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INTRODUÇÃO
•
A osteoartrite (OA) é uma das causas
mais freqüentes de dor, incapacidade e
redução de qualidade de vida.
•
A incidência e prevalência aumentam
com a idade, sendo a doença
degenerativa mais incapacitante em
indivíduos idosos.
•
O aumento da expectativa de vida levará
ao aumento da OA no futuro.
•
A prevalência da OA de joelho é de
aproximadamente 3% em indivíduos
entre 45 e 54 anos, aumentando para
27% em indivíduos entre 63 e 69 anos,
podendo chegar a 44% indivíduos acima
de 80 anos.
•
A OA também afeta força muscular,
velocidade da marcha, propriocepção e
aumenta o risco de quedas.
OBJETIVO
Avaliar a correlação entre o Índice de Massa
Corporal (IMC) e os escores iniciais das
escalas de funcionalidade Lequesne e
WOMAC.
MATERIAIS E MÉTODOS
•
Estudo transversal com 10 pacientes do
sexo feminino com osteoartrite de joelho
graus I e II na classificação radiológica de
Kelgren Lawrence avaliados na clínica escola
de fisioterapia da ULBRA Torres no período
de março a julho de 2014.
•
O projeto foi aprovado no CEP sob parecer
473.141.
•
Escala Visual Analógica de dor (EVA),
Mobilidade
articular
através
da
goniometria,
•
Flexibilidade muscular de isquiotibiais
através do banco de Wells,
•
Força muscular de quadríceps e isquiotibiais
através da dinamometria manual e;
•
Qualidade de vida e o nível de
funcionalidade através da Escala de
Lequesne e do Questionário Western
Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC).

RESULTADOS

CONCLUSÃO
Não se verificou, na amostra estudada, uma correlação
significativa do IMC com os escores funcionais
utilizados (Lequesne e WOMAC).
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