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MEDIDA DE FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM INDVÍDUOS COM SÍNDROME DO TÚNAL DO CARPO. Cervelin CB , 
Hoefel MG , Vaz MA , Rocha CD , Merlo A . Ambulatório de Doenças Ocupacionais . HCPA. 
RESUMOO objetivo do presente estudo foi o de quantificar a capacidade máxima de produção de força de preensão palmar de 
pacientes acometidos pela Síndrome do Túnel do Carpo (STC), e comparar a força de preensão palmar desses pacientes com 
aquela produzida por indivíduos saudáveis. Vinte e dois pacientes diagnosticados com STC pelo Ambulatório de Doenças do 
Trabalho do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e quatorze indivíduos saudáveis participaram 
do estudo. A força de preensão palmar foi avaliada por meio de um dinamômetro Jamar®. Todos indivíduos realizaram três 
contrações voluntárias máximas de preensão palmar bilateralmente. Indivíduos saudáveis não apresentaram diferença significativa 
na capacidade máxima de preensão palmar entre os lados dominante e o não-dominante. Pacientes acometidos bilateralmente pela 
STC não apresentaram diferença na força de preensão entre os lados direito e esquerdo. Pacientes acometidos unilateralmente 
apresentaram redução na força de preensão no lado acometido comparado com o lado saudável. Além disso, o lado saudável 
também apresentou redução na força de preensão quando comparada com a força de preensão dos indivíduos saudáveis. Pacientes 
que realizaram cirurgia para correção da STC produziram força de preensão palmar semelhante à de pacientes que não realizaram 
a cirurgia. Esses resultados indicam que a STC provoca uma redução na capacidade de produção de força de preensão palmar 
bilateralmente, a qual não retorna a valores normais após a cirurgia corretiva. 
 
INCIDÊNCIA DE BRONQUIOLITE NO HOSPITAL UNÍVERSITÁRIO DE SANTA MARIA NO PERÍODO DE 1998 A 2002. 
Áustria VC , Cassol EGM , Tambara JS . Pediátrica . Outro. 
A bronquiolite é responsável por cerca de 20% dos óbitos na infância, e as taxas de mortalidade atingem níveis máximos no 
primeiro ano de vida, conforme Silva (1991). Afeta principalmente lactentes, mas também crianças entre dois e três anos de idade. 
A fisioterapia respiratória tem um papel importante no acompanhamento das crianças acometidas por esta pneumopatia, 
justificando-se assim a realização desta pesquisa em nosso meio, para verificar a incidência da bronquiolite em crianças internadas 
na Unidade Pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), identificar a idade e o sexo predominantes, o tempo de 
internação e a época do ano na qual a incidência aumenta. A amostra foi composta por crianças com diagnóstico de bronquiolite 
internadas no HUSM, no período de 1998 a 2002. Os dados foram fornecidos pelo Setor de Decodificação e Análise de Prontuário 
do HUSM. Neste período, foram registrados 1697 internações, 84 com o diagnóstico de bronquiolite (4,9%). O tempo médio de 
internação foi de 7,55 dias (desvio padrão=9,52). Foi encontrada uma diferença significativa no número de internações entre as 
estações do ano (p<0,05), sendo este maior nos meses de inverno. Com idade menor que seis meses, foram registradas 73 
crianças, e 11 com idade entre 6 e 24 meses; 60 casos eram do sexo masculino. Ambos os valores encontrados mostraram 
diferença altamente significativa (p<0,001). Conclui-se, com este estudo, que houveram 4,9% de casos de bronquiolite, em 5 anos, 
no HUSM. Observou-se também que na grande maioria dos casos eram meninos, com idade entre zero e seis meses, acometidos 
nos meses de inverno.  
 
EFEITOS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PRÉ-OPERATÓRIO EM PACIENTES QUE REALIZARAM COLECTOMIA. 
Vianna CLV , Dias AS , Monteiro MB . Fisioterapia . Outro. 
Fundamentação:Todos pacientes submetidos a uma cirurgia abdominal sofrem uma redução da função pulmonar. Isso ocorre 
devido à dor, redução da atividade diafragmática, redução da respiração profunda causando uma hipoventilação alveolar 
(respiração paradoxal), hipersecreção de muco com fechamento das vias aéreas e restrição pulmonar (CHUMILLAS et col. Arch 
Physical Medicine Rehabilitation 1998; 79:5-9).Objetivos:Verificar os efeitos da fisioterapia respiratória na fase pré-operatória em 
pacientes que foram submetidos a cirurgia de colectomia.Causistica:O presente estudo é de caráter quantitativo experimental, com 
amostra não-probabilística do tipo intencional. Os participantes foram divididos em dois grupos de forma aleatória: grupo estudo e 
grupo controle. A pesquisa foi realizada na Policlínica Santa Clara da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 
(ISCMPA).A realização do estudo ocorreu somente após a autorização do Comitê de Ética da ISCMPA e da Rede Metodista de 
Educação – IPA. Os participantes foram devidamente esclarecidos sobre a realização da pesquisa e, após, foi assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Considerou-se critério de inclusão os pacientes que foram submetidos à cirurgia de colectomia 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e com idade entre 35 e 65 anos. Foram desprezados os pacientes que não puderam realizar o 
tratamento no 1º dia pós-operatório, ou que não conseguiram realizar algum tipo de exame proposto para a análise deste estudo, 
ou que tiveram que ser encaminhados para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No grupo estudo, foi realizado dois dias antes da 
cirurgia, o raio-x de tórax solicitado pelo médico residente, a avaliação fisioterapêutica (Anexo 3), os exames de espirometria (MSP1 
– Personal Spirometere) e manovacuometria (analógico da marca Suporte com + 150 cmH2O). Após alguns minutos para o 
descanso do paciente, iniciou-se o primeiro atendimento fisioterapêutico; sendo totalizado 4 atendimentos pré-operatórios em dois 
dias (dois atendimentos por dia). No primeiro dia depois do ato cirúrgico o médico residente pediu outro raio-x na Sala de 
Recuperação (SR). Após o paciente ir para a enfermaria, reiniciou-se o tratamento fisioterapêutico, sendo aplicado 10 atendimentos 
em cinco dias. Já no grupo controle, no pré-operatório, foi feito as mesmas avaliações iniciais do grupo estudo (raio-x de tórax, a 
espirometria e a manovacuometria), porém sem intervenção fisioterapêutica. No primeiro dia pós-operatório, também foi solicitado 
a radiografia na SR, e iniciou-se o mesmo tratamento fisioterapêutico realizado no grupo estudo. Totalizando 10 atendimentos em 
cinco dias. Depois de finalizado o último atendimento, ou seja, o 10o atendimento pós-operatório; esperou-se um intervalo de 3 
minutos e aplicou-se os exames de espirometria e manovacuometria com o paciente sentado no leito.O período de coleta dos 14 
participantes da amostra foi de agosto de 2002 a fevereiro de 2003. Os exames de espirometria e manovacuometria foram 
aplicados pela pesquisadora durante todos os atendimentos e conduzidos sempre da mesma maneira, ou seja, o resultado obtido 
foi o melhor valor (o mais alto) de 3 tentativas com diferença inferior a 10% entre elas. Os exames de raio-x de tórax foram 
analisados por uma médica residente de radiologia “cegada”. Para analisar os resultados, o teste estatístico utilizado foi o T de 
Student, com nível de significância de 5% (p<0,05).Resultados:Força Muscular Respiratória: Em relação à força muscular 
respiratória mensurada através do manovacuômetro, verificou-se que a pressão expiratória máxima (PE máx) já estava com a 
média abaixo do previsto antes da cirurgia tanto no grupo estudo (51,97% + 11) quanto no grupo controle (44,69% + 18). Após a 
operação, teve uma queda ainda maior em ambos os grupos, indo para 48,25% + 15 e 39,46% + 20 respectivamente.No entanto, 
a pressão inspiratória máxima (PI máx) aumentou nos dois grupos estudados. No grupo estudo a média da PI máx já estava acima 
do previsto (117% + 39) e elevou-se para 137% + 35. No grupo controle, que apresentava uma média menor ao do grupo estudo 
no período anterior a cirurgia, teve uma diferença entre o pré e pós-operatório maior (24%), aumentando de 93% + 32 para 117% 
+ 45.Função pulmonar: Foi na função pulmonar, verificada através de um micro-espirômetro, que identificou diferença significante 
(p<0,05) analisada pelo teste T de Estudent. Houve uma queda nos dois grupos do VEF1 e da CVF. A queda do grupo estudo em 
relação ao VEF1 foi de 8,9% e a CVF de 10,2%, e no grupo controle o VEF1 caiu 13,2% e a CVF 17,9%. Porém a queda do grupo 
controle referente ao pré e pós-operatório foi significativa com p=0,006 para VEF1 e p=0,021 para CVF. O grupo estudo apresentou 
um p=0,1 para VEF1 e p=0,08 para a CVF.Raio-x de tórax: Apenas um paciente do grupo estudo (7,1%) que apresentava pequena 
atelectasia subsegmentar no pulmão direito no período pré-operatório. Depois da cirurgia houve uma piora, onde apresentou mais 


