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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – FISIOTERAPIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/uxa-xpwa-arr 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Juliana Apolinário e Wuendel Corsino. 
 
 
1. BENEFÍCIOS DA QUIROPRAXIA NO TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO 
LOMBAR 
 
Jhennifer Thalia Alves De Souza; Sarah Maria Bardella De Souza; André Luiz de Melo Goncalves 
 
RESUMO 
Ao longo da evolução de nossa espécie o corpo humano foi selecionado com inúmeros ossos e 
articulações, considerando as adaptações necessárias para o ambiente em questão. Dentre múltiplos 
ossos, o complexo envolvendo a coluna vertebral apresenta suma importância na atualidade, onde se 
busca somar o cotidiano ao bem estar do corpo. A coluna vertebral é uma estrutura curva composta 
por vértebras ósseas que são conectadas através de discos intervertebrais, fazendo parte do esqueleto 
axial. Dentre os danos que a coluna pode sofrer e problemas a serem desenvolvidos a hérnia de disco 
é um problema relatado na literatura nos últimos anos, sendo estudado então formas terapêuticas para 
tratamento de danos à coluna. Diversos fatores podem influenciar na hérnia de disco, sendo eles, má 
postura, lesões graves, movimentos repetitivos de forma que resulte em lesão entre outros. Um dos 
tratamentos utilizados não farmacológicos e não invasivos envolve a quiropraxia. A quiropraxia é uma 
prática que consiste na aplicação de pressão/força com as mãos em regiões específicas onde ocorrem 
lesões ou disfunções, buscando corrigir e/ou facilitar a regeneração própria do corpo. Ao longo do artigo 
algumas técnicas de quiropraxia são apresentadas com sua eficácia, demonstrando uma excelente 
alternativa terapêutica para tratamento de lesões na coluna vertebral. 
 
PALAVRAS-CHAVES: hérnia de disco lombar; quiropraxia; tratamento conservador e fisioterapia. 

 
 
2. APLICAÇÃO DO MÉTODO BOBATH EM PORTADORES COM SÍNDROME DE 
DOWN  
 
Ana Luiza de Oliveira Araújo; André Luiz de Melo Gonçalves 
 
RESUMO 
A síndrome de Down ou trissomia 21 é um distúrbio genético, que ocorre devido a má distribuição 
cromossômica no momento da divisão celular. É classificada em 3 eventos, sendo simples, 
translocação e mosaicismo. Provoca atrasos cognitivos e sensório-motores, que pode permanecer 
durante a vida toda ou apenas nos primeiros meses. É necessário iniciar tratamento precoce com a 
ajuda de uma equipe multidisciplinar da área da saúde. A fisioterapia é uma grande aliada neste 
processo, pois utiliza conceitos, como Bobath para melhorar o quadro patológico desta síndrome. O 
método Bobath ou conceito neuroevolutivo trata apenas patologias neurológicas, e tem como princípio 
inibir os reflexos anormais e desenvolver mecanismo de ação para o ganho de padrões próximos ao 
fisiológico. O apoio da família durante o tratamento é muito importante para a evolução do prognostico 
do paciente. O presente estudo demonstrou que o método bobath é eficaz e imprescindível para 
tratamento de pessoas com síndrome de Down. 
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PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down; Método Bobath; Fisioterapia; Desenvolvimento motor. 

 
 
3. RECURSOS MANUAIS FISIOTERAPÊUTICOS APLICADOS A DOR LOMBAR 
 
Mikaela Bertolo Chaves; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO 
Ao longo da evolução da dinâmica de nossa espécie/sociedade estudos sobre a saúde do ser humano 
esclareceram diversas patologias, viabilizando um melhor entendimento do próprio corpo/mente. Sendo 
assim, se torna necessário avaliar melhores formas terapêuticas de lidar com dores crônicas/agudas. 
Um dos males advindos com a industrialização são os movimentos repetitivos no trabalho e jornadas 
longas, atingindo diretamente os trabalhadores com dores na lombar. A dor lombar mostra-se como 
uma dor oriunda de diversos fatores. Ao longo do artigo formas multidisciplinares incluem maneiras 
efetivas em grupos de meta-análise buscando-se mensurar eficácia de incluir variadas formas de 
tratamento. Sendo principal método de recuperação aplicando-se exercícios, cognição e tratamento 
psicológico, gerando por sua vez resultados positivos e possíveis indicadores de formas de tratamento. 
Práticas manuais têm ganhado destaque no tratamento de diversas dores, assim como dor lombar. 
Dentre estas, três práticas são abordadas ao longo do artigo, sendo estas: massoterapia, cinesioterapia 
e osteopatia. Todas são práticas não invasivas, não farmacológicas, que se utilizam da aplicação de 
técnicas manuais para o tratamento. Tais recursos são excelentes opções visando o tratamento de 
diversas dores, havendo pesquisas demonstrando a diminuição de episódios de dores em pacientes 
que apresentavam dor na lombar. Tornando-as alternativas eficazes no âmbito de opções de 
tratamento para dor na lombar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: dor lombar; tratamento fisioterapêutico; massoterapia; cinesioterapia; osteopatia. 

 
 
4. TÉCNICA DE POMPAGEM NO TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO 
CERVICAL 
 
Jeziane Marques dos Santos Souza; Suselly dos Reis Andrade Almeida; André Luiz de Melo Gonçalves 
 
RESUMO  
Buscou-se nesta revisão demonstrar a importância da técnica de pompagem em pacientes acometidos 
de hérnia de disco cervical como parte capital do tratamento conservador. A hérnia de disco é a 
transferência do núcleo pulposo fragmentado do anel fibroso para fora de seus limites funcionais. O 
objetivo do trabalho foi elaborar uma pesquisa com o intuito de analisar a eficácia da técnica de 
pompagem no tratamento de pacientes com hérnia de disco cervical descritos no material bibliográfico 
pesquisado. Foi identificado como causa principal do problema, erro postural, repetição de movimentos 
na jornada de trabalho e dificuldade de mudança no estilo de vida dos pacientes. O uso da técnica de 
pompagem, demonstrou ser positiva na melhora dos sintomas, contribuindo para o realinhamento das 
fibras musculares, diminuindo contraturas, resultando em alívio de dor e melhora funcional do corpo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hérnia de disco cervical; pompagem; tratamento conservador; fisioterapia.  
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SALA 2 – FISIOTERAPIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/cxi-ztat-dez 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Graciela Junqueira e Soraya Zacharias Calixto. 
 
 
5. DIÁSTASE ABDOMINAL NA GRAVIDEZ: Papel do Fisioterapeuta no Pós Parto 
 
Isabelly da Silva Amorin; Júlia Batista de Andrade; Wuendel Corsino de Souza 
 
RESUMO 
A diástase dos músculos reto abdominais é uma condição que afeta muitas mulheres pós parto, 
causando uma serie de consequências, para as mesmas. O presente estudo tem por objetivo ressaltar 
a importância do profissional da fisioterapia no pós parto quando há presença de diástase abdominal, 
expor as modificações geradas durante a gestação e explanar o mecanismo dessa alteração. Propondo 
ferramentas que auxiliam a reabilitação destas puérperas, e mecanismos preventivos para uma 
gestação sem intercorrências, evitando a DMRA. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:fisioterapeuta; diástase;gravidez;pós parto. 

 
 
6. OBESIDADE RELACIONADA A MENOPAUSA 
 
Pilar Dorighello Cadamuro; Elaine da Silva Kraievski Ruiz 
 
Resumo 
A menopausa/climatério tem ganhado visibilidade em estudos da saúde feminina, por haver diversas 
alterações fisiológicas e corporais. Este artigo trata-se de um recorte do comportamento e fisiologia do 
universo feminino na menopausa combinados à obesidade que vislumbra seus indicadores e possíveis 
tratamentos clínicos, onde na última metade do século espalhou-se como uma epidemia. É relevante 
para buscar mais qualidade de vida em mulheres na menopausa e depois dela, visto envelhecimento 
mundial ser uma realidade mundial. Na menopausa, a gordura corporal é redistribuída principalmente 
para o abdômen, devido às alterações hormonais, que se relacionam à algumas patologias. Não só 
alterações hormonais, mas alterações no sono, depressão e final do ciclo reprodutivo, inauguram na 
mulher uma mudança intensa e drástica. Sendo assim, a obesidade é apresentada como um fator de 
alta influência na sintomatologia da menopausa. Desta maneira, alternativas farmacológicas e não 
farmacológicas têm sido estudadas visando apresentar opções terapêuticas variadas com eficácia 
comprovada, sendo a relatada neste artigo o exercício físico. Diversos estudos em vários países 
demonstraram a eficácia da presença da atividade física em grupos de pacientes que realizavam 
exercício e grupos que não, sendo ressaltado como opção eficaz e essencial para a manutenção da 
saúde geral assim como na menopausa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; climatério; menopausa; 
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7. FISIOTERAPIA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM RECÉM-NASCIDOS 
PREMATUROS 
 
Hadassa Stela Vorpagel de Mello; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO 
Com o aumento da tecnologia, notou-se um aumento na sobrevida de crianças que nascem 
prematuras. Todo o bebê que nasce antes das 37 semanas de gestação e com 1500 g ou menos é 
considerado prematuro. Prematuridade é um grande desafio, pois os órgãos e sistemas daquela criança 
não está completamente preparado para vida extrauterina e muitos encontram dificuldade na 
coordenação de sucção e deglutição tendo que se adaptar ao um ambiente diferente com mais luz, 
com mais barulhos e pode levar o bebê ao estresse e prejudicar ainda mais o seu desenvolvimento. O 
desenvolvimento neuro motor da criança começa ainda no útero e se prolonga aos primeiros anos de 
vida é um tempo de essencial acompanhamento pois ele vai dar sinais de que está tudo bem ou não, 
desde recém-nascido é importante observar seus reflexos primitivos, se o prematuro não apresenta um 
certo reflexo ou o mesmo acompanha o bebê por muito tempo significa que algo não está certo e é 
necessário um acompanhamento profissional. Neste momento o fisioterapeuta, com técnicas de 
estimação precoce com objetivo de melhorar a função motora, cognitivas e amadurecer seus sistemas, 
assim proporciona uma melhor qualidade de vida para essa população e a interação familiar é muito 
importante para seu desenvolvimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: prematuro; estimulação precoce; fisioterapia. 

 
 
8. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA PREVENTIVA NA QUALIDADE DE VIDA DO 
IDOSO: Revisão Bibliográfica 
 
Ana Caroline da Silva; Bianca Pardin Pereira; André Luis de Melo Gonçalves  
 
RESUMO 
Quedas são eventos que acometem toda a população, mas são mais frequentes e perigosas em idosos, 
pois nessa idade o corpo sofre alterações deixando o sistema ósseo e muscular enfraquecido causando 
lesões, problemas emocionais e até mesmo a morte sendo potencializadas quando relacionados a 
processos patológicos. Para evitar esse tipo de trauma é utilizado a fisioterapia preventiva que ajuda 
os idosos nessa nova fase de vida. Esse trabalho teve como objetivo identificar os benefícios da 
fisioterapia preventiva que auxilia a minimizar sintomas diminuindo trauma mais graves, 
proporcionando um envelhecimento saudável melhorando a qualidade de vida do idoso. Foi realizado 
uma revisão bibliográfica por meios de artigos científicos, onde foi constatado o maleficio das quedas 
e a forma com que a prevenção contribui para a redução desses eventos. A fisioterapia preventiva 
comprovou ser positiva na conservação da funcionalidade do corpo e na preservação das funções 
motoras, resultando na diminuição de lesões prevenindo a ocorrência de quedas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: idoso, quedas, fisioterapia, prevenção, qualidade de vida. 

 
 
  



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 3 – FISIOTERAPIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/zzk-bavf-yin 
 
PROFESSORES AVALIADORES: André Melo e Jader Mercante. 
 
 
9. IMPORTÂNCIA DA CINESIOTERAPIA PARA PACIENTES COM AVE 
 
Julianderson Amaral Borher; Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho 
 
RESUMO 
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica, podendo ser isquêmico, 
hemorrágico e isquêmico transitório, as estatísticas demonstram aumento da ocorrência acima dos 55 
anos, e dobra acima de 65 anos. Os fatores de riscos do (AVE) são de três tipos, não modificáveis, 
modificáveis e o de riscos potenciais. Os sintomas são boca torta, perda da força muscular e dificuldade 
na fala. Como recursos terapêuticos para tratamento têm-se cinesioterapia, hidroterapia, massoterapia, 
termo terapia, eletroterapia, dentre outros. Escolha dos recursos para tratamento varia na fase aguda 
inconsciente, aguda consciente e na crônica ou tardia. Devolver a integridade social, familiar e ao setor 
de trabalho com o mínimo de sequelas possível, ou se readequando com órteses ou próteses externas 
para a melhora dos movimentos, lhe dando uma qualidade de vida melhor, é o propósito da fisioterapia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acidente vascular encefálico; fisioterapia; tratamento. 

 
 
10. A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM 
PACIENTES COM NEOPLASIAS MALIGNAS 
 
Renata Caroline Ribeiro dos Santos Juscelino; Marcela Gleisse da Silva; Wendel Corsino de Souza; 
Graciela Junqueira de Abreu 
 
RESUMO  
O câncer é uma doença que atinge pessoas do mundo inteiro e de qualquer idade e que causa inúmeras 
complicações ao ser humano. A chance de uma evolução para metástase e para a morte é muito 
grande, com o quadro terminal, em que o corpo já não responde ao tratamento e é comum o paciente 
não saber o que fazer, sentir muito medo de morrer e ser bombardeado por sentimentos depressivos. 
Os cuidados paliativos fazem parte de um tratamento com intenção de manter a integridade e a 
dignidade do paciente terminal, buscando sanar os conflitos do indivíduo e de sua família, que também 
deve ser acompanhada com muita cautela, e receber muito apoio nesse momento. É necessária uma 
equipe multidisciplinar, composta por profissionais da saúde que entendam e trabalhem unidos para 
favorecer sempre o paciente e todos ao seu redor, buscando procedimentos que gerem benefícios 
dentro da realidade atual do paciente, não sendo dispensado o cuidado espiritual. O fisioterapeuta 
paliativo dentro da equipe multidisciplinar tem um papel muito importante de zelar pelo paciente que já 
se encontra extremamente debilitado e emocionalmente abalado, com recursos que diminuam a dor e 
controlem as disfunções causadas pelo câncer, preservando a funcionalidade, fornecendo uma 
independência e melhor qualidade de vida. Conclui-se que a atuação do fisioterapeuta é muito 
importante em pacientes terminais, pois possui intervenções e recursos favoráveis, com resultados 
benéficos. 
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PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia; cuidados paliativos; câncer; qualidade de vida. 

 
 
11. BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA EM PACIENTES COM TRANSTORNO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA): Uma Revisão Literária 
 
Mickaelly Pedroso Pereira; Wuendel Corsino de Souza 
 
Resumo 
O transtorno espectro autista (TEA),é um transtorno complexo do desenvolvimento, sem etiologia 
definida, com incidência maior no sexo masculino manifestando-se aos 3 anos de idade, o diagnóstico 
é efetuado através de uma equipe multidisciplinar baseando-se no Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais ( DSM-V), tem como características prejuízos persistentes na comunicação, 
retardo psicomotor, falta de concentração, agressividade entre outros. Em maio de 2019, foi 
regulamentada a equoterapia como método de reabilitação de pessoas portadoras de deficiências, a 
Associação Nacional de Equoterapia – ANDE Brasil, foi criada pelo exército brasileiro com caráter 
educacional, cultural e terapêutico, sem fins lucrativos. A equoterapia utiliza-se do cavalo e o ambiente 
externo como método terapêutico gerando ganhos físicos e psíquicos, devido ao movimento 
tridimensional, a andadura e a frequência do animal, exige-se do praticante ajuste postural, equilíbrio, 
coordenação motora, concentração. Além de ser um tratamento fisioterapêutico, a equoterapia 
necessita de uma equipe multidisciplinar e conta com recursos psicopedagógicos, auxiliando a 
aprendizagem dos praticantes que apresentam dificuldades escolares e nas AVD’s. A equoterapia 
proporciona ao praticante o contato com o cavalo, gerando uma interação maior com o animal e a 
equipe, melhorando sua comunicação, expressão de sentimentos e aumentando sua capacidade 
cognitiva.  
 
PALAVRAS-CHAVES: transtorno espectro autista, equoterapia, crianças, benefícios. 

 
 
 
 
 


