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RESUMO
O objetivo deste  trabalho  será  verificar  a  eficácia  e  a  importância  do tratamento  fisioterapêutico  em uma paciente
portadora de Arterite de Takayasu, proporcionando uma melhora na qualidade de vida do mesmo.  Será realizada uma
avaliação  criteriosa  tendo  a  coleta  de  dados  de  identificação  através  da  anamnese,  em  seguida  a  aplicação  do
questionário  SF-36,  que  tem por  objetivo  avaliar  a  qualidade  de  vida,  a  partir  disso  teremos o conhecimento  dos
aspectos  físicos  como:  capacidade  funcional,  dor,  vitalidade,  e  aspecto  de  saúde  emocional,  utilizando  a  escala
analógica da dor o EVA, da qual é mensurada a intensidade da dor do paciente. As atividades propostas terão por
objetivo o alongamento e fortalecimento da musculatura e controle da respiração, e para isso serão aplicados exercícios
isotônicos  para  fortalecimento,  alongamentos  ativos  para  a  melhora  da  flexibilidade  muscular  prevenindo  então
deformidades e exercícios respiratórios. Os dados serão analisados por meio da estatística descritiva e representados
através  de  gráficos  e  tabelas.  Como resultados  esperados espera-se  que  a  partir  do tratamento  fisioterapêutico  a
paciente obtenha uma melhora significativa na qualidade de execução de suas atividades de vida diárias, assim como o
aumento de força muscular, melhora da amplitude de movimento e diminuição do quadro doloroso. 

PALAVRAS-CHAVE: Arterite de Takayasu; Promoção da Saúde;Reabilitação; Vasculite; Qualidade de Vida.

1 INTRODUÇÃO

A Arterite de Takayasu (AT) é uma doença inflamatória crônica, idiopática, que afeta a artéria
aorta e seus ramos principais,  podendo também acometer as artérias coronária e pulmonar.  As
manifestações  mais  comuns  são  claudicação  vascular  dos  membros,  diferença  nos  níveis  de
pressão sistólica dos membros e isquemia periférica. A AT afeta indivíduos na faixa etária de 40
anos, com maior prevalência no sexo feminino (SATO, 2010).

Por se tratar de uma doença inflamatória crônica e idiopática seu processo leva a formação
de estenose, ectasias, oclusão e aneurisma dos vasos acometidos. Com o aparecimento destes
acometimentos há a uma redução da capacidade funcional do individuo, consequentemente, uma
diminuição dos níveis de força muscular e dificuldades de exercer suas AVD’s. Muito dos indivíduos
com AT tem limitações, se tornando mais vulneráveis a atrofias por conta da diminuição de força
(MAUER etal., 2010).

Atualmente como foco na qualidade de vida, os exercícios físicos estão sendo vistos como um
benefício para capacidade funcional e de força muscular, pois a não utilização suficiente do musculo
leva a atrofia muscular.Mesmo que a pratica de exercícios físicos melhorem na qualidade de vida, no
aumento de força e diminuição de atrofias musculares, nenhum estudo até o momento mostrou
segurança na pratica de atividades físicas em pacientes com AT. É necessário que tenhamos certa
preocupação e cautela na prescrição de exercícios, pois um exercício realizado de forma errônea
pode piorar o quadro clínico e evoluir o estagio da doença. (MACEDO et al., 2012). O objetivo do
estudo será avaliar os efeitos da atuação fisioterapêutica em pacientes com a Arterite de Takayasu.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caso com um indivíduo com diagnóstico de Arterite de Takayasu,
com a idade de 43 anos, do sexo feminino, a qual será atendida na Clinica escola de Fisioterapia do
Centro  Universitário  de  Maringá  (UNICESUMAR).  Serão  estipulados como critérios  de  exclusão
distúrbios reumáticos das demais categorias pois os mesmos podem impossibilitar a execução da
avaliação e a proposta de reabilitação. Será encaminhado um convite a paciente para que a mesma
seja esclarecida sobre a pesquisa, sendo esclarecido os métodos e objetivos do trabalho e a mesma
ira assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após ser enviado o projeto para o Comitê
de Ética e Pesquisa em Seres Humanos.

A avaliação da qualidade de será por meio do questionário Medical OutcomesStudy 36 (SF-
36) validado no Brasil no ano de 1997 e tem como objetivo avaliar os aspectos da qualidade de vida
que estão diretamente relacionados a saúde do individuo. O mesmo é composto de 36 itens com 8
escalas ou domínios sendo elas, capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde,
vitalidade, aspecto emocional e saúde mental, apresentando um escore final de 0 (zero) a 100 (cem)
que são obtidos por meios de cálculos do RawScale, sendo que  a pontuação zero corresponde ao
pior estado geral de saúde e a pontuação 100 indica a melhor estado geral de saúde (BRAZER et
al., 1992).

Já a escala analógica da dor EVA consiste em aferir a intensidade da dor no paciente, sendo
um instrumento importante para averiguarmos a evolução do paciente durante o tratamento a cada
atendimento. Esta escala que vai de 0 (zero) a 10 (dez) onde 0 é ausência total de dor e 10 é dor
máxima que o paciente pode suportar (GUIMARÃES, 1998).

Os exercícios que iremos aplicar serão de caráter isotônico onde o paciente fará flexão e
extensão de ombro, cotovelo punho e dedos. Cada exercício será especifico para um determinado
grupo muscular,  fortalecendo, proporcionando o arco de movimento e dando função ao membro
acometido. 

A coleta de dados será realizada na Clinica escola do UNICESUMAR, no setor de fisioterapia,
em atendimentos que acontecerão duas vezes na semana que terão o intuito de alongamento inicial,
a  aplicação  de  exercícios  isotônicos  com  fortalecimento  muscular,  controle  da  respiração  e
contração do diafragma, seguido de alongamento final e finalizando com o relaxamento. Ao final da
terapia empregada, será feita uma reavaliação do paciente. Os dados serão analisados por meio da
estatística descritiva e representados através de gráficos e tabelas. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com resultados espera-se que a partir do tratamento fisioterapêutico a paciente obtenha uma
melhora significativa na qualidade de execução de suas atividades de vida diárias, assim como o
aumento de força muscular, melhora da amplitude de movimento e diminuição do quadro doloroso.
Contudo o tratamento atuara também na prevenção de deformidades que podem se instalar devido
ao  desuso  do  segmento  ocasionado  pela  dor  ao  realizar  o  movimento  e  diminuição  da  força
muscular. 

Portanto  com  evolução  do  tratamento  a  paciente  poderá  restabelecer  sua  autonomia  e
consequentemente melhorando sua qualidade de vida
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