo avaliada nos pós 

tratamento reduziu para 2, tendo uma melhora significativa de 5 seguindo a escala utilizada.  

O gráfico 3 analisa o questionário Short Form 36. O mesmo refere-se a   qualidade de 

vida, e pontua itens que se  relacionam com o nível das condições básicas e suplementares do ser 

humano, estas condições envolvem desde o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, o 
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que engloba relacionamentos sociais com família, amigos, trabalho e outros parâmetros que 

afetam a vida humana. Sendo que zero representa a pontuação mínima e 100 a pontuação máxima. 

 Na avaliação inicial a paciente não obteve pontuação para capacidade funcional, ou seja, 

não conseguia realizar atividades ligadas a movimentação cotidiana, como caminhar mais que 

1km sem parar, subir e descer escadas sem parar, em outras. Com o fim do tratamento ela obteve 

75 pontos, representando um ganho significativo na sua capacidade funcional. 

O quesito dor se relaciona o quanto ela impedia a paciente em realizar atividades de vida 

diária ou praticar alguma modalidade de exercício físico. No tocante a dor a paciente teve ganho 

de 42 pontos, passando de 20 para 62 pontos.  

No quesito que diz respeito a limitação por aspecto físico, avalia-se a limitação 

relacionada a saúde física, se a mesma a impediu ou teve um aumento no tempo em que 

normalmente realizaria seu trabalho ou suas atividades de rotina.  Na avaliação inicial o resultado 

se igualou a zero pontos contudo a paciente teve um ganho de 100 pontos ao fim. 

 O item relacionado ao estado geral da saúde aborda se conscientemente a paciente teria 

uma noção se sua saúde se classifica de ruim a muito boa, se torna um feedback ao fim, analisando 

se a forma com que a paciente cuida de sua saúde é adequada ou não. Na avaliação inicial a 

paciente teve uma pontuação de 40 e final de 72 tendo um ganho de 32 pontos.  

Quando se avalia a questão de vitalidade, se diz respeito a como a paciente tem se sentido 

com tudo que ocorre em sua vida no momento, se a mesma se sente disposta ou indisposta, na 

avaliação inicial a paciente apresentou 25 pontos e na final 70, tendo um ganho final de 45 pontos. 

 Em relação a limitação por aspecto emocional, as questões abordam se a paciente teve 

algum problema em seu trabalho ou outra atividade regular diária como consequência de alguns 
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problemas emocional, se a mesma se sentiu deprimida ou ansiosa, nesse aspecto o valor inicial se 

igualou a zero, tendo um ganho final de 100 pontos.  

Gráfico 1 – Avaliação da Amplitude de Movimento 

  

Gráfico 2 – Avaliação da dor 

 

Gráfico 3- Análise da qualidade de vida por meio do questionário SF-36. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A amostra desta pesquisa foi caracterizada por um indivíduo do sexo feminino, portadora 

de artrose no joelho e obesidade. Com o protocolo de exercícios aquáticos aplicados, obtiveram-se 

benefícios no que se diz respeito a melhora da amplitude de movimento em flexão de joelho, 

resultados que condizem com estudos realizados, que afirmam que exercícios aquáticos através da 

flutuabilidade ajudam no ganho da amplitude de movimento. 
6,7,13

. 

Com a comparação dos resultados no que diz respeito a avaliação da dor houve uma 

diminuição com firmada pela Escala Visual Analógica da Dor. Esse resultado também foi obtido 

por autores renomados e, segundo um deles, os exercícios aquáticos não modificam a deterioração 

articular, mas o calor da água ajuda no relaxamento da musculatura envolta da articulação e junto 

a isso a flutuação diminui a tensão que é exercida sobre a mesma, o que promove um alívio de dor 

6,7
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Segundo relatos colocados por autores os pacientes afirmam que os movimentos que ao 

solo são realizados com dor, submerso a água são menos dolorosos, portanto promove uma 

aceleração no processo de reabilitação. Outras variadas colocações também afirmam essa 

colocação, reforçando que a hidroterapia, ou fisioterapia aquática como também é conhecida, é 

uma forma te tratamento tabelada como principal intervenção em reabilitação de osteoartrose de 

joelho 
7,14

. 

Pacientes portadores de artrose tem uma preferência por exercício aquáticos, porque estes 

são considerados mais confortáveis de executar do que exercícios realizados em solo, 

especialmente para as articulações que suportam o peso corporal. A capacidade funcional melhora 

quando os exercícios aquáticos ajudam a aperfeiçoar a função muscular, dando confiança ao 

paciente para realizar exercícios parecidos, ou até os mesmo em solo. Concorda-se com os autores 

já que houve uma melhora na capacidade funcional da paciente, que relatou conseguir realizar 

com mais segurança as atividades que antes eram evitadas no solo devido ao surgimento da dor. E 

de acordo com o questionário Short Form 36 houve melhora na qualidade de vida em todos os 

aspectos que foram avaliados 
6, 7, 16

.  

CONCLUSÃO 

Em relação a paciente tratada neste estudo, pode-se observar que a fisioterapia aquática 

alcançou bons resultados no ganho de amplitude de movimento, na melhora do quadro álgico e da 

qualidade de vida. Estes achados foram satisfatórios, já que o objetivo principal deste estudo foi 

melhorar a capacidade funcional e, consequentemente, a qualidade de vida desta paciente.  

É de extrema relevância ressaltar que, apesar da pesquisa ter sido realizada com uma 

amostra pequena, os resultados foram significantes estatisticamente. Apesar de não ter sido 

realizada nenhuma avaliação para graduar conforto e motivação da paciente, percebeu-se uma 

melhor expectativa por resultados positivos e maior facilidade na execução dos exercícios 
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demonstrada por ela. Isso se deve ao fato de o tratamento ter sido realizado em um ambiente mais 

agradável e favorável que o solo.  

É possível verificar a influências da obesidade no diagnóstico de artrose de joelho da 

paciente, devido à sobre carga na articulação, por mais que os resultados foram satisfatórios, não 

obtemos diminuição de peso, porém o estudo presente não tinha como objetivo principal redução 

de peso, e sim melhora da funcionalidade da articulação acometida.  

O questionário Short Form-36 que foi utilizado para a conclusão sobre a qualidade de 

vida, o mesmo se apresentou em vários estudos sobre patologias diferenciadas, como fibromialgia, 

artrite reumatoide, parkinson, entre outras. Foi encontrado poucos estudos abordando a artrose. 
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