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RESUMO 

O trabalho a seguir trata-se de um relato de caso sobre uma patologia 

denominada fasciíte eosinofílica. Este estudo envolve um único indivíduo que foi 

submetido a recursos fisioterapêuticos, visando à melhora do seu quadro clínico. 

Espera-se um resultado favorável após a aplicação do método para um melhor 

entendimento dessa patologia e auxílio adequado de outros indivíduos acometidos. 

 

INTRODUÇÃO  

A Fasciíte Eosinofílica, também conhecida como síndrome de Schulman, 

ainda é uma patologia pouco conhecida. Trata-se de uma condição rara, que se 

caracteriza pelo espessamento da fáscia muscular e do tecido subcutâneo, com 

infiltração de eosinófilos. 

Os principais sinais observados são o edema generalizado, eritema, palpação 

dolorosa e simétrica e pele com aspecto de casca de laranja, progredindo para 

fibroses, hiperpigmentação da pele e contraturas de flexão, diminuindo a mobilidade, 

causando aderências teciduais e limitando movimentos. 

 O diagnóstico se baseia nos sinais clínicos que apresentam 

hipergamaglobulinemia, eosinofilia periférica e eritrossedimentação acelerada na 

análise profunda da pele através de biópsia.  

O tratamento clínico é baseado em altas doses de glicocorticóides. 

 

OBJETIVOS 

Verificar a eficácia do tratamento fisioterapêutico, na manutenção da ADM; 

melhora da mecânica respiratória; relaxamento; diminuição de aderências e retorno 

às atividades de vida diária da paciente, através de técnicas manuais e hidroterapia. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de caso a respeito de uma paciente do gênero feminino 

com 56 anos, casada e aposentada. O início dos sintomas se deu em janeiro de 

2017 após um esforço físico intenso, ao procurar orientação médica foi 

diagnosticada com celulite bacteriana. O diagnóstico correto de fasciíte eosinofílica 

só foi confirmado após biópsia profunda de pele em maio de 2017 e a paciente deu 

início ao tratamento com medicamentos e fisioterapia, onde foram realizadas 

sessões de RPG, liberação miofascial, e exercícios para reexpansão torácica.   



O atendimento proposto nesse trabalho foi realizado por acadêmicas do 

último semestre do curso de fisioterapia sob a supervisão de um professor 

fisioterapeuta. 

Foi realizada uma avaliação funcional utilizando anamnese, questionário de 

qualidade de vida (SF-36), índice de qualidade de sono de Pittsburg, testes de força, 

testes específicos e goniometria.  

O tratamento foi realizado duas vezes por semana, com duração média de 

três meses, iniciando em março de 2018 e finalizando em julho de 2018. Durante a 

intervenção houve uma pausa devido a uma cirurgia para retirada de um nódulo na 

mama e viagem de férias da paciente. A conduta foi intercalada entre terapias no 

solo, com técnicas de pompage articular, pompage muscular, mobilização patelar e 

mobilização articular e terapias na piscina, realizando exercícios de marcha, 

alongamento e a técnica Bad Ragaz para relaxamento, totalizando 20 sessões. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O tratamento proposto foi aplicado e o trabalho está em fase de análise dos 

resultados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da análise do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 nota-se uma 

melhora significativa na capacidade funcional, diminuição de dor, aumento da 

vitalidade, aspectos social, emocional e saúde mental.  
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No segundo questionário, a paciente já apresentava uma boa qualidade do 

sono antes do tratamento, porém podemos observar uma melhora no quesito 

sonolência diurna, sugerindo uma melhor disposição durante o dia.  
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