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Editorial
Revista Terapia Manual é B2 no QUALIS CAPES 2010

As pesquisas científicas devem ser divulgadas para possibilitar o avanço da ciência. O objetivo principal de um pesquisador é a realização de 
um estudo científico e este, atinge a sua finalidade maior através da sua publicação e transformação em domínio público. Estes estudos podem 
ser apresentados em encontros científicos, ou publicados em livros ou periódicos.

A apresentação de trabalhos científicos em congressos tem como vantagem, a troca de idéias entre estudiosos de um mesmo assunto. 
Entretanto, o material escrito, embora não seja eterno, é mais duradouro do que a palavra falada. Estima-se que a vida científica de um livro 
varia de 1 a 2 anos, enquanto que um artigo escrito em um periódico tem 10 anos de durabilidade científica. Desta forma, novos achados devem 
ser publicados preferencialmente em periódicos científicos. 

A fase de redação do artigo científico é, por vezes, difícil para muitos autores. Esta fase é de fundamental importância, já que a divulgação 
do estudo entre seus pares está diretamente relacionada à redação da pesquisa e onde ele vai ser publicado.

A revista Terapia Manual ISSN 1677-5937 tem muito a comemorar neste início de ano, pois atingimos o estrato B2 na classificação internacional 
de periódicos QUALIS CAPES que analisa todos os periódicos que tiveram produção científica declarada pelos pesquisadores brasileiros na área 
21, ou seja, Fisioterapia, Educação Física, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. 

Este fato muito nos orgulha e ao mesmo tempo nos aumenta a responsabilidade em continuarmos nosso caminho com maturidade e 
qualidade científica no sentido de divulgarmos a ciência produzida e praticada na área da Terapia Manual e Fisioterapia Manipulativa e buscarmos 
estratos mais altos no processo de avaliação da produção científica nacional. Gostaríamos de expressar aqui o nosso profundo reconhecimento 
e agradecimento aos autores que têm contribuído com a revista Terapia Manual durante todos este processo, pois são os autores dos artigos 
científicos publicados que fortalecem o periódico, aumentando a sua visibilidade e credibilidade junto à comunidade científica mundial. O nosso 
muito obrigado.    

A seguir divulgamos informações recentes sobre o processo de avaliação e classificação da produção científica nacional ligada à área 21 da 
CAPES/MEC que também podem ser acessadas junto à página http://qualis.capes.gov.br/webqualis/. A todos uma excelente leitura. 

Critérios Qualis: Periódicos

De acordo com o último documento oficial publicado pela CAPES - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior para a área de avaliação relativa às profissões Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional pertinentes ao triênio 
2007/2008/2009, estes são os critérios de balizamento da produção científica brasileira.

Considera-se periódico científico aquele veículo que divulga resultados de investigações, que possui ISSN e fonte bibliográfica de referência 
(listas ou bases de indexação). Além da sua relevância social e acadêmica, o periódico necessita possuir qualidade editorial, a qual compreende: 
originalidade e qualidade dos artigos publicados, seleção de artigos por reconhecido corpo editorial na comunidade acadêmica da área e processo 
de avaliação por pares (peer-review).

Considerações gerais sobre o estágio atual da Área

A área 21 da CAPES é constituída por programas de pós-graduação (PPG) que envolvem quatro grandes áreas profissionais distintas, 
a saber: Educação física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Dos 38 PPG existentes no Brasil atualmente, apenas doze tem 
curso de doutorado, totalizando um número de 50 programas de Mestrado ou Doutorado. Em plena fase de expansão, a Área 21 concentra 
aproximadamente 70% de seus PPG na região Sudeste do País. Enquanto que PPG em Educação Física estão distribuídos na maioria das regiões 
brasileiras, os PPG em Fonoaudiologia concentram-se nas regiões Sudeste e Sul e em Fisioterapia nas regiões Nordeste e Sudeste. 

Atualmente, observa-se no Brasil, uma grande demanda por mestres e doutores nessas áreas, tendo em vista o elevado número de cursos de 
graduação no país, especialmente nas áreas de Educação Física (aproximadamente 800 cursos) e de Fisioterapia (aproximadamente 600 cursos). 
O desenvolvimento científico da Área 21 cresceu muito nos últimos anos, o que pode ser observado no aumento expressivo do número de Grupos 
de Pesquisa cadastrados no CNPq, além da qualidade da produção científica, cuja mediana de fator de impacto dos periódicos indexados no JCR 
Journal Citation Reports® Thomson Reuters passou de 0,7 para 1,85. 

Enquanto que o mais antigo PPG da Área 21, atualmente com nota 6, foi recomendado a três décadas, a maioria dos PPG foi implementada 
nos três últimos triênios, sendo que aproximadamente a metade destes PPG  apresentaram nota três. Além de apresentar evidências da juventude 
da Área 21, o panorama atual expressa uma forte expectativa de crescimento quantitativo e qualitativo, Com tais características, e tendo em 
vista o seu caráter multiprofissional e interdisciplinar, a produção científica da Área 21 tem sido bastante diversificada, variando desde as áreas 
biológicas e médicas, até as áreas das humanidades. 

Este aspecto, acrescido do reduzido número de periódicos internacionais indexados que atendem satisfatoriamente ás Áreas de Concentração 
e respectivas Linhas de Pesquisa, exige um grande esforço para se entender aos percentuais máximos de periódicos em estratos mais altos, pois 
as publicações acontecem em inúmeros periódicos de diversas áreas do saber. Destaca-se, por outro lado, que há reduzido número também de 
periódicos nacionais específicos da área que estejam indexados nas principais bases de referência, o que lhes impossibilita uma boa estratificação 
no QUALIS periódicos. 

Em síntese, a Área, que apresenta forte potencial de crescimento, necessita de intenso e constante trabalho de reestruturação para bem 
entender a sua forte demanda e colaboração ao desenvolvimento científico sustentado do país. Da mesma forma, os desafios atuais compreendem 
o incremento das atividades investigativas (adoção de políticas intersetoriais de apoio financeiro ao desenvolvimento de projeto de pesquisa em 
temas estratégicos), bem como a necessidade de minimizar as distorções regionais na oferta de PPG (adoção de política de indução de oferta de 
PPG nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste) e de qualificação de periódicos nacionais específicos das áreas que compõem a Área 21 (adoção 
de política de apoio financeiro á qualificação dos periódicos da área).

Visão da Área 21 Sobre o Qualis – Periódicos

A seguir veremos a descrição das fontes e dos procedimentos a serem utilizados para a classificação dos periódicos (revistas científicas) 
durante o período de avaliação.

As listas ou bases indexadoras constituem fonte bibliográfica de referência, as quais permitem a democratização do acesso à produção 
científica da área e a respectiva visibilidade na comunidade acadêmica. A partir dos acordos estabelecidos na Grande Área da Saúde (CAPES), 
adotou-se o JCR Journal Citation Reports® Thomson Reuters (fator de impacto “j”) e o SCOPUS (índice “h”) como bases preferenciais de 
indexação para os periódicos nos estratos superiores (A1, A2 e B1). 

Adicionalmente, as bases MEDLINE (Pub Med National Insittutes of Health) e SciELO (Scientific Electronic Library Online) foram consideradas 
no estrato mais baixo (B1) dos estratos superiores devido à importância atribuída na veiculação da produção científica da área de saúde, 
proporcionando visibilidade internacional, além do fato de compreenderem bases de dados com critérios que privilegiam a qualidade do conteúdo 
e a gestão editorial, entre outras variáveis. Nos estratos intermediários adotou-se as bases LILACS, CINAHL, EMBASE, ERIC, SPORT DISCUS e 
LATINDEX, devido a importância para o desenvolvimento específico da Área 21, bem como por constituírem bases de dados com critérios mais 
flexíveis, mas com comitê de seleção. As bases de dados sem critérios explícitos, mas de instituições reconhecidas na área, compreendem os 
estratos inferiores, como por exemplo: PHYSICAL EDUCATION INDEX, CAB ABSTRACT, PERIÓDICA, OPEN JOURNAL SYSTEMS, SCIENTIFIC 
CAMBRIDGE ABSTRACTS.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: PERIÓDICOS

A seguir veremos a classificação dos periódicos por estratos (níveis) de acordo com o QUALIS/CAPES.

Considerando a produção intelectual do triênio anterior (2004-2006), acrescido dos dados fornecidos pelo Coleta 2007; as determinações 
do Of.Circ. 049/2009/PR/CAPES (a somatória dos periódicos em estratos A1 e A2 não deve ultrapassar a 26% do total de periódicos estratificados, 



e a somatória dos periódicos em estratos A1, A2 e B1 não deve ultrapassar 50% do total de periódicos estratificados) e, a proximidade 
(especificidade) dos periódicos com as áreas de concentração e de atuação dos programas da Área 21, adotou-se os seguintes critérios para a 
composição dos estratos do Qualis Periódicos:

Estrato 7 (A1): Os periódicos, cuja área madrinha é a Área 21, com fator de impacto “j” ≥ 1,85 ou índice “h” ≥ 40; os periódicos de outras 
áreas com fator de impacto “j” ≥ 4,0 ou índice “h” ≥ 70.

Estrato 6 (A2): Os periódicos, cuja área madrinha é a Área 21, com fator de impacto “j” ≥ 1,35 e ≤ 1,84 ou índice “h” ≥ 25 e ≤ 39; os 
periódicos de outras áreas com fator de impacto “j” ≥ 1,85 e ≤ 3,99 ou índice “h” ≥ 40 e ≤ 69.

Estrato 5 (B1): Os periódicos, cuja área madrinha é a Área 21, com fator de impacto “j” ≤ 1,34 ou índice “h” < 24 ou indexados nas bases 
MEDLINE ou SciELO; os periódicos de outras áreas com fator de impacto “j” ≥ 1,00 e ≤ 1,84 ou índice “h” ≥ 11 e ≤ 39.

Estrato 4 (B2): Os periódicos, cuja área madrinha é a Área 21, indexados numa das bases LILACS/CINAHL/ EMBASE/ERIC e pontuação 
igual ou superior a 85% dos critérios usados na avaliação do padrão internacional (Critérios SciELO); os periódicos de outras áreas que estão 
indexados nas bases MEDLINE ou SciELO.

Estrato 3 (B3): Os periódicos, cuja área madrinha é a Área 21, indexados numa das bases LILACS/CINAHL/ EMBASE/ERIC ou periódicos 
indexados numa das bases SPORT DISCUS/LATINDEX com pontuação igual ou superior a 85% dos critérios usados na avaliação do padrão 
internacional (Critérios SciELO).

Estrato 2 (B4): Os periódicos indexados numa das bases SPORT DISCUS/LATINDEX ou pertencente a associações científicas reconhecidas 
pela comunidade acadêmica da área.

Estrato 1 (B5): Os periódicos indexados numa das bases PHYSICAL EDUCATION INDEX, CAB ABSTRACT, PERIÓDICA, OPEN JOURNAL 
SYSTEMS, SCIENTIFIC CAMBRIDGE ABSTRACTS.

Estrato 0 (C): Os periódicos com ISSN mas sem fonte bibliográfica de referência (bases ou listas de indexação). Periódicos impróprios.

Os critérios empregados na Avaliação do Padrão Internacional dos Periódicos são similares aos adotados pela BIREME - Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS) na indexação das publicações na base SciELO, os 
quais compreendem a avaliação: da periodicidade, do número de artigos por ano; do percentual de artigos originais; da endogenia dos artigos 
publicados pelo Corpo Editorial; da endogenia dos autores; dos procedimentos de revisão; dos aspectos de idioma e, do trâmite e aspectos de 
regularidade. 

Periodicidade (declarada em 2008): 
1= Anual; 2= Semestral; 3= Quadrimestral; 4= Trimestral, Bimestral ou Mensal;

Número de artigos por ano (publicados no interstício de 2007): 
1= até 19 artigos; 2= 20 a 39 artigos; 3= 40 a 59 artigos; 4= 60 ou mais artigos;

Percentual de artigos originais: 
1= até 50%; 2= 51 a 60%; 3= 61 a 74%; 4= 75% ou mais;

Endogenia dos artigos publicados pelo Corpo Editorial: 
1= 91 a 100% dos artigos publicados pelo corpo editorial; 
2= 75 a 90% dos artigos publicados pelo corpo editorial; 
3= 50 e 74% dos artigos publicados pelo corpo editorial;

Endogenia dos Autores: 
1= > 51% dos artigos publicados (mesmo autor / número de artigos publicados pela revista) 
2= 31 a 50% dos artigos publicados (mesmo autor / número de artigos publicados pela revista)
3= < 30 % dos artigos publicados (mesmo autor / número de artigos publicados pela revista)

Procedimentos de Revisão - Instruções: 
1= sem instrução; 2 = instruções incompletas; 3 = instruções completas

Aspectos de idioma e trâmite (data recebimento, data aceite, título, descritores e resumo): 
1 = 20% dos itens atendidos (> 4 não)
2 = 60% dos itens atendidos (3 não, 2 sim)
3 = 80% dos itens atendidos (4 sim, 1 não)
4 = 100% dos itens atendidos (5 sim)

Aspectos de regularidade do periódico: 
0= Periódico fora de regularidade; 4 = Periódico com regularidade

A pontuação atribuída aos estratos do Qualis Periódicos da Área 21 na avaliação da produção científica do triênio 2007-2009 é a seguinte. 
Ou seja, um artigo científico publicado em uma revista científica que se encontra em um determinado estrato (nível de classificação) tem um 
respectivo valor em pontos para o currículo do pesquisador e para o programa em que ele esta inserido.

Estrato 7 (A1): 100 pontos; 
Estrato 6 (A2): 80 pontos;
Estrato 5 (B1): 60 pontos;
Estrato 4 (B2): 40 pontos;
Estrato 3 (B3): 20 pontos;
Estrato 2 (B4): 10 pontos;
Estrato 1 (B5) 05 pontos;
Estrato 0 (C): sem pontuação.

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DA ÁREA

Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento da Área 21, bem como das especificidades de suas respectivas Áreas profissionais 
(Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), cabe salientar que a produção intelectual será tanto mais impactante e 
decisiva neste processo de desenvolvimento, quanto mais relação guardar com as respectivas Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa de 
seus Programas/Cursos. A estratificação dos periódicos será atualizada anualmente pela Comissão do Qualis Periódicos, a partir dos índices de 
impacto dos periódicos consultados na data da reunião da comissão, bem como dos valores obtidos na avaliação do padrão internacional dos 
periódicos que encaminharam a referida documentação até a data mencionada. Na avaliação da produção intelectual de um Programa de Pós 
Graduação será considerada a melhor estratificação obtida pelo periódico durante o triênio da avaliação (2007-2009).

Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe
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Analysis of masseter muscle tension through 
electromyography among residents of the city 
of Buenos Aires – Argentina.
Análise da tensão do músculo masseter através da eletromiografia entre residentes da cidade 
de Buenos Aires – Argentina.

Marcus Vinícius de Mello Pinto(1), Francisco José Pereira Jr(2), Guilhermo Mario Scaglione(3), Sebastião 

David Santos-Filho(4), Juliana Santos Anselmo(5), Marco Antônio Guimarães da Silva(6).

Laboratório de Dor Orofacial e Eletromiografia Clínica - Centro Universitário de Caratinga

Resumo

Introdução: Atualmente, profissionais de várias áreas têm aumentado seu interesse no conhecimento da articulação 

temporomandibular, uma das mais complexas articulações do corpo humano por sua anatomia, sua capacidade de mo-

vimentação, assim como por serem duas articulações em um único osso. A principal característica da dor miofascial 

inclui fraqueza muscular e pontos de dor, chamados trigger points, dor local e referida. Objetivo: Esse estudo objeti-

va coletar dados de tensão miofascial do masseter, relacionada à hiperatividade da junção por atividade eletromiográ-

fica do músculo masseter em repouso, e em contração isotônica e em contração isométrica. Métodos: Foram avalia-

dos 8 pacientes que viviam na cidade de Buenos Aires, Argentina, voluntários, com idade entre 22 e 62 anos, ambos 

os sexos, por eletromiografia quando do músculo masseter em repouso ou em contração isotônica ou isométrica. Re-

sultados: A coleção de resultados eletromiográficos ao repouso mostrou que 50% apresentaram diferenças na ten-

são muscular do masseter esquerdo que foi maior que a do masseter direito. Em contração isométrica, 50% tinham 

diferença na tensão do masseter direito. Em contração isotônica 62,5% tinham diferença no aumento de tensão no 

masseter esquerdo. Foi realizada a antropometria da face, onde 25% mostraram uma variação significante de 01cm 

de discrepância no lado direito, em relação ao esquerdo. Conclusão: No futuro através de um diagnóstico e tratamen-

to tardios, que livrem o paciente da dor, das desordens de velocidade de mastigação, que para isso necessitarão esta-

belecer um controle direto de pelo menos 1 ano após a estratégia de tratamento.

Palavras-chave: Tensão muscular, masseter, eletromiografia

Abstract 

Introduction: Currently, professionals from various areas of expertise had grown interest in knowing the temporo-

mandibular joint, one of the most complex joint of the human body for its anatomy, its handling capacity, as well as 

being two joints in a single bone. The principal characteristic of myofascial pain includes muscle weakness and pain 

point, called trigger points, local and referred pain. Objective: This study aimed to collect data of masseter myofascial 

tension, related to the joint hyperactivity by electromyography activity of masseter muscle at rest, and at isotonic or 

*Artigo recebido em 11 de janeiro de 2010 e aceito em 23 de março de 2010.
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isometric contraction. Methods: Were evaluated 08 patients living in the city of Buenos Aires, Argentina, volunteers, 

aged between 22 and 62 years, both sex, by electromyography when the masseter muscle was in rest, or in isotonic 

or isometric contraction. Results: The electromyography data collection at rest had reported that 50% showed differ-

ences in masseter muscle tension increased in the left for the right masseter; in isometric contraction, 50% had differ-

ence in masseter tension right; in isotonic contraction 62.5% had difference increased tension in the left masseter. It 

was done the anthropometry of the face, where 25% showed significant variance of 01 cm of discrepancy on the right, 

in relation to the left. Conclusion: In the future through an early diagnosis and treatment, that avoiding a source of 

pain and disorders of speech mastication, that needs to establish a direct control at least one year after the treatment 

strategy.

Keywords: Muscle tension, masseter, Electromyography

trigeminal nerve, mandibular divi-

sion. It is a powerful lifter jaw and 

is considered the main muscle for 

that function. The superficial fibers 

help to pull the jaw forward during 

the movement of protraction(3-5).

The principal characteristic 

of myofascial pain includes mus-

cle weakness and pain point, called 

trigger points, local and referred 

pain. However, myofascial pain, 

particularly in the head and neck, 

has numerous findings and com-

mon associations with joint disor-

ders and other painful disorders 

that can lead to misdiagnosis(6-9).

In Buenos Aires, Argentina, 

the incidence of pain on masseter 

muscle tension is 44.5%, and fe-

male community is the most af-

fected, according to the Pain Clinic 

of the Hospital de Clinicas, Univer-

sidad de Buenos Aires - AR. The fe-

male has joint laxity that does not 

stabilize the TMJ. Myofascial ten-

sion is often seen as a common 

cause of persistent pain(10). 

According to the literature re-

view, electromyographic studies 

have shown that the temporoman-

dibular disorders (TMDs) produce 

uncoordinated activity of mastica-

tory muscles(3,5).

The procedure of electromyo-

graphy (EMG) compares the elec-

trical activity of skeletal muscle fi-

bers at rest and during voluntary 

muscle activation. As any clinical 

procedure, a variety of conditions 

or situations may limit or prevent 

the use of electrophysiological as-

sessment procedures. The examin-

er should be careful, beyond other 

conditions, to the application in pa-

tients with external swelling, der-

matitis, non-cooperative attitude, 

recent myocardial infarction, im-

mune suppression, pacemaker, 

and hypersensitivity to stimulation, 

open wounds and burns (11-13).

The speech is an instrument 

of a daily use, among other edu-

cational and pedagogical contexts, 

with an intense muscular activi-

ty that can generate a higher level 

of stress, thus causing hyperactiv-

ity of the TMJ and muscle tension. 

The end result can be irritability, 

sleep disturbances, making a cycle 

of negative feedback, resulting in 

a decrease of the human function-

al activities. Almost often this rela-

tionship with the disorder goes un-

noticed in the overview of the sub-

ject, however, bringing great fu-

ture losses in their lives(13).

This study aimed to col-

lect data of myofascial tension in 

masseter muscle related to joint 

hyperactivity, by electromyograph-

ic activity of masseter muscle at 

rest, isotonic and isometric chew-

ing in 8 (eight) volunteers living in 

Buenos Aires, Argentina. 

METHOD

This research was an analyt-

ical study, with eight volunteers 

with age between 22 and 62 years 

evaluated at the University of Bue-

nos Aires clinic. All of them had 

clinical pain and signed the consent 

form complying according to Hel-

sinky resolution. In this study, pa-

INTRODUCTION

Currently, professionals from 

various areas of expertise had 

grown interest in knowing the tem-

poromandibular joint (TMJ), also 

known as craniomandibular joint 

(CMJ), one of the most complex 

joint of the human body for its 

anatomy, its handling capacity, as 

well as being two joints in a sin-

gle bone(1).

The articulation of the jaw to 

the temporal bone belongs to the 

type of synovial joint. It is a com-

bination of ginglymus and flat hol-

low, formed by the mandibular con-

dyle, which articulates the mandib-

ular depression of the temporal 

bone. Among them it is the hard 

bone joint that allows the complex 

movements of the joint, so they 

do not articulate directly. The syn-

ovial joints are generally very mo-

bile and have elements of cap-

sules, cavity, articular surfaces and 

ligaments(2).

The terminology temporo-

mandibular disorder (TMD) is ad-

opted by the American Dental As-

sociation to cite this disorder, when 

there is pain in the preauricular re-

gion, in the masticatory muscles or 

TMJ, sounds in this joint during jaw 

function and limitations of jaw ex-

tension movements(1).

The masseter corresponds to 

one of the muscles of mastication. 

It is a quad and thick muscle which 

is located on the side of the man-

dible and is divided into portions: 

superficial, middle and deep. The 

masseter muscle is supplied by the 
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tients were selected in an asymp-

tomatic group, previously evaluat-

ed in this service, to determine the 

criteria for inclusion and exclusion. 

The inclusion criteria were the 

availability of time of the patients; 

the presence of spontaneous ex-

acerbated masseter tension; and 

the presence of spontaneous pain 

and/or palpation in clinical orofa-

cial evaluation. 

The exclusion criteria were 

patients who were not registered in 

the outpatient pain; who had pres-

ence of external edema, dermati-

tis, immunosuppressant, pacemak-

er, hypersensitivity to stimulation, 

open wounds and burns; who were 

not cooperative; who had myocar-

dial infarction recently; who had 

psychological disorders; and who 

had cervical disorders.

The electromyographic ex-

amination was performed during 

the morning. The temperature of 

the laboratory for the experiment 

was 18°C to 26°C. The patient 

was seated and their face cleaned 

with 70% alcohol. Two self-adhe-

sive electrodes from a surface elec-

tromyography were added in the 

masseter, and it was made a test 

to check if all the electrodes were 

properly fixed. The patients were 

requested to relax the muscles 

and, after notice, to implement the 

maximum voluntary contraction, 

and its continuity throughout the 

test (from 20 to 35 seconds). After 

that, it was developed a sequence 

of 10 (ten) percussion movements 

between 02 to 05 seconds, with-

out break to rest. The signal ac-

quired was recorded with the use 

of electoral equipment for being 

processed later.

It was elected electromyog-

raphy sensors, load cell and board 

self-adhesive EMG System of Bra-

zil LTDA. The equipment consists 

of an electromyography board with 

an internal resolution with 16 Bites 

and sampling rate above 30 kHz in 

each channel. The maximum input 

voltage electricity in electromyo-

graphy is approximately 5V. The 

conversion myoelectric speed was 

in the order of 25ms.

The curve of static calibration 

of the sensor load cell is of type Y 

= 11.74 + 366.24.X, the results 

shows you how to load vector that 

masseter may receive in clinical 

examination.

The computer used was a 

notebook Pentium 4, Metron of 01 

Ghz, with an HP 610-C. The com-

putational system was the EMG 

SYSTEM Brazil, it is called Aq-da-

ta electromyography. This proj-

ect did not aim at significant risk 

to human volunteers. The difficulty 

for the implementation of the proj-

ect was the availability of time of 

volunteers. 

RESULTS

The data collected in this 

study were analyzed in interfer-

ential, with the application of de-

scriptive analysis, and estimate in-

terpretation with statistical signifi-

cance, because the data were not 

consistent with the application of 

parametric test. This fact can be 

justified, given the state of the 

contra lateral muscle tension and 

biomechanics of the temporoman-

dibular joint of the sample.

Figure 1 shows facial anthro-

pometry of 08 voluntary patients 

evaluated. It was realized that 

25% of the volunteers showed sig-

nificant variance of 1 cm (one cen-

timeter) of discrepancy on the right 

masseter. 

Figure 2 shows the electro-

myographic examination of the 

masseter muscle bilaterally at rest, 

in 08 voluntary patients evaluat-

ed. It was seen a significant vari-

ance (P<0.05) in 50% of patients 

that showed greater tension differ-

ence on the left, 25% of patients 

showed greater tension difference 

on the right and 25%, without dif-

ference tension.

Figure 3 shows the electro-

myographic examination of the 

masseter muscle bilaterally in iso-

metric contraction of 08 evaluat-

ed patients. It was seen a signifi-

cant variance (P<0.05) in 50% of 

patients had increased tension dif-

ference on the right, left 25% and 

25% without any significant ten-

sion. 

Figure 4 shows the electro-

myographic examination of the 

masseter muscle bilaterally in iso-

tonia, of 8 evaluated patients. It 

had been used, for better reliabil-

ity of the test, load cells of mas-

ticatory strain gauge, and it was 

found that the masticatory muscle 

strength on the left is more present 

in strength and willingness of the 

masseter muscle fibers, in the order 

of 62.5% of patients had difference 

Figure 1 - Graphical representation of facial anthropometry, comparing the right side 
(    ) with the left (    ), after electromyographic examination 
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greater tension on the left masseter 

muscle, although 25% and 12.5% 

without any significant tension in 

the right masseter muscle. 

DISCUSSION

The results of this clini-

cal study, although satisfactory in 

terms of the three levels of mas-

ticatory muscle contraction, have 

their importance as clinical devel-

opment for future work, and in-

creasingly encourage the practice 

of research.

These findings contrast with 

the results of Turcio(14) which had 

shown a co-dominance contraction 

in 90% of the sample on the right 

side. The other side, the results of 

this study showed co-dominance 

and functional disorder contraction 

left, 62.5%. This episode clinic pre-

sented over the levels of work ac-

tivity of the sample population in-

volved in this work.

The results were suggested 

that the anthropometry of the face, 

with verification of speed curve, 

and with the observation of a ratio 

of 25% of volunteers showing a 

discrepancy of 1 inch of the right 

masseter muscle tension when 

compared with the tension of the 

left masseter muscle tension. The 

surface electromyographic evalu-

ation was the standard of signifi-

cance (P<0.05), because 50% of 

the sample had higher blood pres-

sure differences in masseter mus-

cle left in the law, in this case the 

literature reinforces biomechanical 

changes in the TMJ, since this work 

in alternating curves speed giving 

change in the mechanics of the TMJ 

joint(15).

The values obtained by elec-

tromyography of the isometric 

masseter tension showed a vari-

ance of 50% from the sample 

studied, considering that the right 

masseter muscle presented with 

higher viability contraction force 

and tension. The authors suggest 

that in isometric contraction the 

mechanical joint undergoes a phys-
Figure 4 - Graphical representation of electromyographic examination in isotonic con-
traction comparing the masseter right (    ) and left (    ).

Figure 3 - Graphical representation of electromyographic examination in isometry, 
comparing the masseter right (    ) and left (    ).

Figure 2 - Graphical representation of electromyographic examination at rest, compar-
ing the masseter muscles right (    ) and left (    ).
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iological change, as the concentra-

tion of power masseter change the 

axis for setting the five aponeurosis 

of the masseter muscle, so over-

loading another side to the other, 

the temporomandibular joint(15).

The results of the electromyo-

graphy used to verify isotonic con-

traction showed that 62.5% of the 

population studied had been signif-

icant (P<0.05) tension in the left 

masseter muscle and 25% in the 

right masseter muscle and 12.5% 

had been in bilateral equivalence 

masseter muscles. In general, var-

ies in degree, strength and occlusal 

discrepancy, the movements dur-

ing the isotonic contraction. Thus, 

the biomechanical state of the 

masseter muscle joint will be re-

sponsible for changes in the myo-

electric signal seen in this electro-

myographic research(13).

CONCLUSION

There was a change in the 

electromyographic signal of the 

left masseter muscle, and in rest 

50% of the tension in the left 

masseter. Moreover, in isotonic 

contraction there were 62.5% pa-

tients with a larger difference ten-

sion on the left, in contrast to the 

electromyographic signal in iso-

metric contraction that it showed 

50% of the patients with different 

tension on the right masseter ten-

sion. 

Thus, in this case the literature 

reinforces biomechanical chang-

es in temporomandibular junction 

that it is showed in this work with 

the alternation of curves speed giv-

ing change in the mechanics of the 

temporomandibular joint. 

The speech, as an instrument 

of professional use, can be a factor 

that needs a diagnosis and early 

treatment to avoid in the future, a 

source of pain, disorders of speech 

and mastication system. 
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com eletroestimulação neuromuscular em 
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Muscle strength of ankle extensor muscle after intervention with neuromuscular electrical stimula-
tion in hemiparetic.

Igor Sander(1), Janaíne Cunha Polese(2), Daiane Mazzola(3), Rodrigo Costa Schuster(4).

Laboratório de Biomecânica – Universidade de Passo Fundo - UPF.

Resumo

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser compreendido como déficit focal súbito causado por uma 

lesão vascular, a qual pode ser causada por distúrbios da coagulação e hemodinâmicos, levando a uma fraqueza mus-

cular que se reflete pela incapacidade ou impedimento que o paciente terá em gerar força em graus normais e dese-

jados. Objetivo: Avaliar a eficácia da Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) no ganho de força na musculatura 

dorsiflexora. Materiais e Métodos: A população deste estudo foi composta por cinco pacientes com idade média de 

62,2 anos, sendo três do sexo masculino e dois do sexo feminino portadores de hemiparesia decorrente de AVE com 

tempo médio de lesão de 20,6 meses. Todos os pacientes foram tratados com o uso da estimulação elétrica funcional 

(FES) no músculo tibial anterior do membro acometido, três vezes por semana durante quatro semanas, pelo perío-

do de 30 minutos, através do aparelho Physiotonus Four, da marca Bioset®, sendo avaliados no início e reavaliados ao 

final quanto à força do referido músculo através da dinamometria computadorizada. Resultados: Após o tratamento, 

quatro pacientes obtiveram ganho de força na velocidade de 30°/SEG e 03 na velocidade de 60°/SEG, já no membro 

não acometido 02 na velocidade de 30°/SEG e 60°/SEG. Conclusão: Neste estudo a aplicação do FES em tibial ante-

rior, trouxe um ganho de força em 80% dos pacientes na velocidade de 30°/SEG e 60% dos pacientes na velocidade 

de 60°/SEG, demonstrando assim a efetividade do tratamento com a EENM nessa amostra estudada.

Palavras-chaves: Acidente cerebrovascular, Estimulação elétrica neuromuscular, Força muscular. 

Abstract

Introduction: Cerebral Vascular Accident (CVA) can be understood as a sudden focal deficit caused by a vascular le-

sion, which can be caused by coagulation and hemodynamics disorders’s, leading to muscle weakness which is reflec-

ted by the inability or disability that the patient will have to generate strength in normal and desired degrees. Objec-

tive: To evaluate the effectiveness of Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) in the gain strength in the ankle 

extensor muscles. Materials and Methods: The study population consisted of five patients with a mean age of 62.2 

years, three male and two female patients with hemiparesis due to stroke with a mean of 20.6 months of injury. All 

*Artigo recebido em 2 de fevereiro de 2010 e aceito em 19 de março de 2010.
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patients were treated with the use of NMES on tibialis anterior muscle of the affected limb, three times a week for four 

weeks for a period of 30 minutes, using the apparatus Physiotonus Four, Bioset®, being assessed at baseline and re-

assessed at the end the strength of muscle through computational dynamometry. Results: After treatment, four pa-

tients had a strength gain in speed of 30 ° / sec and three at 60 ° / sec, already in non-affected limbs two subjects 

had gains in speed of 30 ° /sec and 60 °/ sec. Conclusion: In this study the application of NMES in tibialis anterior, 

brought a strength gain in 80% of patients at a rate of 30 °/ sec and 60% of patients at 60 °/ sec, demonstrating the 

effectiveness of treatment with NMES in this sample.

Keywords: Cerebrovascular accident, Neuromuscular electrical stimulation, Muscle strength.

Pacientes com sequelas moto-

ras de membros inferiores podem 

apresentar marcha com padrão 

ceifante, obrigando o indivíduo a 

realizar uma abdução exagerada 

do membro durante a fase de ba-

lanço, pois há uma dificuldade em 

flexionar o quadril e o joelho e em 

dorsifletir o pé(10). A espasticidade 

de flexores plantares é característi-

ca, levando a um pé equinovaro(11). 

Uma das metas do tratamento de 

reabilitação do paciente com alte-

ração da marcha após AVE consiste 

em restaurar ou melhorar seu pa-

drão de locomoção.

A eletroestimulação é um re-

curso utilizado pela fisioterapia que 

possibilita a transmissão de sinais 

elétricos para os músculos, facili-

tando o movimento(12,13). Ela con-

siste na estimulação elétrica de um 

músculo privado de controle nor-

mal para produzir uma contração 

funcionalmente útil(14). Esta esti-

mulação despolariza o nervo motor, 

produzindo uma resposta sincrôni-

ca em todas as unidades motoras 

do músculo estimulado, melhoran-

do seu trofismo(15). Seu mecanismo 

de ação está intimamente ligado à 

facilitação dos mecanismos fisioló-

gicos do músculo estriado (contra-

ção muscular), permitindo a entra-

da seletiva e repetitiva aferente até 

o Sistema Nervoso Central, ativan-

do não só a musculatura local, mas 

também mecanismos reflexos ne-

cessários à reorganização da ati-

vidade motora. Além disso, o es-

tímulo elétrico diminui o tônus do 

grupo muscular antagonista, pelo 

mecanismo de inibição recíproca 

(14,15,16).

Em países desenvolvidos, onde 

os pacientes têm acesso a serviços 

de reabilitação com maior facilida-

de, a eletroestimulação é utilizada 

com sucesso, podendo as sessões 

chegar a frequências semanais 

bastante elevadas. Num estudo re-

alizado na Eslovênia, os pacientes 

eram atendidos numa frequência 

de cinco vezes por semana, duran-

te três semanas, por 30 a 60 minu-

tos. Em outro estudo realizado em 

Hong Kong, os pacientes também 

eram atendidos cinco vezes por se-

mana, durante três semanas, com 

duração de 60 minutos, e em es-

tudo realizado na Turquia, também 

ocorreu a aplicação durante cinco 

vezes por semana, por um período 

de quatro semanas, com duração 

de 10 minutos(17,18).

Numa meta-análise publicada 

em 1996 a eficácia da FES na rea-

bilitação de pacientes hemiparéti-

cos pós-AVE foi avaliada no univer-

so de estudos encontrados na lite-

ratura internacional até aquele mo-

mento. Foram incluídos os ensaios 

clínicos randomizados (ECR) entre 

1978 e 1992. Somente quatro es-

tudos preencheram os critérios de 

inclusão, sendo que eletroestimula-

ção do músculo tibial anterior ape-

nas dois(19). Foi observado, a partir 

dos dados destes dois estudos, que 

a eletroestimulação foi efetiva para 

a força muscular dos pacientes tra-

tados. Como conclusão essa meta-

análise sugere a utilização do FES 

como um recurso efetivo para pro-

mover a melhora da força muscu-

lar em pacientes pós-AVE(20). Mais 

recentemente foi publicado um en-

saio clínico randomizado cujo obje-

tivo foi avaliar o efeito da eletroes-

timulação neuromuscular (NMES) 

INTRODUÇãO 

O Acidente Vascular Encefáli-

co (AVE) é um quadro neurológico 

agudo de origem vascular, caracte-

rizado pelo rápido desenvolvimento 

de sinais clínicos como consequên-

cia de alterações locais ou globais 

da função cerebral com duração 

maior que 24 horas(1). Nos Estados 

Unidos, o AVE é de grande interes-

se em saúde pública, pois ocorrem 

mais de 750.000 novos casos por 

ano(2). No Brasil, o AVE é conside-

rado a principal causa de morte(3). 

Apesar da alta incidência de morta-

lidade, um estudo observou que as 

médias de pacientes que evoluem 

para o óbito por AVE têm declina-

do lentamente(4), fazendo uma ele-

vação na taxa de sobrevida, sendo 

que atualmente em torno de 90% 

dos sobreviventes desenvolvem 

algum tipo de déficit neurológico e 

incapacidades residuais significati-

vas, o que torna o AVE uma das 

principais causas de incapacitação 

entre os adultos(5,6). Os AVE’s me-

recem grandes esforços de preven-

ção e tratamento, mesmo na au-

sência de tratamentos específicos 

e sofisticados, o cuidado integrado 

e especializado salva vidas e reduz 

a morbidade resultante(7).

O AVE frequentemente acar-

reta sequelas motoras e cogni-

tivas importantes, que predis-

põem à instalação de deformida-

des, dor, alteração do equilíbrio e 

redução da capacidade funcional(8). 

O AVE pode levar a distúrbios do 

campo espacial e visual, alterações 

na fala, hemiplegia, alterações na 

marcha, dificuldades nas ativida-

des de vida diária (AVD’s) e altera-

ções de humor(9). 
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no músculo tibial anterior de pa-

cientes com AVE combinada à fi-

sioterapia convencional; contudo, 

este estudo não foi capaz de mos-

trar diferença significativa entre as 

duas estratégias de tratamento(18).

Apesar de não existirem 

dados oficiais, sabe-se que no Bra-

sil a frequência semanal de realiza-

ção de fisioterapia é muito baixa. 

Normalmente, os pacientes com 

sequelas de AVE comparecem à fi-

sioterapia uma ou duas vezes por 

semana, o que inviabiliza a reali-

zação de um protocolo terapêuti-

co nos moldes da literatura inter-

nacional. Além da baixa frequência 

semanal de fisioterapia, os pacien-

tes que utilizam um serviço públi-

co são em sua maioria, provenien-

tes de um nível sócio-econômi-

co baixo, o que torna o transpor-

te destes, excessivamente dispen-

dioso para a família, muitas vezes 

sendo o fator de desistência do tra-

tamento. 

Tendo em vista o pequeno nú-

mero de estudos sobre o efeito da 

eletroestimulação e a importância 

da reabilitação do AVE, faz-se ne-

cessário avaliar o desempenho da 

estimulação elétrica funcional em 

pacientes com sequelas de AVE 

ainda mais se colocarmos dentro 

do contexto brasileiro. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Após aprovação pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universida-

de de Passo Fundo pelo protocolo 

200/2007, os pacientes assinaram 

o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foram avaliados cinco 

pacientes portadores de hemipare-

sia decorrente de AVE, sendo três 

do sexo masculino e dois do sexo 

feminino, com idade média 62,2 

anos.

Os pacientes foram seleciona-

dos observando os seguintes crité-

rios de inclusão: ser o primeiro epi-

sódio de AVE; ter tido AVE há mais 

de seis meses; ter capacidade de 

deambular (mesmo com dispositi-

vos auxiliares); ter força muscu-

lar grau 03 ou mais e aceitar parti-

cipar da pesquisa através da assi-

natura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Os critérios de 

exclusão foram os seguintes: apre-

sentar déficit de cognição que im-

peça de entender a técnica; apre-

sentar deformidades instaladas no 

membro hemiparético e apresentar 

déficit de sensibilidade no membro 

inferior parético.

As avaliações da força muscu-

lar foram desenvolvidas no Labora-

tório de Biomecânica da Universi-

dade de Passo Fundo – UPF, atra-

vés da dinamometria computadori-

zada (Multi-Joint System 3, da Bio-

dex®), onde foi avaliado o torque 

voluntário máximo do dorsiflexor 

de tornozelo no membro inferior 

acometido, ambos (teste-reteste). 

O teste foi realizado com o pacien-

te sentado com cintos posiciona-

dos no tronco superior, na região 

da pelve cruzando as espinhas ilía-

cas ântero-superiores, com a arti-

culação do joelho do membro a ser 

testado posicionada a 30° de fle-

xão e o eixo rotacional do dinamô-

metro alinhado com a maléolo la-

teral desse membro; a coxa e o pé 

testado também foram fixados por 

cintos.

Para o pico de torque de dor-

siflexão o equipamento inicialmen-

te foi calibrado, após foram feitos 

movimentos para adaptação ao 

equipamento e, posteriormente, 

testado através da realização de 

duas séries de cinco movimentos 

cada, sendo a primeira série com 

cinco movimentos de 30°/SEG e a 

segunda série com cinco movimen-

tos de 60°/SEG, com repouso de 

10 segundos, entre os diferentes 

ângulos testados.

A utilização do dinamômetro 

se justifica, por ser esse o méto-

do mais acurado para a avaliação 

do pico de torque, média de potên-

cia e média do pico de torque com 

contração voluntária concêntrica 

do paciente. Essa avaliação foi re-

alizada no pré-tratamento e pós-

tratamento com EENM. 

Todos os pacientes submete-

ram-se a aplicação de FES no mús-

culo tibial anterior, três vezes por 

semana durante quatro semanas, 

pelo período de 30 minutos, atra-

vés do aparelho Physiotonus Four, 

da marca Bioset. Os parâmetros 

dessa corrente foram: 250 µs mo-

dulados a 50 Hz, Ton 06 seg., Toff 

de 12 seg., com rampa de súbita 

de 0,2 s e descida de 0,1 s e in-

tensidade conforme a tolerância do 

paciente. Em seguida mais 20 mi-

nutos de fisioterapia convencional.

RESULTADOS

Participaram deste estu-

do três homens e duas mulheres, 

com média de idade de 62,2 anos, 

todos com diagnóstico de AVE Is-

quêmico crônico, com tempo médio 

de lesão de 20,6 meses. Em rela-

ção ao hemicorpo acometido, 40 

% apresentaram AVE com seque-

las à direita e 60 % com seque-

las à esquerda, dados apresenta-

dos na tabela 01.

Em relação à força muscular 

os resultados serão apresentados 

individualmente para cada pacien-

te avaliado e tratado.

Paciente 01 – Apresentou no 

membro acometido um pico de 

torque de 11,9 N/m no pré-teste 

e de 15,3 N/m no pós-teste na ve-

locidade de 30°/SEG obtendo um 

progresso de 24,1%, e um pico de 

Tabela 01 - Dados gerais da amostra

Pcte Idade Sexo AVE Tempo de Lesão Lado Acometido

P1 68 M Esq 6 meses Dir

P2 43 M Esq 10 meses Dir

P3 78 F Dir 18 meses Esq

P4 71 M Esq 48 meses Dir

P5 51 F Dir 21 meses Esq
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torque de 22,8 N/m no pré-tes-

te e de 8,3 N/m no pós-teste na 

velocidade de 60°/SEG com um 

déficit de 63,4%. Já no membro 

não acometido um pico de tor-

que de 32,4 N/m no pré-teste e 

de 8,8 N/m no pós-teste na ve-

locidade de 30°/SEG com um dé-

ficit de 72,7%, e um pico de tor-

que de 30,3 N/m no pré-teste e 

de 4,1 N/m no pós-teste na velo-

cidade de 60°/SEG com um défi-

cit de 86,3%.

Paciente 02 – Apresentou no 

membro acometido um pico de tor-

que de 21,5 N/m no pré-teste e de 

20,1 N/m no pós-teste na veloci-

dade de 30°/SEG com um déficit 

de 6,3%, e um pico de torque de 

14,9 N/m no pré-teste e de 12,6 

N/m no pós-teste na velocidade de 

60°/SEG com um déficit de 15,6%. 

Já no membro não acometido um 

pico de torque de 19,7 N/m no pré-

teste e de 17,4 N/m no pós-teste 

na velocidade de 30°/SEG com um 

déficit de 11,6%, e um pico de tor-

que de 21,3 N/m no pré-teste e de 

11,3 N/m no pós-teste na velocida-

de de 60°/SEG com um déficit de 

47,1%.

Paciente 03 – Apresentou no 

membro acometido um pico de tor-

que de 8,6 N/m no pré-teste e de 

15,9 N/m no pós-teste na veloci-

dade de 30°/SEG obtendo um pro-

gresso de 84,2%, e um pico de tor-

que de 4,5 N/m no pré-teste e de 

13,2 N/m no pós-teste na veloci-

dade de 60°/SEG obtendo um pro-

gresso de 195,8%. Já no membro 

não acometido um pico de torque 

de 11,4 N/m no pré-teste e de 6,8 

N/m no pós-teste na velocidade de 

30°/SEG com um déficit de 40,4%, 

e um pico de torque de 8,1 N/m no 

pré-teste e de 5 N/m no pós-teste 

na velocidade de 60°/SEG com um 

déficit de 38,2%.

Paciente 04 – Apresentou no 

membro acometido um pico de tor-

que de 4,2 N/m no pré-teste e de 

6,4 N/m no pós-teste na velocidade 

de 30°/SEG obtendo um progres-

so de 52,7%, e um pico de torque 

de 4,8 N/m no pré-teste e de 5,4 

N/m no pós-teste na velocidade de 

60°/SEG obtendo um progresso de 

11,3%. Já no membro não acome-

tido um pico de torque de 7 N/m no 

pré-teste e de 32 N/m no pós-teste 

na velocidade de 30°/SEG obten-

do um progresso de 355,6%, e um 

pico de torque de 5,6 N/m no pré-

teste e de 18,3 N/m no pós-teste 

na velocidade de 60°/SEG obtendo 

um progresso de 228,2%.  

Paciente 05 – Apresentou no 

membro acometido um pico de tor-

que de 9,6 N/m no pré-teste e de 

14,9 N/m no pós-teste na veloci-

dade de 30°/SEG obtendo um pro-

gresso de 54,8%, e um pico de 

Figura 01 - Gráficos com resultados pré e pós intervençao Pacte 01.

Figura 02 - Gráficos com resultados pré e pós intervençao Pacte 02.

Figura 03 - Gráficos com resultados pré e pós intervençao Pacte 03.

Figura 04 - gráficos com resultados pré e pós intervençao Pacte 04.
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torque de 9 N/m no pré-teste e 

de 10,6 N/m no pós-teste na ve-

locidade de 60°/SEG obtendo um 

progresso de 18,13%. Já no mem-

bro não acometido um pico de tor-

que de 13,8 N/m no pré-teste e de 

16 N/m no pós-teste na velocidade 

de 30°/SEG obtendo um progres-

so de 15,9%, e um pico de torque 

de 10,3 N/m no pré-teste e de 11,9 

N/m no pós-teste na velocidade de 

60°/SEG obtendo um progresso de 

15,1%.  

DISCUSSãO

Os resultados demonstraram 

que após o tratamento quatro pa-

cientes obtiveram ganho de força 

na velocidade de 30°/SEG e três na 

velocidade de 60°/SEG. 

O pico de torque a 60°/seg. 

apresentou-se com um déficit para 

dois pacientes da amostra, o que 

aconteceu quando testado a 30°/

SEG a apenas um paciente quando 

foram obtidos valores positivos de 

pico de torque. Isso pode ser justifi-

cado pelo fato das primeiras contra-

ções a 30°/seg. terem levado à fa-

diga da musculatura exigida quan-

do as fibras de contração rápida, 

tipo II, por estas serem caracteriza-

das por baixa resistência à fadiga. 

Em estudo com um grupo de 

sete pacientes houve relatos que 

o uso do FES associado ao tra-

tamento trouxe beneficios aos 

pacientes(21). 

Autores relatam que em estu-

do onde foi mensurada a força iso-

métrica, os mesmos obtiveram um 

ganho com o uso do FES em rela-

ção ao grupo controle(22).

Em um estudo com 46 sujei-

tos, houve ganho no torque dos 

dorsiflexores, o que vai de encon-

tro com este estudo, onde 80% da 

amostra apresentou melhora do 

torque no pós-tratamento(23). 

Em um estudo realizado com 

20 pacientes, os autores demons-

traram que o grupo que fez o uso 

do FES ,10 pacientes, obteve um 

ganho maior de força em relação 

ao grupo controle(24).

Em um artigo de estudo de 

caso foi encontrado um aumen-

to do pico de torque da muscula-

tura dorsiflexora, que foi estimula-

da, de 22,9%, que se apresenta-

va, inicialmente, em 33,2 N/m e foi 

para 40,8 N/m depois da interven-

ção com o FES(25).

O P2 apresentou um déficit do 

pico de torque nas duas velocida-

des, indo de encontro com os acha-

dos nos estudos citados acima, 

contudo esses estudos apresentam 

a média de força no pré e pós-tra-

tamento dos pacientes ao contrá-

rio deste estudo, onde os resulta-

dos foram apresentados individual-

mente, podendo assim justificar a 

não efetividade da EENM.

Pode ocorrer uma diminui-

ção da força muscular dos pacien-

tes hemiparéticos, mas em estudo 

com 44 pacientes percebeu-se um 

aumento da força muscular com 

o uso da estimulação elétrica(26), 

assim como resultados obtidos 

neste trabalho.   

Em um estudo com uma 

amostra de 10 indivíduos com he-

miparesia pós-AVE, com média de 

idade de 62 anos, como encontra-

da na amostra deste estudo, com-

provou-se a efetividade do uso da 

estimulação elétrica no ganho de 

força de dorsiflexores(27).  

A aplicaçao do EENM no mús-

culo tibial anterior trouxe um 

ganho no pico de torque da amos-

tra deste estudo no membro aco-

metido evidenciândo assim a efeti-

vidade dessa técnica para aumen-

to da forças muscular em pacien-

tes pós-AVE. Contudo sugere-se 

que seja realizado mais pesquisas 

e com amostras maiores, a fim de 

comparar a eficácia quando com-

parado a outras técnicas utilizadas 

na reabilitação desses pacientes.

Figura 05 - Gráficos com resultados pré e pós intervençao Pacte 05.
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Comparação entre o alongamento segmentar e o 
alongamento global na flexibilidade e amplitude 
de movimento dos isquiotíbiais.
Comparison between segmental and global stretching on flexibility and range of motion of the 
hamstring.

Álvaro Campos Cavalcanti Maciel(1), Flávia Mendes Martins(2).

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Resumo

Introdução: Existem vários artigos que comprovam os efeitos do alongamento estático. Porém, poucos estudos anali-

sam os efeitos do alongamento global no ganho de amplitude de movimento. Objetivo: Comparar os efeitos do alonga-

mento segmentar em relação ao alongamento global quanto à flexibilidade e amplitude de movimento (ADM) dos mús-

culos ísquiostíbiais em indivíduos saudáveis. Método: Foi desenvolvido um estudo experimental randomizado aleatório, 

em que 30 mulheres foram divididas aleatoriamente em 3 grupos (n=10):  alongamento segmentar (AS); alongamen-

to global (AG) e grupo controle (GC) (não realizou nenhum tipo de alongamento). Foram realizadas 05 sessões por se-

mana, durante 02 semanas seguidas. A medição da flexibilidade foi feita por meio da extensão passiva do joelho antes 

e após cada sessão e pela medição da distância terceiro dedo-chão (DDC). Resultados: Os grupos AS e AG apresenta-

ram ADM de extensão de joelho finais significativamente maiores que o grupo CG (p<0,05). No follow-up de 18 meses 

o grupo AG apresentou diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo AS e ao GC. Conclusão: 

A partir dos resultados encontrados demonstrou-se que ambos os protocolos foram eficazes quanto ao ganho de ADM, 

porém do ponto de vista da manutenção, o alongamento global apresentou melhores resultados, após 18 semanas.

Palavras-chave: Exercícios de alongamento muscular, fisioterapia, isquiotibiais.

 

Abstract

Introduction: There are several studies that prove the effects of stretching static. However, a few studies analyze the 

effects of the global stretching on gain of range of motion. Objective: Compare the effects of static stretching in relation 

to global stretching on the flexibility and range of motion (ROM) of hamstring in healthy subjects. Method: We devel-

oped an experimental randomized study, in which 30 women were randomly divided into 3 groups (n = 10): AS - stat-

ic stretching; AG - global stretching CG - control group (not done any stretching). We performed 05 sessions per week 

for 02 weeks followed. The measurement of flexibility was made by passive extension of the knee before and after each 

session and the measurement of the third finger-floor distance. Results: AG and AS groups had ROM of knee extension 

significantly higher than the CG group (p <0.05). Follow-up in the AG group showed statistically significant difference 

when compared to AS and GC. Conclusion: From the results showed that both protocols were effective on the gain of 

ROM, but in terms of maintenance, the global stretching showed better results after 18 weeks.

Keywords: Muscle stretching exercises, physical therapy, hamstrings.
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INTRODUÇãO

A flexibilidade muscular é de-

finida como a capacidade do mús-

culo alongar-se, permitindo que 

uma ou mais articulações em série 

se movam através de sua amplitu-

de de movimento (ADM)(1). Alterna-

tivamente, tem sido sugerido que a 

flexibilidade muscular pode ser de-

finida como a relação comprimen-

to-tensão do músculo quando este 

é alongado passivamente(2).

O alongamento proporcio-

na ganho na flexibilidade, resul-

tante do aumento no comprimen-

to de estruturas de tecidos moles 

e pela característica plástica das fi-

bras musculares, tendo como con-

seqüência o aumento da amplitu-

de de movimento das articulações 

e dos membros(3,4).

Dentre os vários métodos de 

alongamentos conhecidos a técni-

ca mais comum usada para o au-

mento da flexibilidade muscular é o 

alongamento estático(5). O mesmo 

é considerado uma técnica segura, 

uma vez que é realizado de forma 

lenta e gradual, respeitando o limi-

te de tolerância do paciente, redu-

zindo o risco de lesões(2,5,6). 

Dentre as formas de alonga-

mento estático utilizadas na fisio-

terapia destacam-se o alongamen-

to segmentar e o global. De forma 

geral, há uma maior utilização do 

alongamento segmentar, méto-

do no qual um músculo ou grupos 

musculares específicos são alonga-

dos durante um curto período, que 

pode variar de 15 a 60 segundos, 

não havendo contração muscular, 

caso realizado de forma passiva(7). 

Na Europa e no Brasil, tera-

peutas estão recorrendo cada vez 

mais a um método chamado ree-

ducação postural global(8) (RPG®). 

Nessa técnica é utilizado o alonga-

mento global ativo, que utiliza pos-

turas para alongamento das ca-

deias musculares num longo espa-

ço de tempo, durando aproxima-

damente 20 minutos por postura. 

Esse alongamento é aliado a esfor-

ço físico excêntrico para a manu-

tenção da postura, caracterizando 

uma forma ativa de alongamento(7). 

Apesar de haver alguns estudos 

que comprovam a efetividade do 

alongamento ativo usando contra-

ções excêntricas(9,10) poucos tratam 

deste tipo de alongamento den-

tro de uma perspectiva global, de 

acordo com a cadeia muscular en-

curtada e utilizando determinadas 

posturas. 

Há na literatura estudos 

que comprovam a efetividade do 

alongamento estático segmen-

tar, no que diz respeito ao au-

mento de flexibilidade dos múscu-

los ísquiostibiais(5,11-13). Entretanto, 

poucos estudos comparam sua efi-

cácia ao método do alongamento 

global, e estes ainda apresentam 

resultados contraditórios(14-16). 

Rosário et al.(15) realizaram um 

estudo comparativo entre o alonga-

mento segmentar e o global (RPG). 

Para isso avaliaram força muscu-

lar, postura e flexibilidade através 

da ADM de extensão do joelho e do 

teste terceiro dedo chão (DDC). Os 

resultados encontrados neste es-

tudo foram uma melhora na flexi-

bilidade em ambos os grupos, em 

relação ao grupo controle, porém 

sem diferença estatisticamente sig-

nificante entre eles. Por outro lado, 

Vivolo et al.(14) encontraram que o 

alongamento muscular global mos-

trou ser mais eficaz que o alonga-

mento segmentar no ganho de am-

plitude de movimento da extensão 

de joelho, não sendo verificado o 

mesmo no ganho de flexibilidade, 

avaliado através da DDC.

Desta maneira, surgiu a ne-

cessidade de aprofundar os estu-

dos nesta forma de alongamen-

to global, para que assim possa 

se compreender melhor a eficácia 

desta técnica de alongamento.

Sendo assim, o objetivo deste 

estudo é comparar os efeitos dos 

métodos de alongamento segmen-

tar em relação ao alongamento 

global quanto à flexibilidade e am-

plitude de movimento dos mús-

culos ísquiostíbiais em indivíduos 

saudáveis.

MÉTODO

Foi realizado um estudo do 

tipo experimental, randomiza-

do, controlado, cego e de cará-

ter longitudinal para comparação 

dos possíveis efeitos das técnicas 

de alongamento segmentar e glo-

bal na flexibilidade dos músculos 

ísquiotíbiais de jovens saudáveis. 

Os dados foram coletados no pe-

ríodo entre novembro e dezembro 

de 2008.

A população deste estudo foi 

composta por indivíduos do sexo 

feminino residentes na cidade de 

Natal/RN, sendo estas estudantes 

de uma universidade local.

A amostra foi composta por 

30 mulheres da faixa etária de 18 

a 30 anos, com base nos critérios 

de inclusão e exclusão propostos 

para este estudo. A amostra foi es-

colhida de forma aleatória simples 

a partir dos indivíduos que se dis-

puseram a participar do estudo. 

Da mesma forma, para a formação 

dos grupos, os sujeitos seleciona-

dos foram direcionados, aleatoria-

mente, por sorteio simples.

Os critérios de inclusão para 

este estudo foram pertencer ao 

sexo feminino, idade entre 18 e 

30 anos, índice de massa corporal 

(IMC) abaixo de 28, extensão do 

joelho menor que 160° (com o qua-

dril a 110º de flexão), consentir em 

participar do estudo assinando o 

Termo de Consentimento livre e es-

clarecido (TCLE), não realizar ativi-

dade física regular, não apresentar 

dor, nem patologia osteomioarticu-

lar nos membros inferiores e/ou na 

coluna vertebral, não apresentar hi-

permobilidade articular, segundo os 

critérios de Carter(16) e Beighton(17) 

e que não tivessem participado re-

centemente de programas de exer-

cícios de alongamento para os mús-

culos ísquiotibiais.

Foram excluídas do estudo as 

participantes que faltaram a um 

dia de intervenção ou desenvolve-

ram algum tipo de dor ou patologia 
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osteomioarticular em membros in-

feriores e/ou na coluna vertebral, 

durante o experimento.

Previamente ao estudo o pro-

jeto de pesquisa foi submetido ao 

parecer do comitê de ética do Hos-

pital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) e aprovado segundo as re-

comendações da Resolução 196/96, 

do Conselho Nacional de Saúde. 

Durante a avaliação das pa-

cientes e realização das técnicas de 

alongamento propostas foram uti-

lizados os seguintes instrumentos: 

Protocolo de avaliação, prancha 

desenvolvida por Brasileiro, Faria & 

Queiroz(18) para avaliação da flexi-

bilidade dos isquiotibiais por meio 

da medição da ADM de extensão 

passiva do joelho, caneta derma-

tográfica para fazer a marcação ao 

longo do membro inferior, adesi-

vos para destacar os pontos ana-

tômicos, caixa de 20 cm de altura 

para realização do teste DDC, má-

quina fotográfica para registrar as 

imagens para posterior análise por 

meio do software AUTOCAD.

Após aprovação do comitê de 

ética, as voluntárias receberam ex-

plicações sobre os objetivos do estu-

do, procedimentos realizados e assi-

naram o TCLE. Em seguida, foram 

submetidas a uma avaliação física 

para identificação de deformidades 

osteomioarticulares e outras possí-

veis patologias. As voluntárias pré-

selecionadas foram distribuídas ale-

atoriamente por sorteio simples em 

03 grupos: grupo AS (alongamento 

segmentar); grupo AG (alongamen-

to global) e grupo GC (grupo con-

trole), devendo cada grupo ser com-

posto por 10 voluntárias. As inter-

venções foram realizadas 05 vezes 

por semana, durante 02 semanas. 

Para avaliação da flexibilidade 

geral foi realizado o teste terceiro 

dedo chão (DDC), onde a voluntária 

permaneceu em bipedestação com 

os pés paralelos. Solicitou-se a par-

ticipante que realizasse flexão ante-

rior do tronco e mantivesse os bra-

ços e a cabeça soltos(19). O avaliador 

fotografou a posição da voluntária 

para posterior avaliação desta dis-

tância no software AUTOCAD. 

Foram feitas marcações ao 

longo da face lateral da perna direi-

ta, dispostos da seguinte maneira: 

5 cm distais do trocânter maior do 

fêmur, 5 cm proximais do epicôndilo 

lateral do fêmur, sobre a cabeça da 

fíbula e 5 cm proximais do maléolo 

lateral(19) a fim de possibilitar a me-

dição do ângulo do joelho formado 

por ambos os seguimentos do mem-

bro inferior através das fotografias 

analisadas pelo software AUTOCAD. 

Foram realizadas duas medi-

ções por dia, uma antes dos pro-

cedimentos e outra após a mano-

bra de alongamento. A voluntária 

foi posicionada na prancha previa-

mente citada, onde foram realiza-

das três extensões passivas do jo-

elho direito, por um único pesqui-

sador que não tinha conhecimen-

to sobre a divisão dos grupos. As 

voluntárias foram responsáveis por 

indicar a sensação inicial de des-

conforto ao pesquisador (limiar do-

loroso) para que este interrompes-

se a elevação da perna e a sus-

tentasse nesta posição, enquan-

to outro pesquisador fotografava 

o membro. Cada uma das exten-

sões foi registrada pela câmera di-

gital para posteriormente calcular-

se a média aritmética entre os va-

lores. As fotografias foram analisa-

das por um único pesquisador que 

não tinha conhecimento a respei-

to do grupo em que se encontrava 

a voluntária. Estas medições foram 

realizadas antes e após cada ses-

são, durante as 10 sessões e 18 

semanas após o término da pes-

quisa, para se avaliar a manuten-

ção dos ganhos em longo prazo. 

No grupo AS, as voluntárias 

foram submetidas a alongamen-

to estático passivo, onde o mem-

bro inferior a ser alongado teve seu 

quadril fletido lentamente, com o 

joelho mantido em extensão com-

pleta, até que a voluntária referis-

se sentir o estiramento muscular, 

no limiar da dor. O membro opos-

to permaneceu estabilizado em ex-

tensão, sempre se fixando os seg-

mentos próximos a fim de evitar 

compensações. Este grupo teve o 

grupo muscular isquiostibiais alon-

gado bilateralmente, com cada 

alongamento tendo duração de 30 

segundos, sendo realizadas 03 re-

petições com intervalo de 20 se-

gundos entre elas. 

No grupo do alongamento glo-

bal as voluntárias realizaram alon-

gamento da cadeia muscular pos-

terior, seguindo postura adotada na 

RPG, preconizada por Souchard(7).

Este grupo foi mantido na 

postura de fechamento do ângulo 

coxo-femoral por 15 minutos. Essa 

postura é indicada para casos de 

encurtamento da cadeia posterior 

e se baseia na flexão de quadril. A 

voluntária foi posicionada de modo 

a permanecer deitada em decúbito 

dorsal com flexão de quadris e joe-

lhos a 90º e os pés em dorsiflexão, 

apoiados na sangli.

Após o posicionamento, foi re-

alizada a manobra de pompagem 

sacral. Durante os 15 minutos foi 

realizada contração/relaxamento 

com progressão da posição para ex-

tensão completa dos joelhos, sem 

elevação do sacro do solo. As com-

pensações também foram corrigi-

das com contração/relaxamento. A 

respiração diafragmática foi manti-

da durante todo o procedimento. 

O alongamento da cadeia an-

terior do braço foi realizado jun-

tamente com a postura de fecha-

mento de ângulo coxo-femoral, 

com abdução dos braços (apro-

ximadamente 15 graus), depres-

são e adução das escápulas, rota-

ção lateral do úmero, cotovelos es-

tendidos, antebraço em supinação, 

alinhamento da articulação rádio-

cárpica e a abertura da mão com 

extensão das falanges. 

No grupo controle não foi rea-

lizada nenhuma técnica de alonga-

mento, sendo realizadas apenas as 

medições de flexibilidade pelo teste 

DDC e ADM no primeiro e último dia 

do período de intervenção e após 

18 semanas do término da pesqui-
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sa. Após o término da pesquisa as 

voluntárias do grupo controle rece-

beram uma aula sobre orientações 

posturais e formas de alongamento.

Foi realizada uma análise des-

critiva das variáveis idade, Índice 

de Massa Corpórea (IMC), média de 

altura e média de peso. Essa aná-

lise foi feita pela distribuição das 

médias, medianas e desvio padrão 

para variáveis quantitativas e dis-

tribuição de frequências absolutas e 

relativas para variáveis categóricas.

A análise estatística obedeceu 

às seguintes etapas:

- Teste t de student (t) para 

comparação das médias inicial e 

final entre os dois grupos;

- Análise de Variância (ANOVA) 

de medidas repetidas para compa-

ração das médias em relação aos 

dias de tratamento;

- Teste pos-hoc de Tukey para 

identificação dos valores com sig-

nificância estatística.

Em todas as etapas da análise 

estatística foi considerado o nível 

de significância p=0,05 e intervalo 

de confiança (IC) de 95%. Todos os 

dados foram armazenados e anali-

sados no pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 15.0.

RESULTADOS

Vinte e cinco voluntárias com-

pletaram o estudo. Três delas foram 

excluídas no dia da avaliação por 

possuírem uma ADM de extensão 

do joelho direito maior que 160° e 

duas foram excluídas por faltarem 

a um dia de intervenção. Sendo 

assim, o grupo AS permaneceu com 

nove voluntárias e os grupos AG e 

GC com oito voluntárias cada. As 

características iniciais da amostra 

são apresentadas na Tabela 1. 

A Tabela 2 apresenta os resul-

tados do tratamento para os gru-

pos do estudo em relação ao ganho 

diário, ganho total entre o início e 

o fim do experimento e a média de 

ganho total entre o início, fim e o 

follow-up em relação à ADM de ex-

tensão do joelho e à DDC. Nesta 

tabela pode-se observar que no 

grupo AS houve diferença estatis-

ticamente significante entre o iní-

cio e o fim da aplicação do protoco-

lo, quanto a ADM, porém, o mesmo 

não ocorreu quando comparados os 

valores de início e fim da DDC. No 

grupo AG, podemos observar que 

houve diferença estatisticamente 

significante quando comparados os 

valores do início com o fim e com 

o follow-up, para a ADM e, entre o 

início e o fim para a DDC.

De acordo com a Figura 1, po-

demos observar que os grupos AS e 

AG apresentaram ADM finais signi-

ficativamente maiores que o grupo 

GC (p<0,05), indicando a eficácia 

dos protocolos utilizados no ganho 

de flexibilidade.

Tabela 1 - Características antropométricas dos sujeitos no início do estudo, de acordo 
com os grupos.

Variável

Grupo 

Alongamento 

Segmentar (As)

Grupo 

Alongamento 

Global (Ag)

Grupo 

Controle (Gc)
P

Idade (anos) 22,5 ±2,7 23,5 ±2,5 23,5 ±3,6 0,41

Massa (kg) 58,4 ±8,8 57,8 ±5,6 55,7 ±6,9 0,79

Altura (cm) 167,6 ±19,9 161,3 ±20,2 163,7 ±23,6 0,16

ADM inicial (graus) 147,2 ±10,6 141,1 ±4,7 145,5 ±8,2 0,80

DDC (cm) 33,1 ±7,6 30,5 ±7,2 34,68 ±6,7 0,52

Tabela 2 - Valores de ADM e DDC por grupo, de acordo com as etapas do protocolo.

Grupo As Início Fim Follow-Up

Média de 

Ganho 

Diário

Média De Ganho 

Total Entre Início/

Fim/ Follow-Up

ADM 147,2 ±10,6* 159,5 ±5,5 153,9 ±7,3 4,5 ±2,1 13,3 ±10,1

DDC 33,1 ±8,6 29,9 ±9,1 32,3 ±9,4 -1,8 ±1,1 -2,9 ±1,2

GRUPO AG

ADM 144,1 ±10,2** 155,9 ±9,5 156,7 ±8,5 3,2 ±1,3 11,8 ±6,6

DDC 30,5 ±7,2* 27,8 ±5,89 29,8 ±5,5 -1,1 ±0,99 -1,7 ±0,8

GRUPO GC

ADM 145,5 ±8,2 147,1 ±6,5 142,9 ±8,9

DDC 32,2 ±6,7 35,9 ±6,7 31,7 ±7,4

* p<0,05, quando comparando-se o início com o fim do protocolo.
** P<0,05, quando comparando-se o início com o fim e o follow-up.

* p<0,05, quando comparando-se ao grupo GC.

Figura 1 - Média da amplitude de movimento (ADM) dos grupos ao fim do protocolo.
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Analisando a Figura 2 pode-se 

verificar que, no follow-up o grupo 

AG apresentou diferença estatisti-

camente significante quando com-

parado ao grupo AS e ao GC quan-

to à ADM, demonstrando que este 

tipo de protocolo se mostrou mais 

eficaz no que diz respeito à manu-

tenção da flexibilidade após 18 se-

manas.

Analisando a DDC final dos 

grupos pode-se observar que o 

grupo AG apresentou um ganho 

significativamente maior que os 

grupos AS e o GC, de acordo com 

a Figura 3. Em relação ao follow-up 

da DDC não houve diferença signi-

ficativa entre os grupos.

DISCUSSãO

O alongamento muscular é 

uma forma efetiva de aumentar 

a amplitude muscular e isto ocor-

re por adaptação morfofuncional 

dos músculos esqueléticos quando 

submetidos a diferentes graus de 

extensão ou comprimentos(23).

Os grupos AS e AG apresen-

taram ADM de extensão de joelho 

finais significativamente maiores 

que o grupo CG, indicando a efi-

cácia dos protocolos utilizados no 

ganho de flexibilidade, porém não 

houve diferença estatisticamente 

significante entre eles. No follow-

up o grupo AG apresentou dife-

rença estatisticamente significan-

te quando comparado ao grupo AS 

e ao GC, demonstrando que este 

tipo de protocolo mostrou-se mais 

eficaz no que diz respeito à manu-

tenção da flexibilidade após 18 se-

manas.

Corroborando com os resul-

tados do presente estudo em rela-

ção ao tipo de contração utilizada, 

Nelson e Bandy(8) realizaram uma 

pesquisa com jovens que apresen-

tavam encurtamento dos músculos 

ísquiostibiais, comparando o ganho 

de flexibilidade entre as técnicas 

de auto-alongamento segmentar 

e alongamento excêntrico na po-

sição supina. Os resultados mos-

tram que os dois grupos obtiveram 

ganhos significativamente maiores 

que o grupo controle, porém não 

havia diferença significativa entre 

eles. 

Um estudo descritivo realiza-

do por Batista e Camargo(22) mos-

trou que o programa de alonga-

mento para os músculos flexores 

do joelho realizado de forma ativa 

excêntrica, na postura de pé, com 

flexão do quadril, anteversão pél-

vica e descarga de peso corporal 

sobre o membro alongado, foi efe-

tivo para aumentar a ADM de ex-

tensão do joelho. Estes resultados 

corroboram com o presente estu-

do, pois como afirma Souchard(7), 

há duas posturas utilizadas para o 

alongamento do grupo muscular 

póstero-inferior. Uma delas des-

crita pelos autores acima e a outra 

realizada no presente estudo, su-

gerindo que a postura utilizada não 

interfira no ganho de flexibilidade 

dos isquiostibiais. 

No presente estudo, a manu-

* p<0,05, quando comparando-se o grupo AG com o grupo GC.

Figura 2 - Média da amplitude de movimento (ADM) dos grupos no follow-up.

* p<0,05, quando comparando-se o grupo AG com o grupo GC.

Figura 3 - Média da distância terceiro dedo-chão (DDC) dos grupos ao fim do protocolo.



111

Ter Man. 2010; 8(36): 106-113

Álvaro Campos Cavalcanti Maciel, Flávia Mendes Martins

tenção da flexibilidade quanto à 

extensão do joelho, observada no 

follow-up foi encontrada apenas no 

grupo AG. Estudos semelhantes(25,26) 

demonstraram que os alongamen-

tos que usam contração muscular 

associada ao alongamento, como 

a técnica de músculo energia, cuja 

base é a contração-relaxamento do 

músculo na posição mais excêntri-

ca, tem mostrado melhores resul-

tados quanto ao ganho de flexibili-

dade, quando comparados a técni-

cas de alongamento passivo, ava-

liando-se a ADM de extensão do jo-

elho imediatamente após a mano-

bra e em longo prazo.

Segundo Taylor et al.(27), a 

aplicação de maiores níveis de ten-

são na unidade-musculotendínea 

causa maior estresse viscoelás-

tico, promovendo alterações nas 

propriedades do tecido conjunti-

vo muscular, diminuindo a tensão 

de resistência, deixando o músculo 

mais complacente. Este fato pode 

explicar o resultado favorável ao 

grupo AG durante o follow-up, pois 

a contração excêntrica associada 

ao alongamento deste grupo pode 

ter contribuído para manutenção 

destas alterações viscoeslásticas, o 

que permitiria ao grupo muscular 

em questão permanecer alonga-

do por mais tempo. De acordo com 

Batista, Camargo, Oishi e Salvini(23) 

o exercício excêntrico é o que mais 

rapidamente estimula a adição de 

sarcômeros em série, promovendo 

também hipertrofia muscular, devi-

do à ativação da síntese protéica e 

remodelação do tecido conjuntivo. 

Assim, essas adaptações morfo-

funcionais dos músculos alongados 

poderiam explicar como o ganho 

da flexibilidade perdurou em longo 

prazo no grupo AG.

O estudo de Rosario(14) com-

para uma técnica de alongamen-

to em cadeia, utilizada no méto-

do RPG, com o alongamento seg-

mentar estático avaliando aumen-

to da ADM, qualidade de vida e di-

minuição da dor em pacientes com 

cervicalgia crônica. O alongamento 

convencional e o alongamento em 

cadeia muscular foram igualmente 

efetivos na melhora da ADM neste 

tipo de pacientes, tanto imediata-

mente após a aplicação dos proto-

colos, quanto no follow-up, 06 se-

manas depois. 

No estudo de Cunha, Burke, 

França e Marques(15) foi feita uma 

comparação entre o alongamento 

segmentar e o global (RPG®), den-

tre outras variáveis, foi analisada 

a flexibilidade através da ADM de 

extensão do joelho e do teste ter-

ceiro dedo chão. Neste estudo, os 

dois grupos obtiveram ganhos su-

periores ao grupo controle, porém 

não apresentaram diferença sig-

nificativa entre eles em nenhuma 

das duas variáveis.

 No presente estudo, houve 

uma melhora na DDC no grupo 

AG entre o início e o fim da aplica-

ção do protocolo, o que não foi ob-

servado no grupo AS. Porém não 

houve diferença estatisticamen-

te significante entre os três grupos 

quanto ao ganho diário e a média 

de ganho entre o início, o fim e o 

follow-up. 

Um fator importante que pode 

justificar o melhor resultado do 

grupo AG quanto à variável DDC é 

a própria postura usada neste tipo 

de medida, a qual envolve todos os 

músculos da cadeia posterior, de-

vido ao movimento de flexão an-

terior do tronco. A postura utiliza-

da pelo grupo AG considera o sis-

tema muscular de forma integrada, 

em cadeias musculares(3), evitando 

compensações. Esta postura coloca 

em tensão não somente os isquio-

tibiais, mas todos os músculos da 

cadeia posterior, desta forma, seria 

esperado que este grupo obtives-

se um resultado melhor de que o 

grupo AS, que alongou apenas um 

grupo muscular específico. Este re-

sultado sugere que a postura uti-

lizada no grupo AG pode alongar 

todos os grupos musculares a qual 

pertence à cadeia posterior, como 

propõe a técnica do RPG®. 

Algumas das limitações do es-

tudo foram encontrar artigos sufi-

cientes que possuíssem uma meto-

dologia semelhante a do presente 

estudo para que se pudesse fazer 

uma discussão mais rica. A maioria 

dos artigos encontrados que abor-

davam o alongamento excêntrico 

não o faziam dentro de uma abor-

dagem global. Além disso, a maior 

parte daqueles que comparavam 

a efetividade do alongamento glo-

bal ao segmentar, utilizava sujeitos 

portadores de alguma patologia ou 

disfunção músculo-esquelética, e 

não sujeitos saudáveis. 

Quanto à realização do estu-

do, algumas das dificuldades en-

contradas foram encontrar o nú-

mero suficiente de voluntárias que 

se encaixassem dentro dos crité-

rios de inclusão e que concordas-

sem em participar do estudo, além 

de manter este número, uma vez 

que, não comparecer a todos os 

dias de intervenção implicava na 

sua exclusão do estudo.

Portanto, as duas modalida-

des estudadas tiveram efeitos po-

sitivos quanto à melhora da flexi-

bilidade do grupo muscular ísquio-

tibiais, porém o alongamento re-

alizado pelo grupo AG pareceu se 

mostrar mais efetivo na manuten-

ção dessa flexibilidade em longo 

prazo. Além disso, a melhora do 

teste terceiro dedo chão suge-

re que houve um alongamento de 

toda a cadeia posterior. No entan-

to o alongamento global ou em ca-

deias musculares é ativo e requer a 

percepção e a concentração do pa-

ciente sob supervisão do terapeu-

ta, além de possuir uma maior du-

ração, enquanto que o alongamen-

to convencional é mais simples de 

ser executado e mais facilmen-

te aprendido. Estes fatos sugerem 

que, apesar do alongamento global 

parecer mais eficaz, a execução 

do alongamento segmentar den-

tro da prática clinica convencional 

seria mais indicado devido à facili-

dade de aplicação e resultados se-

melhantes àqueles tidos pelo alon-

gamento global.
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Sugerimos que futuros estu-

dos sejam realizados com objetivo 

de procurar a efetividade de alon-

gamentos em cadeia, com contra-

ções excêntricas associadas, que 

possam ser realizadas num menor 

espaço de tempo, utilizando postu-

ras que não necessitem da super-

visão do terapeuta. Além disso, re-

comendamos estudos onde as me-

didas de flexibilidade sejam feitas 

periodicamente após a pesquisa, 

para que se possa verificar quan-

to tempo os ganhos obtidos com o 

alongamento perduram.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bandy WD, Irion JM, Briggler M. The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring 1. 

muscles. Phys Ther. 1997;77:1090-6.

Magnusson SP, Aagaard P, Nielson JJ. Passive energy return after repeated stretches of the hamstring muscle-ten-2. 

don unit. Med Sci Sports Exerc. 2000;32:1160-4.

Small K, Mc Naughton L, Matthews M. A systematic review into the efficacy of static stretching as part of a warm-3. 

up for the prevention of exercise-related injury. Res Sports Med. 2008;16:213-231.

Meroni R et al. Comparison of Active Stretching Technique and Static Stretching Technique on Hamstring Flexibil-4. 

ity. Clin J Sport Med. 2010;20:8-14.

Bandy WD, Irion JM, Briggler M. The Effect of Time on Static Stretch on the Flexibility of the Hamstring Muscles. 5. 

Phys Ther. 1998;78:321-2.

Feland JB, Myrer JW, Merrill RM. Acute changes in hamstring flexibility: PNF versus static stretch in senior athle-6. 

tes. Phys Ther Sport. 2001;2:186-93.

Marques AP, 2003, Cadeias musculares – um programa para ensinar avaliação fisioterapêutica global. Manole, 7. 

São Paulo.  

Souchard PE. Reeducação Postural Global-método do campo fechado. 2ª Edição. Editora Cone, São Paulo. 8. 

Nelson RT, Bandy WD. Eccentric Training and Static Stretching Improve Hamstring Flexibility of High School Males. 9. 

J Athl Train. 2004;39:254–8.

Smith M, Fryer G, A comparison of two muscle energy techniques for increasing flexibility of the hamstring mus-10. 

cle group. J Body Mov Ther.  2008;12:312–7.

Roberts JM, Wilson K, Effect of stretching duration on active and passive range of motion in the lower extremity. 11. 

Br J Sports Med 1999;33:259–63.

Deyne PG. Application of Passive Stretch and Its Implications for Muscle Fibers. Phys Ther. 2001;81:819-27.12. 

Nordez A, Cornu C, McNair P. Acute effects of static stretching on passive stiffness of the hamstring muscles cal-13. 

culated using different mathematical models. Clin Biomech. 2006;21:755–60. 

Shadmehr A. Hadian14.  MR. Naiemi SS. Jalaie S. Hamstring flexibility in young women following passive stretch and 

muscle energy technique. J Back Musculoskelet Rehabil. 2009;22:143-148.

Rosário JLP. Reeducação Postural Global e alongamento segmentar: um estudo comparativo. 01.01.2004. 1v. 15. 

65p. Mestrado. Universidade de São Paulo - Ciências (Fisiopatologia Experimental).

Cunha, ACV. Burke, TN. França, FJR. Marques, AP. Effect of global posture reeducation and of static stretching 16. 

on pain, range of motion, and quality of life in women with chronic neck pain: a randomized clinical Trial. Clinics 

2008;63:763-70.

Carter C, Wilkinson J. Persistent joint laxity and congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br 17. 

1964;54B:40-5.

Beighton P, Horan S. Orthopaedic aspects of the Ehlers-Danlos syndrome. J Bone Joint Surg Br 1969;51B:444-53.18. 

Brasileiro JS, Faria AF, Queiroz LL. Influência do resfriamento e do aquecimento local na flexibilidade dos múscu-19. 

los isquiotibiais. Rev Bras  Fisioter. 2007;11:57-61.

Buckup, K. Testes clínicos para patologia óssea, articular e muscular: exames - sinais - fenômenos. Tradução de 20. 

lracema Hilário DuIley. 2. ed. Barueri: Manole, 2000.

 Gajdosik RL. Effects of static stretching on the maximal length and resistance to passive stretch of short ham-21. 

string muscles. J Orthop Sports Phys Ther. 1991;14:250-5. 

Zakas A, Balaska P, Maria G, Zakas N, Vergou A. Acute effects of stretching duration on the range of motion of el-22. 

derly women. J Bodyw Mov Ther. 2005;9:270-6.

Batista LH, Camargo PR, Oishi J, Salvini TF. Efeitos do alongamento ativo excêntrico dos músculos flexores do jo-23. 

elho naamplitude de movimento e torque. Rev Bras Fisioter. 2008;12:176-82.

Handel, M, Horstmann, D, Dickhuth, H, et al. Effects of contract-relax stretching training on muscle performance 24. 

in athletes. Eur J Appl Physiol. 1997;76:400–8.



113

Ter Man. 2010; 8(36): 106-113

Álvaro Campos Cavalcanti Maciel, Flávia Mendes Martins

Magnusson, P et al. Mechanical and physiological responses to stretching with and without preisometric contrac-25. 

tion in human skeletal muscle. Physical Medicine and Rehabilitation. 1996;77:373–8.

Sady, S.P, Wortman, M, Blanke, D. Flexibility training:ballistic, static or proprioceptive neuromuscular facilitation. 26. 

Arch Phys Med Rehabil. 1982;63:261–3.

Wallin, D, Ekblom, B, Grahn, R, Nordenborg, T. Improvement in muscle flexibility. A comparison between two 27. 

techniques. Am J Sports Med. 1985;13:263–8.

Taylor DC, Brooks DE, Ryan JB. Viscoelastic characteristics of muscle: passive stretching versos muscular contrac-28. 

tions.Med Sci Sports Exerc.1997;29:1619-24.



114

Ter Man. 2010; 8(36): 114-120

Artigo Original

Avaliação goniométrica da amplitude de movimento 
do ombro de crianças praticantes de beisebol.
Range of motion goniometric assessment of the shoulder of children who practice baseball.

Hugo Yudi Miyasava(1),  Marcelo Tavella Navega(2).

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”- Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília – Depar-

tamento de Educação Especial.

Resumo

Introdução: O beisebol é um esporte disputado entre duas equipes compostas de no mínimo nove jogadores que 

competem entre si em uma partida de no máximo seis entradas no jogo amador, de crianças até 10 anos de idade. Ob-

jetivo: Comparar os graus de movimentação do ombro dominante com o do ombro não dominante de sujeitos prati-

cantes de beisebol. Método: Foram avaliados 11 sujeitos do gênero masculino (8,63 ± 0,67 anos) praticantes de bei-

sebol do Nikkey Clube da cidade de Marília - SP. Todos os sujeitos foram avaliados individualmente pelo mesmo exa-

minador, que mensurou, de ambos os membros, a amplitude de movimento (ADM) da articulação glenoumeral. Para 

comparação da ADM entre o membro dominante e o contralateral, foi utilizado o teste t de Student, com nível de sig-

nificância de 5% (p≤0,05). Resultados: Os sujeitos apresentaram diferenças significativas nos movimentos de rota-

ção externa (p= 0,014) entre o membro dominante (63,63 ± 12,92°) e o não dominante (55,45 ± 16,27°), e no mo-

vimento de rotação interna (p= 0,001) entre o membro dominante (32,90 ± 5,68°) e o membro não dominante (40,72 

± 5,74°). Conclusão: Os dados obtidos neste estudo, nas condições experimentais utilizadas, permitem concluir que 

a prática de beisebol influencia a ADM de rotação externa e interna do membro dominante, com aumento da rotação 

externa e diminuição da rotação interna, provocando desequilíbrios na articulação do ombro.

Palavras-Chave: Beisebol, amplitude de movimento, goniometria.

Abstract

Introduction: Baseball is a Sport disputed by two teams composed at least by nine players which compete between 

themselves in a game of six innings in the amateur game, for children up to 10 years old. Objective: The objective is to 

compare the movement degrees of the shoulder joint between the dominant and the non dominant shoulder. Methods: 

Eleven male subjects were assessed (8,63 ± 0,67 years old) whom practiced baseball at the Nikkey Club of the city of 

Marília – SP. All of the subjects were assessed by the same examiner, whom measured the range of motion (ROM) of both 

glenohumeral joint. The Student t test was used for the comparison of the shoulders, with level of significance of 5% 

(p≤0,05). Results: The subjects presented significant differences on the external rotation movement (p= 0,014) be-

tween the dominant shoulder (63,63 ± 12,92°) and the non dominant shoulder (55,45 ± 16,27°), and in the internal ro-

tation movement (p= 0,001) between the dominant shoulder (32,90 ± 5,68°)  and the non dominant shoulder (40,72 ± 

5,74°). Conclusion: The results obtained in this study, on the experimental conditions utilized, allow us to conclude that 

the practice of baseball influence the range of motion of external rotation and internal rotation of the dominant shoulder, 

with increased external rotation, and a decreased internal rotation, provoking instability of the shoulder joint.

Keywords: Baseball, range of motion, goniometry.
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INTRODUÇãO

O beisebol é um esporte de 

origem americana que chegou 

ao Japão entre 1870 e 1880, e 

no Brasil em 1908, com a chega-

da dos imigrantes japoneses, por 

isso sempre foi vinculado aos japo-

neses no Brasil. É disputado entre 

duas equipes compostas de no mí-

nimo nove jogadores que compe-

tem entre si em uma partida de 

nove entradas, no jogo profissio-

nal. Em jogos amadores, de atle-

tas com até 10 anos, o número de 

entradas é limitado a no máximo 

seis. Em cada entrada, as equipes 

têm que rebater e se defender das 

rebatidas, alternadamente.

No Beisebol, o arremesso 

constitui um movimento muito re-

alizado pelos jogadores que estão 

no campo de defesa, principalmen-

te o arremessador. O arremesso 

pode ser dividido em seis fases: 

rotação, levantamento precoce, le-

vantamento tardio, aceleração, de-

saceleração e execução(1).

O esporte, bem como os pro-

gramas de exercícios específicos 

para a modalidade praticada, pode 

ter influência sobre a postura, o 

que causa adaptações que podem 

se tornar permanentes, pois o trei-

namento esportivo é baseado nos 

movimentos específicos de cada 

esporte. A realização repetitiva 

dos gestos esportivos pode levar a 

um desequilíbrio no sistema ósteo-

mio-articular, o que pode provocar 

alterações de força, flexibilidade, 

equilíbrio e coordenação motora. 

Isto pode influenciar diretamente o 

crescimento ósseo e predispor ao 

aparecimento de alterações postu-

rais, tornando o atleta mais susce-

tível a lesões desportivas(2).

Estresses microtraumáticos e 

repetidos impostos no complexo 

articular do ombro durante o ato 

do arremesso desafiam os limites 

fisiológicos dos tecidos que circun-

dam o complexo do ombro. Fre-

quentemente, alterações na mecâ-

nica do arremesso, a fadiga muscu-

lar, fraqueza ou desequilíbrio mus-

cular e frouxidão capsular excessi-

va podem ocasionar uma lesão dos 

tecidos. Essas lesões frequente-

mente envolvem a cápsula glenou-

meral, o lábio glenóide e a muscu-

latura do manguito rotador(3).

Por ser um movimento hu-

mano muito rápido, o arremes-

so de beisebol tem demonstrado 

ter grandes implicações em lesões 

desportivas, devido às altas forças 

e altos torques suportados pelas 

articulações do ombro(4).

Os limites estáticos do movi-

mento glenoumeral para todas as 

atividades são impostos/obriga-

dos pela geometria dos componen-

tes articulares da cavidade, assim 

como o envolvimento por tecidos 

moles. Os movimentos extremos 

atingidos durante o movimento 

normal do arremesso põem todas 

as estruturas em risco. Adicional-

mente, a velocidade com a qual 

a atividade ocorre resulta em uso 

extremo das estruturas estabiliza-

doras dinâmicas, aumentando sua 

vulnerabilidade às lesões(1).

A articulação do ombro é uma 

unidade biomecânica complexa 

com estabilidade glenoumeral que 

depende tanto dos tecidos moles 

quanto dos componentes ósseos(5). 

Uma compreensão completa das 

adaptações do ombro do arremes-

sador e uma interpretação minu-

ciosa de exames físicos são igual-

mente importantes tanto em om-

bros assintomáticos quanto em 

ombros lesionados(3).

Alguns estudos demonstram 

que os arremessadores de beise-

bol demonstram uma alteração na 

amplitude de movimento (ADM) do 

ombro; acredita-se que esta adap-

tação é natural e ocorre em todos 

os arremessadores. Algumas teo-

rias relacionadas ao ganho de ro-

tação externa perda de rotação in-

terna incluem a presença de micro-

traumas leves às estruturas restri-

tivas estáticas e dinâmicas na ar-

ticulação glenoumeral proveniente 

do arremesso repetitivo, movimen-

to realizado acima da cabeça, con-

tratura da cápsula articular poste-

roinferior e adaptações ósseas do 

úmero(6).

Durante o ato do arremesso, 

os atletas podem gerar altas velo-

cidades angulares e altos torques 

no ombro dominante em respos-

ta a estas grandes forças, os teci-

dos moles e as estruturas ósseas 

podem passar por mudanças adap-

tativas. Estas adaptações no ombro 

e no tecido mole podem alterar a 

ADM da articulação glenoumeral(7).

O ombro do arremessador 

apresenta uma rotação externa 

significativamente aumentada, e 

uma rotação interna significativa-

mente reduzida quando compa-

rada bilateralmente com o ombro 

não dominante(5).

Os arremessadores de beise-

bol têm apresentado um aumento 

na rotação externa e uma diminui-

ção da rotação interna no ombro 

de arremesso, quando as medidas 

são realizadas com o ombro em 

90° de abdução(8).

Um déficit de rotação interna 

glenoumeral e um espessamento 

posterior do ombro são caracterís-

ticas comuns no braço que realiza o 

arremesso nos arremessadores(6).

O conceito de movimento total 

“total motion concept” foi descri-

to como a soma da rotação exter-

na com a rotação interna no mesmo 

ombro, ambos avaliados com 90° de 

abdução do ombro e 90° de flexão 

de cotovelo. Este conceito é con-

siderado importante, pois descre-

ve bem uma característica fisiológi-

ca em atletas de arremesso acima 

da cabeça, pois o aumento da ADM 

de um movimento articular pode 

ser compensado pela diminuição da 

ADM do movimento antagonista(3).

Adaptações na amplitude de 

movimento são comuns em atle-

tas de arremesso acima da cabe-

ça, porém, a causa precisa destas 

adaptações ainda não foi bem es-

tabelecida. Alguns estudos crêem 

na hipótese de que uma rotação 

externa excessiva e uma rotação 

interna limitada ocorrem devido à 
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frouxidão da cápsula anterior e um 

enrijecimento da cápsula posterior, 

porém nenhum estudo clínico de-

monstrou esta teoria(9).

A retroversão do úmero com 

adaptações do movimento pode 

ocorrer em crianças durante sua par-

ticipação no beisebol, provavelmen-

te entre 12 e 16 anos de idade(10).

O aumento da retroversão 

do úmero no ombro dominante 

do jogador de handball pode ser 

visto como um processo de adap-

tação à rotação externa excessiva 

na prática de arremesso durante o 

crescimento(11).

A medida da amplitude de mo-

vimento é parâmetro determinante 

utilizado na avaliação e no acom-

panhamento fisioterapêutico. Mui-

tas vezes, a avaliação da amplitu-

de de movimento faz parte da de-

finição da propedêutica e do prog-

nóstico de um indivíduo submetido 

à fisioterapia(12).

O método de mensuração da 

amplitude de movimento ADM mais 

utilizado na prática clínica é a go-

niometria. O goniômetro universal 

é de fácil aplicação, não invasivo, de 

baixo custo e, por isso, o mais utili-

zado na clínica fisioterapêutica(12).

O objetivo deste estudo foi 

comparar os graus de movimenta-

ção do ombro dominante com o do 

ombro não dominante de sujeitos 

praticantes de beisebol.

 

MATERIAIS E MÉTODO

Foram avaliados 11 sujeitos 

do gênero masculino (8,63 ± 0,67 

anos) praticantes de beisebol do 

Nikkey Clube da cidade de Marília-

SP, Brasil.

Foram consideradas pratican-

tes de beisebol as crianças que pra-

ticavam o esporte em questão com 

uma frequência de treino de quatro 

horas de duração, durante três vezes 

por semana. Foi adotado como cri-

tério de exclusão a prática desporti-

va ser de no mínimo um ano.

Foram inclusos na pesquisa 

os praticantes que aceitaram par-

ticipar voluntariamente do estudo 

e que seu representante legal con-

cordou com sua participação após 

serem informados sobre a pesqui-

sa e terem assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido, 

conforme resolução do Conselho 

Nacional de Saúde 196/96.

O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa En-

volvendo Seres Humanos da Facul-

dade de Medicina de Marília, sob o 

protocolo n° 241/08.

Para a realização deste estu-

do, foram utilizados um goniôme-

tro universal, uma balança digital, 

um estadiômetro e uma ficha de 

avaliação.

Os sujeitos foram avaliados 

individualmente por único exami-

nador. As avaliações seguiram uma 

sequência pré-determinada, con-

forme uma ficha de avaliação ela-

borada para esta pesquisa.

As medidas goniométricas 

foram obtidas com o uso de um 

goniômetro universal, baseado no 

protocolo proposto por Marques(13). 

Os movimentos de flexão de 

ombro, extensão de ombro e ab-

dução do ombro foram realizados 

com o sujeito em posição ortostá-

tica, os movimentos de rotação ex-

terna e interna do ombro com o su-

jeito em decúbito dorsal e o movi-

mento de adução horizontal foi re-

alizado com o sujeito sentado.

Foram observadas seis variá-

veis: flexão de ombro, extensão de 

ombro, abdução de ombro, adução 

horizontal, rotação externa e rota-

ção interna de ombro.

Os dados foram expressos 

em média e desvio-padrão. Para a 

comparação da ADM entre o mem-

bro dominante e o não dominan-

te, foi utilizado o teste estatístico 

t de Student. Para as conclusões, 

o nível de significância utilizado foi 

em 5% (p≤0,05).

RESULTADOS

Na tabela 1 está apresentada 

a caracterização dos sujeitos. Ob-

serva-se que a amostra foi com-

posta de crianças com índice de 

massa corporal (IMC) normal e que 

praticavam o beisebol por 4 anos, 

em média.

Na tabela 2 estão dispostos os 

valores referentes aos movimentos 

do ombro dos sujeitos. Pode-se ob-

servar que entre os movimentos da 

articulação glenoumeral, as rota-

ções interna e externa apresenta-

ram diferenças significativas entre 

os membros dominante e não-domi-

nante, sendo que a rotação interna 

foi maior no membro não-dominan-

te, e a rotação externa apresentou 

maior ADM no membro dominante.

DISCUSSãO

Neste estudo foi avaliada a 

ADM de ombro de atletas amado-

res praticantes de Beisebol. 

O movimento do arremes-

so é uma função extremamente 

complexa. Requer coordenação da 

pelve e tronco, força e resistência 

dos membros inferiores e um equi-

líbrio apropriado entre estabilidade 

e flexibilidade das estruturas cap-

sulares do ombro(14).

Atletas de alto nível competi-

tivo que usam movimentos acima 

da cabeça, particularmente joga-

Tabela 1 - Caracterização dos sujeitos (n=11)

Variáveis Sujeitos

Idade (anos) 8,63 ± 0,67

Estatura (m) 1,39 ± 0,07

Massa corporal (Kg) 38,12 ± 10,62

IMC ( Kg/m2) 19,66 ± 4,12

Tempo de prática esportiva (anos) 4 ± 2,09

m= metros; Kg= quilogramas; IMC= Índice de Massa Corpórea
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dores de beisebol, impõem estres-

ses extremamente altos nos seus 

ombros(14).

A maioria dos arremessadores 

apresenta frouxidão significante da 

articulação glenoumeral, que per-

mite uma amplitude de movimento 

muito excessiva(3).

Alguns estudos realizaram a 

mensuração da ADM Glenoume-

ral dos movimentos de rotação ex-

terna e rotação interna(3,5-8,10,14-

18).  Nesses estudos, as avaliações 

foram realizadas com os sujeitos 

na posição supina, para estabilizar 

a escápula e observaram em seus 

resultados um aumento da rota-

ção externa do ombro dominante 

e uma diminuição da rotação in-

terna, quando comparados com o 

ombro não-dominante. Os resulta-

dos demonstraram uma diferença 

significativa entre os movimentos 

de rotação externa e rotação inter-

na quando comparados os ombros 

dominantes com os ombros não-

dominantes. Um estudo que com-

parou a quantidade de rotação ex-

terna máxima no ombro dominan-

te com a do ombro não dominan-

te de jogadores de handball en-

controu, em quase todos os joga-

dores, um aumento de rotação ex-

terna no ombro que realiza o arre-

messo com uma diferença de 10° 

a 15° entre o lado contralateral(11). 

Os resultados do presente estudo 

apresentaram valores que corrobo-

ram com a literatura.

Todos estes estudos foram re-

alizados nos Estados Unidos da 

América, com a movimentação pas-

siva dos membros. Neste presen-

te estudo, devido ao fato de que 

todas as avaliações goniométricas 

terem sido realizadas por um único 

examinador (sem a ajuda de outro 

examinador durante as avaliações), 

a mensuração foi realizada com a 

movimentação ativa do membro do 

sujeito, o que explica valores me-

nores que os encontrados na litera-

tura. Outro fator que pode ter cola-

borado é o fato de termos avaliado 

somente atletas de até 10 anos de 

idade, diferentemente dos demais 

estudos que avaliaram adultos ou 

adolescentes.

O único estudo realizado com 

crianças com faixa etária similar a 

este estudo avaliou crianças de 8 

a 16 anos de idade(10). Ao compa-

rar nossos resultados com os ob-

tidos por Meister et al.(10), obser-

va-se que os valores encontrados 

neste presente estudo foram me-

nores. Uma possível explicação 

seria o fato de termos realizado a 

avaliação da ADM de forma ativa, 

que tende a ser menor que a ADM 

passiva.

No presente estudo, ao com-

parar o ombro dominante com o 

não dominante, a rotação externa 

com o braço abduzido a 90° e ro-

tação interna demonstraram dife-

renças estatisticamente significa-

tivas. Estas diferenças foram no-

tadas em todos os jogadores. Os 

arremessadores apresentam uma 

média de 9° a mais de rotação ex-

terna entre o membro dominante 

e o não dominante(7). Os dados do 

presente estudo corroboram com 

os obtidos no estudo acima, pois 

foi observada uma diferença média 

de 8,18° entre o membro domi-

nante e o não dominante.

À medida que a idade dos 

sujeitos aumenta, a ADM dimi-

nui, em quaisquer movimentos do 

ombro, bilateralmente, e que prin-

cipalmente no ombro dominante, a 

perda de rotação interna mais sig-

nificativa ocorre entre os 12 e 13 

anos. Os autores explicam que 

ocorrem mudanças na retroversão 

sofrida pelo úmero que permite um 

aumento da rotação externa do 

ombro, e que isto acarreta em uma 

perda no movimento de rotação in-

terna do ombro, que ocorre conco-

mitante ao amadurecimento(10).

Esta adaptação óssea permite 

um aumento da retroversão ume-

ral na cavidade glenóide, que re-

sultará no aumento da rotação ex-

terna, porém com uma perda de 

rotação interna(16). Esta retrover-

são com uma subsequente adap-

tação do movimento dos atletas 

pode ocorrer nos jovens durante 

sua participação no beisebol, prin-

cipalmente entre os 12 e 16 anos 

de idade(10).

Há um aumento da retrover-

são da cabeça do úmero, que per-

mite uma maior rotação externa e 

uma menor rotação interna quan-

do comparada com o ombro não-

dominante. O movimento total foi 

o mesmo nas duas articulações 

glenoumerais, o que implica que o 

arco de movimento, enquanto no 

mesmo valor para cada ombro, foi 

muito mais rodado externamente 

no ombro dominante(5). Os dados 

do presente estudo estão de acor-

do, pois os valores do arco total de 

movimento dos sujeitos foram de 

96,54 ± 12,62° no ombro domi-

nante, e 96,18 ± 20,50° no ombro 

não dominante.

Tabela 2 - Dados goniométricos dos sujeitos (n=11) 

Movimento
Ombro 

Dominante

Ombro Não 

Dominante

Valor 
de p

Diferença média 

entre os ombros 

(em graus) 

Flexão 149,27 ± 5,60º 150,63 ± 7,77º 0,461 1,36º

Extensão 50,90 ± 8,36º 49,81 ± 8,36º 0,632 1,09º

Abdução 164 ± 9,95º 166,81 ± 10,24º 0,290 2,81º

Adução Horizontal 35,09 ± 8,78º 33,09 ± 7,44º 0,332 2º

Rotação Externa 63,63 ± 12,92º 55,45 ± 16,27º 0,014* 8,18º

Rotação Interna 32,90 ± 5,68º 40,72 ± 5,74º 0,001* 7,82º

Arco Total de 
Movimento

96,54 ± 12,62º 96,18 ± 20,50º 0,915 0,36º

*p≤0,05
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Vários autores investigaram e 

relataram que uma retroversão do 

úmero contribui para um aumen-

to da rotação externa do ombro 

e diminui a rotação interna do 

mesmo(8,11). Sendo assim, é possí-

vel dizer que um estudo minucio-

so, envolvendo mais terapeutas, 

testes manuais ou utilizando re-

cursos para avaliar a força muscu-

lar dos músculos que circundam o 

ombro, sua integridade e os movi-

mentos de retroversão do úmero, 

juntamente com uma avaliação go-

niométrica, poderia fornecer dados 

mais objetivos sobre a relação do 

aumento da rotação externa e di-

minuição da rotação interna, já 

que ainda não existe um consenso 

sobre a sua causa.

A causa das adaptações do 

movimento no atleta de arremes-

so acima da cabeça é originária 

de adaptações ósseas do úmero e 

da glenóide, resultantes de forças 

musculares na cabeça do úmero 

observadas durante o arremesso 

acima da cabeça. Esta adaptação 

óssea cria um aumento da retro-

versão umeral na posição de 90° de 

abdução de ombro, resultando em 

um aumento da rotação externa e 

uma perda da rotação interna(8,11).

O ombro dominante de atle-

tas de arremesso acima da cabeça 

tende a ter um arco de movimento 

da glenoumeral na posição de ar-

remesso, com mais rotação exter-

na e menos rotação interna do que 

o ombro não dominante. Esta im-

plicação de arco alterado de mo-

vimento é de que uma adaptação 

fisiológica ao movimento de arre-

messo acima da cabeça ocorre no 

ombro dominante devido à micro-

traumas repetitivos levando a um 

alongamento seletivo da cápsula 

anterior e espessamento da cápsu-

la posterior(14). 

Déficit de rotação interna con-

siderado como a perda na rota-

ção interna comparada com o lado 

oposto e é atribuível tanto a mu-

danças ósseas e pode ser conside-

rada fisiológica. Se a perda de ro-

tação interna excede o ganho de 

rotação externa, isto é atribuível 

a mudanças nos tecidos moles e é 

considerado patológico. A função 

do déficit de rotação interna em 

contribuir para lesão do ombro tem 

se mostrado importante controvér-

sia como a causa da perda de rota-

ção interna. Para se proteger con-

tra translações anormais e a ruptu-

ra labral secundária, alguns estu-

dos recomendam firmemente que 

o déficit de rotação interna seja 

tratado através do programa de 

alongamento da cápsula posterior 

para prevenir e tratar as lesões dos 

ombros dos arremessadores(17). 

Alguns estudos têm sugerido 

que mudanças qualitativas no mo-

vimento do ombro de atletas arre-

messadores são respostas adapta-

tivas de microtrauma contínuo aos 

estabilizadores da cápsula e teci-

dos moles do ombro(14).

Uma questão a ser levantada 

é se as diferenças da ADM e frou-

xidão são adaptativas, como uma 

resposta fisiológica aos microtrau-

mas repetitivos, ou uma resposta 

seletiva, pois atletas de alto nível, 

ou apresentam frouxidão glenou-

meral inerente, ou uma combina-

ção dos dois. Alguns autores esta-

beleceram que estas diferenças são 

adaptativas, no entanto, eles ava-

liaram somente a ADM e não utili-

zaram o conceito de seletivo, frou-

xidão glenoumeral inerente. Apesar 

dos achados sustentarem o concei-

to de que o microtrauma repetitivo 

pode levar a mudanças adaptativas 

no movimento do ombro em atle-

tas de arremesso acima da cabeça, 

eles também sugerem que existem 

parâmetros fisiológicos não adap-

tativos, como uma frouxidão da 

articulação glenoumeral pré-exis-

tente, através dos quais a seleção 

competitiva pode ocorrer. 

Esta frouxidão pode tornar 

alguns jogadores individualmen-

te mais aptos para o alto nível de 

arremesso acima da cabeça. Mais 

pesquisas observando estes pa-

râmetros clínicos durante o curso 

da carreira dos jogadores pode-

riam permitir uma introspecção da 

função adaptativa etiológica con-

tra as respostas predeterminadas 

do movimento do ombro e frou-

xidão no atleta acima da cabeça 

competitivo(14).

Para cada grau ganho na ro-

tação externa, um grau de rotação 

interna pode ser perdido sem afe-

tar a função do ombro que reali-

za o arremesso. A perda na rotação 

interna é resultante da contratura 

e espessamento da porção poste-

roinferior da cápsula articular gle-

noumeral, proveniente do micro-

trauma repetitivo imposto durante 

a fase de desaceleração do movi-

mento do arremesso(11). 

É plausível que uma fraqueza 

da musculatura posterior do ombro 

ao desacelerar um braço impulsio-

nado por uma musculatura anterior 

muito desenvolvida leva os múscu-

los posteriores e o tecido conectivo 

a lesões. Isto poderia levar a con-

tratura do tecido mole da cápsu-

la posterior, perda da ADM total e 

possivelmente uma lesão mais sig-

nificante. Esta questão exige mais 

exames em estudos prospectivos 

com uma amostra maior do que a 

usada aqui(19).

No entanto, alguns autores 

estabeleceram que um aumento na 

rotação externa aumento o risco 

de instabilidade anterior, enquan-

to outros concluem que um espes-

samento assintomático da cápsula 

articular é o principal culpado. Tem 

sido proposto que com o tempo os 

arremessadores desenvolvam um 

espessamento da cápsula poste-

rior com um aumento da rotação 

externa, resultando em perda da 

rotação interna e dor ao arremes-

so. Numerosos autores têm nota-

do a relação entre déficit de rota-

ção interna e lesões entre os atle-

tas arremessadores(17).

Diferentes teorias atentam 

para a explicação da diminuição da 

rotação interna, incluindo os mi-

crotraumas as estruturas restriti-

vas dinâmicas do ombro, contra-
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tura da cápsula posteroinferior, e 

uma mudança adaptativa na retro-

versão do úmero(18).

Apesar do fato de o aumen-

to da rotação externa ser atribuível 

ao aumento da retroversão umeral, 

a perda de rotação interna é larga-

mente atribuível a adaptações do 

tecido mole porque déficit de rota-

ção interna pode ser diminuída por 

um programa consistente de alon-

gamento em rotação interna(17). 

Adicionalmente a estas mu-

danças observadas na ADM no 

atleta arremessador, diferenças 

lado a lado na força do manguito 

rotador têm sido reportadas em ar-

remessadores de beisebol adultos. 

Um aumento na força dos rotado-

res internos sem um aumento con-

comitante dos rotadores externos 

tem sido documentado. A extensão 

destas alterações na ADM e adap-

tação de força que são aparentes 

em arremessadores adolescentes 

não foram bem estabelecidas(19).

A experiência de arremes-

so pode explicar a disparidade na 

força dos rotação externa relati-

va à força dos rotação interna em 

adolescentes versus arremessado-

res adultos. 

No estudo que avaliou a força 

dos rotadores externos e internos, 

os resultados mostraram que os ro-

tadores externos eram mais fortes 

no lado dominante e a proporção 

de força entre os rotadores exter-

nos e rotadores internos não foram 

diferentes entre o braço dominante 

e não dominante(19).

CONCLUSãO

Os dados obtidos no presen-

te estudo nas condições experi-

mentais adotadas nos permitem 

concluir que os sujeitos apresen-

taram uma diferença significati-

va na ADM do ombro dominante e 

do ombro não dominante, a práti-

ca desportiva de beisebol pode in-

fluenciar a ADM do seu pratican-

te, os sujeitos apresentaram uma 

rotação externa maior no ombro 

dominante do que no ombro não-

dominante, os sujeitos apresen-

taram uma rotação interna dimi-

nuída no ombro dominante com-

parada com a rotação interna do 

ombro não-dominante, o movi-

mento total foi o mesmo nas ar-

ticulações glenoumerais, tanto 

no ombro dominante quanto no 

ombro não-dominante.

Este estudo demonstrou que 

apesar do número reduzido de su-

jeitos avaliados, existe uma dife-

rença significativa nos movimentos 

de rotação externa e rotação in-

terna entre os ombros dominante 

e não-dominante, e que estas al-

terações são inerentes aos sujeitos 

praticantes de beisebol.

Em alguns artigos as avalia-

ções dos sujeitos foram realiza-

das por dois avaliadores ou mais, 

com a movimentação passiva dos 

membros.

É sugerido que sejam realiza-

dos novos estudos, com participa-

ção de dois ou mais examinadores, 

e que a mensuração da ADM dos 

sujeitos seja realizada, passiva e 

ativamente.
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Avaliação do equilíbrio funcional de idosas 
institucionalizadas por meio da Escala de 
Equilíbrio de Berg e do Teste Timed Up and 
Go.
Evaluation of balance in institutionalized elderly subjects by Berg´s Balance Scale and Timed Up 
and Go Test.

Carlos Henrique Silva de Andrade(1), Josefa Cecília Vieira dos Santos(2), Simone Dal Corso(3).

Resumo

Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, onde há alterações morfológicas, funcionais e 

bioquímicas, com redução na sua capacidade funcional. Objetivo: Avaliar o equilíbrio funcional de idosas instituciona-

lizadas por meio da Escala de Equilíbrio de Berg e do teste Timed Up and Go. Método: Trata-se de um estudo trans-

versal composto por 12 idosas com idade entre 60 e 75 anos, residentes na Companhia de Caridade Instituto Padre 

Venâncio-PE. Para a avalição do equilíbrio funcional foram utilizados a Escala de Equilíbrio de Berg e o teste Timed Up 

and Go. Resultados: De acordo com a amostra estudada os resultados revelaram uma correlação negativa significan-

te (r= -0,96) entre a Escala de Equilíbrio de Berg e o teste Timed Up and Go. Conclusões: Os resultados encontrados 

neste estudo constatam que a Escala de Equíbrio de Berg e o teste Timed Up and Go são fundamentais quando rela-

cionados para detecção das alterações do equilíbrio e risco de quedas no idosos. 

Palavras-chave: Idoso, equilíbrio postural, acidentes por quedas. 

Abstract

Introduction: Aging is a dynamic and progressive process with morphological, biochemical and functional changes 

reducing elderly ability to adapt to functional overload situations. Objective: To evaluate the functional balance of in-

stitutionalized elderly subjects by Berg´s Balance Scale and Timed Up and Go test. Method: A cross-sectional study 

has been performed to evaluate the balance of 12 elderly subjects (age between 60 and 75 years-old), residents in 

the Institute of Caridade Padre Venâncio. It was used the Berg´s Balance Scale and Timed Up and Go test to assess 

functional balance. Results: Significant negative correlation (r = -0.96) was observed between the Scale Berg Bal-

ance Scale and Timed Up and Go test. Conclusion: The scale of Berg Equíbrio and timed Up and Go test were specif-

ic to detect changes in the balance and risk of falls in elderly people.

Keywords: Elderly, postural balance, accidental falls.
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INTRODUÇãO

Avaliar e comparar o equilíbrio 

funcional de idosos com relação à 

prevalência de quedas pode ser 

considerado uma tarefa extrema-

mente difícil, principalmente quan-

do levamos  em conta a grande va-

riedade de fatores de risco asso-

ciados ao processo de envelheci-

mento que resultam em perda fun-

cional e consequente aumento do 

risco de quedas(1).

O envelhecimento é um pro-

cesso dinâmico e progressivo, no 

qual há alterações morfológicas, 

funcionais e bioquímicas, com re-

dução da capacidade de adaptação 

homeostática às situações de so-

brecarga funcional, alterando pro-

gressivamente o organismo e tor-

nando-o mais susceptível às agres-

sões intrínsecas e extrínsecas(2).

Os idosos constituem a par-

cela da população que mais cres-

ce em todo o mundo. No Brasil, o 

envelhecimento populacional tem 

ocorrido de forma rápida e acentu-

ada. Segundo projeções, a popula-

ção idosa brasileira chegará ao ano 

2020 com mais de 26,3 milhões, 

representando quase 12,9% da 

população total. Além disso, o país 

tem experimentado um importante 

aumento da longevidade(3-5).

A incidência de quedas varia 

com a faixa etária, o sexo e o local 

de moradia dos idosos, onde há 

um aumento de 30% aos 70 anos 

de idade para 35% a partir dos 75 

anos, assim, quanto maior a faixa 

etária maior o risco de queda. Pes-

quisadores relatam que mulheres 

idosas apresentam maior propen-

são para quedas devido à menor 

quantidade de massa magra e 

força muscular, maior prevalên-

cia de doenças crônico-degene-

rativas e exposição às atividades 

domésticas(6,8-10).

As causas das quedas em 

idosos são referidas na literatu-

ra como multifatorial, incluindo fa-

tores intrínsecos e extrínsecos(6,7). 

As disfunções da marcha, equilí-

brio e força muscular relaciona-

das em parte ao processo de en-

velhecimento, são apontadas entre 

os principais fatores intrínsecos 

a serem identificados. O declínio 

nestas três áreas pode estar asso-

ciado com comprometimento neu-

romuscular, diminuição do nível de 

atividade e aumento da suscetibili-

dade para quedas. Nenhum desses 

fatores isoladamente pode levar a 

queda, no entanto, a interação de 

alguns deles pode servir de ele-

mento predisponente. Já os fato-

res extrínsecos compreendem os 

obstáculos ambientais como pisos 

escorregadios, escada sem corri-

mão, iluminação inadequada, entre 

outros(11-13). 

Os idosos mais susceptíveis 

a quedas são aqueles que apre-

sentam alguma enfermidade, es-

pecialmente as que levam a alte-

ração da mobilidade, equilíbrio e 

controle postural, sendo a ocorrên-

cia das mesmas diretamente pro-

porcionais ao grau de incapacidade 

funcional(14,15). 

Várias escalas podem ser usa-

das para avaliar as intervenções fi-

sioterapêuticas, porém é necessá-

rio utilizar medidas sistematizadas 

e de fácil aplicabilidade para ava-

liar pacientes idosos. Devido a ne-

cessidade de quantificar o equilí-

brio e a coordenação e assim ava-

liar o risco de quedas foram cria-

dos e testados instrumentos como 

a Escala de Equilíbrio de Berg e o 

teste Timed  Up and Go(16,17). 

Com base no exposto acima e 

na importânia da exploração deste 

tema, este estudo teve como obje-

tivo avaliar o equilíbrio funcional de 

idosas institucionalizadas por meio 

da escala de equilíbrio de Berg e do 

teste Timed Up and Go.

MATERIAIS E MÉTODO

Amostra

Trata-se de um estudo do tipo 

transversal, previamente aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade Maurício de Nassau, 

sob parecer de número 012/2009. 

A realização deste obedeceu aos 

princípios éticos para pesquisa en-

volvendo seres humanos confor-

me resolução 196/96 do Conse-

lho Nacional de Saúde e todas as 

participantes incluídas assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.

A amostra foi composta por 

12 idosas selecionadas na Compa-

nhia de Caridade Instituto Padre 

Venâncio-PE. Nos quais foram co-

letados idade, peso, altura e índi-

ce de massa corpórea (IMC) (Ta-

bela 1).

Foram incluídas no estudo: 

idosas independentes com idade 

entre 60 e 75 anos, com capaci-

dade de compreender as instru-

ções fornecidas e que assinaram o 

termo de consentimento livre e es-

clarecido. Foram excluídas do estu-

do, idosas com problemas múscu-

los-esqueléticos com repercussões 

funcionais, com deficiência auditiva 

e/ou visual e dispositivos auxiliares 

para a marcha.

Procedimentos

Para a avaliação do equilíbrio 

foram utilizados a Escala de Equi-

líbrio de Berg e o teste Timed Up 

and Go. A escala de equilíbrio de 

Berg avalia o equilíbrio funcional 

(estático e dinâmico) baseada em 

Tabela 1- Características da amostra do estudo

Variáveis Valores (média ± DP)

Idade (anos) 70,67 ± 4,74

Peso (Kg) 57,75 ± 10,42

Altura (m) 1,49 ± 0,06

IMC (Kg/m²) 26 ± 4,52
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14 itens comuns da vida diária, tais 

como alcançar, girar, transferir-se, 

permanecer em pé e levantar-se. 

O escore máximo que pode ser 

alcançado é 56 e cada item pos-

sui uma escala ordinal de 5 alter-

nativas com pontuação de 0 – 4 

(zero é incapaz de realizar e qua-

tro independente)(18,19). De acordo 

com Shumway-Cook e Woollacott 

(2003)(7) na amplitude de 56 a 54, 

cada ponto a menos é associado a 

um aumento de 3 a 4% no risco de 

quedas. De 54 a 46, a alteração de 

um ponto é associada ao aumento 

de 6 a 8%, sendo que abaixo de 36 

pontos o risco de quedas é quase 

de 100%.

O teste Timed Up and Go é 

um teste simples e de rápida apli-

cação. Nele a mensuração é feita 

em segundos, avaliando o tempo 

gasto por uma idoso para levantar 

de uma cadeira, andar uma distân-

cia de três metros, dar a volta, ca-

minhar em direção a cadeira e sen-

tar novamente. O idoso realiza o 

teste uma vez para se familiarizar 

com ele e nenhuma ajuda é dada 

durante a realização do teste. Vale 

salientar o tempo gasto para rea-

lizá-lo: menos de 10 segundos - 

baixo risco de quedas; 10 a 20 se-

gundos - médio risco de quedas e 

acima de 20 segundos - alto risco 

de quedas(20).  

Análise Estátistica

Os dados coletados foram 

analisados em um programa espe-

cífico para análise estatística (SPSS 

– Statistical Packge for the Social 

Sciences TM, versão 13.0) e o teste 

de Kolmogorov-Smirnov foi utiliza-

do para verificar a normalidade da 

variância. 

Os resultados foram apresen-

tados como média ± desvio padrão 

(MD ± DP) e o coeficiente de corre-

lação de Spearman´s foi utilizado 

para verificar possíevel associação 

entre o  teste Timed Up and Go e a 

Escala de Equilíbrio de Berg. Como 

nível de significância estátistica, foi 

considerado um p < 0,05.

RESULTADOS

Após a realização da estatís-

tica das variáveis em média e des-

vio padrão (MD ± DP),  verificou-se 

que tanto no teste Timed Up and 

Go (15,29 ± 8,7) quanto na Esca-

la de Equilíbrio de Berg (44,42 ± 

7,7) as idosas apresentaram médio 

risco de quedas. 

Por fim, ao realizar a correla-

ção entre a Escala de Equilíbrio de 

Berg e o teste Timed Up and Go en-

controu-se uma correlação negati-

va significante (r = - 0,96), como 

visto no Figura 1.

DISCUSSãO

Diante da necessidade de 

identificar idosos que apresentam 

propensão às quedas devido à ins-

tabilidade postural foram criados 

vários testes de avaliação do equi-

líbrio para esta faixa etária. Os ins-

trumentos que avaliam o equilí-

brio dividem-se em testes labo-

ratoriais e funcionais. Apesar dos 

testes laboratoriais apresentarem 

uma melhor precisão em detec-

tar os distúrbios do equilíbrio, os 

funcionais são de fácil aplicação e 

baixo custo e seus resultados mos-

tram implicações terapêuticas mais 

aparentes(21).

Entre os testes mais utiliza-

dos estão: a Escala de Equilíbrio de 

Berg, teste clínico de interação sen-

sorial e equilíbrio, funcional Reach, 

escala de equilíbrio de Tinetti e 

teste Timed Up and Go. Cada um 

avalia fatores relacionados ao equi-

líbrio e cada qual tem suas vanta-

gens e desvantagens(22-27).

Muitos destes testes apresen-

tam pouca preditividade em amos-

tras de indivíduos independentes. 

Sendo recomendada a aplicação 

de dois ou mais testes, visando di-

minuir a probabilidade de se obter 

falsos positivos e negativos. Em 

consequência, julgou-se oportu-

no utilizar simultaneamente a Es-

cala de Equilíbrio de Berg e o teste 

Timed Up and Go, pois apresentam 

alto índice de correlação (r=0,91)
(23,28,29).

Os resultados obtidos no pre-

sente estudo revelaram uma cor-

relação negativa significante entre 

a Escala de Equilíbrio de Berg e o 

teste Timed Up and Go, corrobo-

rando com os achados de Gonçal-

ves (2006)(1) que ao estudar 96 

idosos com idade igual ou superior 

a 65 anos, residentes na comuni-

dade e divididos igualmente em 

três grupos de acordo com o  his-

tórico de quedas relatados no últi-

Figura 1 - Correlação entre a Escala de Equilíbrio de Berg e o Teste Timed Up and Go
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mo ano, mostrou que a correlação 

entre a escala de equilíbrio de Berg 

e o teste Timed Up and Go foi sig-

nificante, apresentando uma corre-

lação negativa moderada, ou seja, 

aqueles com maiores pontuações 

na escala de equilíbrio de Berg re-

alizaram o teste Timed Up and Go 

em um tempo menor.

Os resultados da presente 

investigação demonstram que a 

média de tempo para realização do 

teste Timed Up and Go foi de risco 

médio (15,29 ± 8,7). Achados si-

milares foram encontrados por Gui-

marães et al. (2004)(2) que ao es-

tudarem 20 idosos praticantes de 

atividade física e 20 idosos seden-

tários, todos com idade entre 65 e 

75 anos, mostraram que a pontua-

ção do teste Timed Up and Go re-

velou que 80% dos idosos seden-

tários apresentavam médio risco 

de quedas.

No presente estudo, qua-

tro das doze idosas realizaram o 

teste Timed Up and Go em menos 

de 10 segundos o que as classifi-

cam como independentes para rea-

lização de suas atividades. O teste 

Timed Up and Go tem grande re-

lação com o equilíbrio, a velocida-

de da marcha e a capacidade fun-

cional, ou seja, tudo o que está re-

lacionado com a propensão para 

quedas. Portanto, o tempo gasto 

na realização do teste está direta-

mente associado ao nível de mobi-

lidade funcional. Tempos reduzidos 

na realização do teste indicam ido-

sos independentes quanto à mobi-

lidade. Já os idosos que realizam 

em um tempo superior aos 20 se-

gundos tendem a ser mais depen-

dentes nas suas tarefas diárias(20).

No estudo de Chiu et al. 

(2003)(27) a média obtida na Escala 

de Equilíbrio de Berg foi de 41,65 

pontos para idosos com uma única 

queda e 48,59 pontos para os seus 

controles, enquanto que para os 

idosos que tiveram quedas recor-

rentes a pontuação média foi de 

23,18 pontos e a de seus contro-

les de 48,64 pontos. No atual es-

tudo a média foi de 44,42 pontos, 

porém não houve grupo controle 

para comparação, o que diferen-

ciou os dois estudos. 

Em relação aos resultados 

encontrados na Escala de Equilí-

brio de Berg, apenas duas idosas 

realizaram as tarefas com pon-

tuação abaixo de 36 pontos, di-

ferente do estudo de Araújo et 

al. (2007)(30) com 10 idosos de 

90 anos residentes de uma ins-

tituição geriátrica onde mostra-

ram que 60% desses idosos apre-

sentaram pontuação abaixo de 

36 pontos, o que pela Escala de 

Equilíbrio de Berg é considerado 

alto risco para ocorrência de que-

das. Este fato, pode ser justifica-

do pela média da idade estudada 

(70,67 ± 4,74) do presente es-

tudo.

CONCLUSãO

Este estudo trouxe informa-

ções sobre a avaliação do equilí-

brio funcional de idosas institucio-

nalizadas, mostrando uma corre-

lação negativa significante entre o 

teste Timed Up and Go e a Escala 

de Equilíbrio de Berg. Desta forma, 

sugerimos que mais trabalhos 

sejam realizados a fim de estimu-

lar a utilização dos mesmos no co-

tidiano dos fisioterapeutas através  

de avaliações funcionais com obje-

tivos práticos em traçar protocolos 

e prescrições de exercícios em toda 

população idosa, melhorando desta 

forma, sua qualidade de vida, auto-

nomia e independência.
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Dosagem da fadiga muscular, pela análise do 
ácido láctico e da força muscular, após dois 
protocolos de estimulação elétrica funcional em 
indivíduos portadores de AVE.
Determination of muscle fatigue, through analysis of lactate and muscle strength after two proto-
cols of functional electrical stimulation in individuals with stroke.

Soraia Micaela Silva(1), João Carlos Ferrari Corrêa(2), Tatiane Soares Amaral(1), Henrique Ângelo Nunes 

Pereira(1), Jéssica Cândido Jerônimo(1), Luciana Maria Malosá Sampaio(2), Fernanda Ishida Corrêa(3).

Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil.

Resumo 

Introdução: Fortalecimento da musculatura parética promove melhora da capacidade funcional, o que pode ser obti-

do pela estimulação elétrica funcional (FES), porém são necessários treinamento e parâmetros específicos a fim de se 

evitar a fadiga. Objetivo: Este trabalho, no intuito de melhor compreendermos um desses parâmetros de estimula-

ção elétrica, a freqüência, objetivou verificar o aparecimento da fadiga muscular em indivíduos hemiparéticos, decor-

rentes do AVE. Método: Foram coletadas amostras de sangue de 18 indivíduos, portadores de hemiparesia, em sete 

momentos: repouso/pré-tratamento, após cada uma das três séries de 15 repetições de estimulação, e no 3º, 6º e 

9º minuto subseqüentes ao término da terapia, além da avaliação da contração voluntária máxima isométrica (CVMI), 

coletado por meio da célula de carga em Kg/força, do músculo bíceps braquial. Utilizou-se uma corrente quadrada e 

bifásica, com t”on” de 10 seg., e t”off” de 30 seg., e freqüência variável de 50 Hz (protocolo 1) e 2.000Hz (protoco-

lo 2), sobre o ponto motor do músculo bíceps braquial. Resultados: Foi observado que não houve diferença estatis-

ticamente significante (p<0,05) entre os protocolos 1 (1,53±0,85) e 2 (1,23±0,51); também não foi registrado dife-

rença no período imediatamente pós terapia. Conclusão: De acordo com nossos resultados, podemos afirmar que, 

pelas ferramentas de mensuração utilizadas nesse estudo, lactacidemia e força, não foi possível detectar o apareci-

mento da fadiga muscular do músculo bíceps braquial, com os dois protocolos, de estimulação elétrica funcional, uti-

lizados (50 e 2.000 Hz).

Palavras-Chave: Estimulação elétrica, ácido láctico, fadiga muscular, AVE.

Abstract

Introduction: Reinforcement of the paretic muscles promotes improvement of the functional capacity, what it can be 

gotten by the functional electric stimulation (FES), however is necessary training and specific parameters in order to 

prevent the fatigue. Objective: This work, in the intention of better understanding one of these parameters of electric 

stimulation, the frequency, objectified to verify the appearance of the muscular fatigue in hemiparetics, post stroke. 

Methods: Samples of blood of 18 individuals had been collected, hemiparetic individuals, at seven moments: rest/
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pre-treatment, after each one of the three series of 15 repetitions of stimulation, and in 3º, 6º and 9º minute subse-

quent to the ending of the therapy, and evaluation of the maximum contraction isometric voluntary (MCIV), collected 

by means of the cell of load in Kg/force, on the brachiallis biceps muscle. A square shaped and two-phase chain was 

used, with 10 second of t”on”, and t”off” of 30 sec., and frequency changeable of 50 Hz (protocol 1) and 2.000 Hz (pro-

tocol 2), on the motor point of brachiallis biceps muscle. Results: After the collections of the blood, were made the 

lactacidemy, electro-enzymatic method. It was observed that it did not have statistical significant difference (p<0,05) 

between protocols 1 (1,53±0,85) and 2 (1,23±0,51); also it was not registered difference in the period immediately 

after therapy. Conclusion: In accordance with our results, we can affirm that, for the used tools of measurements in 

this study, lactacidemy and MCIV, was not possible to detect the appearance of the muscular fatigue of the brachiallis 

biceps muscle, with the two protocols, of functional electric stimulation, used (50 and 2.000 Hz).

Key words: Electric stimulation, lactic acid, muscle fatigue, stroke.

ca em todas as unidades motoras 

do músculo. Este sincronismo pro-

move a contração eficiente, mas é 

necessário treinamento específico, 

a fim de se evitar a fadiga preco-

ce, que impediria a utilização fun-

cional do método com objetivos 

reabilitacionais(10).

Nos regimes de treinamento 

existe uma relação direta entre a 

intensidade de contração produzi-

da eletricamente e o aumento da 

força muscular. Quanto maior a in-

tensidade tolerada, maior será o 

número de unidades motoras re-

crutadas e maior a profundidade 

de ativação, a partir dos eletrodos 

de superfície(11). Além disso, sobre-

tudo quando se objetiva o fortale-

cimento muscular, os controles de 

frequência (taxa de repetição de 

trens de pulso) são essenciais, já 

que a contração estimulada con-

tínua do músculo esquelético leva 

a uma fadiga muscular muito rá-

pida, o que implica em uma queda 

da força gerada(2,8-10).

Não é possível a obtenção de 

um movimento funcional de um 

membro paralisado por um simples 

pulso elétrico; faz-se necessário 

uma série de estímulos, com certa 

duração, seguida por uma frequên-

cia apropriada de repetição. Esta 

sequência de estímulos recebe o 

nome de trem de pulsos(2,7,12). 

Como evidências(10,12) suge-

rem que altas forças contráteis são 

necessárias para aumentar a força 

muscular (isto é, treiná-lo efeti-

vamente), a geração desses ní-

veis de contração apenas podem 

ser alcançadas usando-se altas in-

tensidades de estimulação e, con-

sequentemente, esse tipo de con-

tração é muito fatigante, levando a 

uma rápida queda de força caso a 

frequência de estimulação não seja 

corretamente estabelecida. O ob-

jetivo das aplicações da estimula-

ção elétrica, quando se procura o 

fortalecimento muscular, é atingir 

o máximo de intensidade tolerá-

vel nas contrações. À medida que 

o tratamento é continuado, a am-

plitude de estimulação deve ser 

aumentada gradualmente até que 

o limiar motor seja alcançado e 

excedido(10). 

Por tudo isso, nos programas 

de estimulação elétrica, sobretudo 

quando se objetiva o fortalecimen-

to muscular sem o aparecimento 

da fadiga muscular, o controle da 

frequência é essencial.

Tem sido sugerido pela 

literatura(2,8-10) que ao utilizar uma 

alta frequência (2.000 Hz), com 

trem de pulsos de cerca de 50 Hz, 

pode-se atingir intensidade de con-

tração maior, por ser essa frequên-

cia melhor tolerada pelos pacien-

tes, atingindo, assim, um maior 

número de unidades motoras re-

crutadas, uma maior profundidade 

de ativação e, consequentemente, 

um aumento da força muscular. 

Essas afirmações vão de en-

contro aos estudos de Doucet e 

Griffin(2), que relatam que frequ-

ências variáveis com o tempo, em 

torno de 20 a 40hz, são mais efe-

INTRODUÇãO

O Acidente Vascular Encefáli-

co (AVE), responsabilizado como a 

terceira causa de morte nos Esta-

dos Unidos e por um terço de óbi-

tos no Brasil, é uma doença vas-

cular caracterizada por um déficit 

neurológico focal, repentino e não 

convulsivo determinado por lesão 

cerebral consequente a um meca-

nismo vascular não traumático, por 

embolia arterial ou venosa, cur-

sando com isquemia ou hemorra-

gia cerebral(1). A síndrome mais co-

mumente vista após um AVE, Sín-

drome do Neurônio Motor Superior, 

é causada pelo infarto no territó-

rio de irrigação da artéria cerebral 

média, levando ao acometimen-

to do neurônio motor superior e de 

suas vias e conexões(2,3).

As sequelas deixadas pelo 

AVE são variáveis e incluem alte-

rações sensitivas, cognitivas e mo-

toras, como fraqueza muscular(4), 

espasticidade, padrões anormais 

de movimento(5) e descondicio-

namento físico, incluindo a fadiga 

muscular(2,6). 

Vários estudos(7-9) têm utiliza-

do a estimulação elétrica funcional 

(FES), para diminuir essas altera-

ções, mas os parâmetros para oti-

mizar a força, enquanto simultane-

amente minimizam a fadiga, não 

são tão bem conhecidos.  

A FES é uma técnica que tem 

como base à produção da contra-

ção pelo uso da estimulação elétri-

ca, que despolariza o nervo motor, 

produzindo uma resposta sincrôni-
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tivas para manter a força quando 

comparadas a frequências contínu-

as e, portanto, possibilitam o adia-

mento da fadiga precoce em pa-

cientes pós AVE.

No intuito de melhor com-

preendermos um desses parâme-

tros de estimulação elétrica, a fre-

quência, este estudo objetiva ve-

rificar o aparecimento da fadiga 

muscular em indivíduos hemiparé-

ticos, decorrentes do AVE, utilizan-

do-se da dosagem de ácido lácti-

co e da força muscular como ferra-

mentas de mensuração pós utiliza-

ção da terapia por estimulação elé-

trica funcional com dois protocolos 

de estimulação diferentes.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostra

Após cálculo estatístico da 

amostra (n=18), foi realizada a 

triagem dos indivíduos portadores 

de hemiparesia em decorrência de 

AVE no Ambulatório de Neurolo-

gia da Universidade Nove de Julho, 

onde vinte e nove pacientes com 

idade entre 35 a 50 anos foram 

avaliados. Outros critérios de in-

clusão foram não apresentar algum 

comprometimento associado que 

contra-indique o uso da estimula-

ção elétrica, distúrbios de coagula-

ção e distúrbio cognitivo que leve a 

uma dificuldade de compreensão.

A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (Pro-

cesso n°. 08/155878). Todos envol-

vidos na pesquisa foram informa-

dos e consentiram sua participação 

no estudo por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.

Procedimento/ Protocolo

Este trabalho tratou-se de um 

estudo transversal, cego e cruza-

do, no qual foram analisados 18 

pacientes portadores de hemipare-

sia em decorrência de AVE.

O trabalho foi iniciado com a 

triagem dos pacientes, conforme 

critérios de inclusão e exclusão. Ao 

finalizar a fase informativa (termo 

de consentimento), foi dada ao vo-

luntário uma orientação sobre as 

atividades a serem executadas 

durante a coleta dos dados, bem 

como da finalidade do trabalho.

Programa de Fortalecimento 

Muscular pela FES

O programa de fortalecimen-

to muscular, sobre o ponto motor 

do músculo bíceps braquial, pela 

estimulação elétrica funcional se 

deu com um aparelho portátil (FES 

portátil VIF 475 da marca QUARK), 

responsável por uma corrente qua-

drada e bifásica, período “on time” 

de 10 segundos, período “off time” 

de 30 segundos, três séries de 15 

contrações (repetições), com in-

tervalo de 60 segundos entre cada 

série, e a variável deste estudo, a 

frequência de estimulação de 50 

Hz (protocolo 1) e 2.000 Hz (pro-

tocolo 2). Entre cada sessão (pro-

tocolo) foi utilizado um intervalo de 

tempo, para o repouso, de uma se-

mana entra elas.

Lactacidemia

Para a coleta do sangue (re-

pouso/pré-tratamento; uma cole-

ta após cada série de 15 repetições, 

e uma coleta no 3º, 6º e 9º minu-

to subsequentes ao término da te-

rapia), foram utilizadas luvas ci-

rúrgicas descartáveis e, após a as-

sepsia com álcool da região do ló-

bulo da orelha, realizou-se a pun-

ção por meio de uma lanceta des-

cartável. Desprezou-se a primei-

ra gota de sangue para evitar a sua 

contaminação com o lactato elimi-

nado através do suor. Em seguida, 

foram coletados vinte e cinco micro-

litros de sangue arterializado. Com 

o uso de capilares de vidro hepari-

nizados e calibrados, o sangue cole-

tado foi depositado em tubos (Epen-

dorfs) contendo 50 µl de fluoreto de 

sódio a 1% para evitar a continua-

ção da glicólise.

Após as coletas do sangue, as 

amostras foram estocadas em free-

zer a -10oC e, posteriormente, ana-

lisadas por meio de um analisador 

de lactato método eletro-enzimáti-

co, com o aparelho YSI 1500 Sports 

(Yellow Springs Inc. USA).

Força Muscular

Para a execução da avaliação 

muscular, o paciente estava senta-

do em uma cadeira com encosto, 

pés levemente separados e apoia-

dos no solo, com as articulações 

do ombro e cotovelo em flexão de 

90°, em que se realizou a flexão do 

cotovelo sob resistência na sua ca-

pacidade máxima de força, coleta-

do por meio da célula de carga em 

Kg/força. 

Análise Estatística

Foi aplicado o teste de Kol-

mogorov-Smirnov e observou-se 

distribuição normal para todos os 

dados. Nível de significância de 5% 

foi adotado, sendo então estabele-

cido um α de 0,05 e um β de 0,20. 

Como os dados foram paramétri-

cos, o Teste t de Student foi uti-

lizado para comparar a média dos 

dados entre os dois protocolos e o 

teste de comparação múltipla de 

médias DHS de Tukey na presença 

de significância para análise entre 

postos. O pacote estatístico utiliza-

do foi o Instat. 

RESULTADOS

Participaram deste estudo 18 

indivíduos portadores de hemipa-

resia em decorrência de AVE. Na 

amostra inicial havia 29 pacientes, 

sendo que 11 foram excluídos. Qua-

tro destes por apresentarem doen-

ças associadas que contra-indique 

o uso da estimulação elétrica, três 

com episódios de internação nas úl-

timas quatro semanas que antece-

deram a avaliação e três por não 

comparecerem na data da avalia-

ção, finalizando a amostragem. 

Os voluntários eram adul-

tos, com idade entre 35 e 50 anos, 

sendo 10 do sexo masculino e oito 

do sexo feminino, média de idade 

semelhante entre os gêneros, 

porém com massa e altura de 85,6 

Kg e 1,77 cm para o gênero mas-
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culino e 65,16 kg e 1,59 cm para o 

gênero feminino.

Conforme podemos observar 

na tabela 01, os grupos mostraram-

se semelhantes, sem diferença es-

tatisticamente significante, em re-

lação à coleta de repouso/pré-tra-

tamento e uma coleta após cada 

série de 15 repetições (p < 0,05).

Na figura 01 pode-se observar 

que tanto no primeiro (frequência de 

50 Hz) como no segundo protocolo 

(frequência de 2.000 Hz) não houve 

um acúmulo de lactato que levasse 

ao limiar de anaerobiose, inferindo a 

possibilidade ao músculo de não fa-

digar, nestas condições de aplicação 

de estimulação elétrica funcional.

Já para o torque gerado da 

contração dos músculos flexores de 

cotovelo foi medido na articulação 

fixada a 60° de flexão, para cada 

protocolo. Aos pacientes foram so-

licitadas três performances de 2 a 

3 segundos de contração voluntá-

ria máxima isométrica (CVMI), se-

parados por um período de 2 mi-

nutos de repouso. O melhor valor 

obtido das 3 tentativas foi definido 

como a CVMI (figura 2).

DISCUSSãO

Este estudo teve como princi-

pal objetivo compreendermos me-

lhor dois protocolos de frequência 

de estimulação elétrica, verifican-

do a possibilidade do aparecimento 

da fadiga muscular em indivíduos 

hemiparéticos decorrentes do AVE, 

utilizando-se da dosagem de ácido 

láctico e da força muscular como 

ferramentas de mensuração pós 

utilização da terapia por estimula-

ção elétrica funcional com dois pro-

tocolos de estimulação diferentes.

De acordo com nossos resul-

tados, podemos afirmar que, pelas 

ferramentas de mensuração utili-

zadas nesse estudo, lactacidemia 

e força muscular, não foi possível 

detectar o aparecimento da fadiga 

muscular do músculo bíceps bra-

quial, com os dois protocolos de 

estimulação elétrica funcional uti-

lizados (50 e 2.000 Hz).

O músculo esquelético é com-

posto por diferentes tipos de fibras. 

Sua estrutura histológica possui fi-

bras musculares rápidas, lentas e 

ainda outras fibras com caracte-

rísticas intermediárias. Os múscu-

los que reagem rapidamente são 

compostos, na sua grande maioria, 

por fibras rápidas (tipo II) com um 

número reduzido de fibras lentas 

(tipo I). Ao contrário, os que res-

pondem de forma lenta com con-

trações longas, são compostos por 

uma maioria de fibras lentas. As fi-

bras musculares rápidas apresen-

tam grande quantidade de enzimas 

glicolíticas, menor número de mi-

tocôndrias e suprimento sanguíneo 

menos extenso, visto que o meta-

bolismo oxidativo tem importância 

secundária(14,15).

As características metabóli-

cas desses diferentes tipos de fi-

bras exercem importante influ-

ência na fatigabilidade do mús-

culo. A eletroestimulação crônica 

em músculos esqueléticos é capaz 

de provocar alterações importan-

tes no perfil metabólico das fibras 

musculares, convertendo as fibras 

com características do tipo II em 

Tabela 1 - Concentração de Lactato (mmol/L), para os protocolos 1 e 2, referentes a 
coleta de repouso/pré-tratamento e uma coleta após cada série de 15 repetições.

Repouso /
Pré-Tratamento

Série 1 Série 2 Série 3

Protocolo 1 
(Frequência de 50 Hz)

1,56 (±0,68)
1,18 

(±0,53)
1,38 

(±0,62)
1,53 

(±0,85)

Protocolo 2 
(Frequência de 2000 Hz)

1,13 (±0,49) 1,25(±0,48) 1,18(±0,52) 1,23(±0,51)

Valor p Teste t de Student: *p < 0,05.

Figura 1 - Média e desvio padrão da concentração de lactato obtida em repouso/pré-
tratamento, uma coleta após cada uma das três séries de 15 repetições, e uma coleta no 
3º, 6º e 9º minuto subsequentes ao término da terapia, nos protocolos 1(frequência de 
50 Hz) e 2 (frequência de 2.000 Hz).

Figura 2 - Contração voluntária máxima isométrica (CVMI), expressa em porcentagem, 
dos músculos flexores de cotovelo antes (inicial) e imediatamente após (final) o protocolo 
1 (A) e 2 (B) da estimulação elétrica funcional.
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tipo I através do aumento no volu-

me mitocondrial, crescimento capi-

lar, densidade capilar e suprimen-

to de oxigênio. Desta forma, este 

recurso terapêutico aumenta a ca-

pacidade aeróbica oxidativa e a re-

sistência à fadiga dos músculos 

isquêmicos(11,15). Provoca, ainda, 

alterações na atividade das enzi-

mas oxidativas, associada com a 

redução na atividade enzimática 

glicolítica(14,15).

A fadiga surge após os exercí-

cios nos quais se acumularam quan-

tidades máximas de ácido lático, a 

recuperação plena implica na remo-

ção desse ácido tanto do sangue 

quanto dos músculos esqueléticos 

que estiveram ativos durante o pe-

ríodo precedente de exercícios(16).

Em nosso estudo, o ácido láti-

co acumulado no sangue do siste-

ma circulatório sistêmico pela aná-

lise do lactato não evidenciou ne-

nhuma alteração que denotasse o 

aparecimento da fadiga muscular, 

causada pela estimulação elétrica 

funcional localizada em um múscu-

lo do membro superior, bíceps bra-

quial. Podemos sugerir que tal fa-

diga, se gerada pela estimulação 

elétrica no músculo especificamen-

te, não é suficiente para registrar 

qualquer diferença na dosagem de 

lactato sistemicamente.

O ácido lático acumulado no 

sangue e nos músculos durante o 

exercício aeróbio e anaeróbio é re-

movido durante o período de recu-

peração. A velocidade dessa remo-

ção depende do fato de se ficar em 

repouso durante a recuperação (re-

pouso-recuperação) ou de realizar 

um exercício leve (30 a 65 % do 

VO2 Max.) durante a recuperação 

(exercício-recuperação). O ácido lá-

tico é removido mais rapidamente 

durante o exercício-recuperação e o 

seu destino principal é a oxidação, 

que é processado principalmente no 

músculo esquelético, mas que tam-

bém ocorre nos tecidos cardíaco, 

renal, hepático e cerebral e através 

do sistema tampão(16).

O mesmo resultado pode-se 

observar com a análise da força e 

do coeficiente angular da frequên-

cia mediana do espectro de potên-

cia, em que estes não apresenta-

ram diferenças estatisticamente 

significantes.

A não redução da CVMI dos 

músculos flexores do cotovelo su-

gerem não existir o aparecimento 

de uma fadiga central(17).

A literatura demonstra que a 

ativação muscular através da ele-

troestimulação neuromuscular 

ativa primeiramente as fibras mus-

culares do tipo IIb, que são fibras 

“brancas” de contração rápida, gli-

colíticas, que possuem poucas 

redes de capilares e poucas mito-

côndrias, utilizando principalmen-

te o metabolismo anaeróbio para a 

produção de energia e assim rea-

lizar a contração muscular. A uti-

lização do metabolismo anaeróbio 

para a síntese de ATP (Trifosfato de 

Adenosina) faz com que ocorra um 

aumento da produção de ácido láti-

co. Quando essa produção é maior 

que sua reabsorção ocorre o fenô-

meno chamado acidose metabóli-

ca; com isso, ocorre uma diminui-

ção das reações enzimáticas o que 

gera a diminuição da liberação de 

cálcio, este que estimula a tropo-

nina e tropomiosina, não ocorren-

do a formação da ponte cruzada. 

Assim sendo, os filamentos de mio-

sina não se interligam com os fi-

lamentos de actina para realizar a 

contração muscular, ou seja, ge-

rando a fadiga muscular(25,26)
.

Considerando as pesquisas já 

efetivadas com resultados positi-

vos para fortalecimento, inclusi-

ve em portadores de hemiparesia, 

que reportam 50 Hz como frequên-

cia ideal de estimulação para a ma-

ximização do treinamento de força 

muscular(24-27)
, buscou-se com este 

trabalho investigar dois diferen-

tes protocolos de eletroestimula-

ção, com diferentes parâmetros de 

frequência 50 e 2.000 Hz. Ambos 

podem ter se mostrado eficazes, 

pois todos os pacientes que parti-

ciparam da pesquisa não apresen-

taram aumento do ácido lático, di-

minuição da frequência mediana 

ou mesmo manifestações de fadi-

ga muscular. 

Contudo, no estudo de Pires(23), 

em que se analisou o efeito da es-

timulação elétrica com duas frequ-

ências diferentes, baixa (50Hz) e 

média frequência (2.000Hz), ava-

liando a fadiga pela eletromiogra-

fia, os dados apresentam que o 

grupo estimulado com baixa fre-

quência gerou maior fadiga mus-

cular que o grupo estimulado com 

média frequência, portanto, a 

EENM com corrente de média fre-

quência mostrou-se mais vantajo-

sa, neste estudo.

CONCLUSãO

Em virtude de nossos resulta-

dos e sabendo da importância da 

estimulação elétrica como coad-

juvante na melhora funcional dos 

pacientes hemiparéticos com au-

mento da amplitude de movimen-

to, diminuição da espasticidade e 

aumento de força muscular, fa-

zem-se necessários mais estudos 

em busca de protocolos seguros. 

Assim, sugere-se uma continuida-

de deste estudo, com alteração do 

músculo e atividade funcional eli-

ciada pela estimulação elétrica, 

bem como aprimoramento da fer-

ramenta de mensuração e detec-

ção da fadiga muscular.
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Artigo Original

Análise da efetividade da liberação das interfaces 
nas disfunções neuro-ortopédicas do membro 
superior.
Analysis of effective in the release of crush neuro-orthopedics dysfunctions of the upper limb.

Pedro Olavo de Paula Lima(1), Flávia Sobreira Botelho(2), Daniel Chaves Lacerda Ribeiro(3), Glória Elizabeth 

Carneiro Laurentino(4), Karla Adryana Diniz Meireles(5).

Resumo 

Introdução: Basear o tratamento de um paciente apenas em seus sintomas e esquecer a casuística e fatores contri-

buintes da patologia é com certeza uma forma de menosprezar todos os conhecimentos disponíveis sobre o assunto. 

Nas disfunções neuro-ortopédicas dos membros superiores busca-se alternativas que possam agregar efetividade no 

tratamento. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi esclarecer e avaliar a influência das interfaces mecânicas nas pato-

logias neuro-ortopédicas do membro superior. Método: Foi realizado um estudo intervencionista com uma avaliação 

inicial seguida de um protocolo de técnicas manipulativas em 16 pacientes durante 10 atendimentos e uma avaliação 

final. Compararam-se os valores iniciais e finais da escala visual análoga da dor, goniometria, teste de flexão em pé e 

teste neurodinâmico. Resultados: Foi observada uma diminuição da média de dor para 2,44±2,39 cm (p<0,01); uma 

redução dos testes neurais positivos de 50% (p<0,03), nos testes de flexão em pé e goniometria não foram encontra-

dos resultados significantes. Conclusão: Conclui-se que a liberação das interfaces mecânicas obteve resultados efe-

tivos para as disfunções neuro-ortopédicas do membro superior, no que diz respeito à diminuição do quadro álgico e 

sintomas neurais. Porém, não teve influência sobre a goniometria e o teste de flexão em pé.

Palavras-chave: Disfunções neuro-ortopédicas, técnicas manipulativas, interfaces.

 

Abstract

Introduction: Basing the treatment of a patient only on his symptoms and forget about the series and contributing 

factors of the disease is certainly a way to disparage all available knowledge on the subject. Neuro-orthopedic disor-

ders of the upper limb seeks to alternatives that may add to treatment effectiveness. Objective: The objective of this 

study was to clarify the influence of interfaces in neuro-orthopedic pathologies of the upper limb. Methods: We con-

ducted an interventionist study with an initial assessment followed by a protocol of manipulative techniques in 16 pa-

tients for 10 visits and a final assessment. We compare the initial and final values of the visual analog scale of pain, 

goniometry, flexion test stand and neurodynamic test. Results: We observed a decrease in average pain to 2.44 ± 

2.39 cm (p <0.01), a reduction of positive neural tests 50% (p <0.03), bending tests on foot and goniometry no re-

sults were found significant. Conclusion: We have concluded that the release of mechanical interfaces obtained effec-

tive results for neuro-orthopedic disorders of the upper limb, with regard to the reduction of pain and neural symp-

toms. However, there was no influence on goniometry and standing flexion test.

Keywords: Neuro-orthopedic disorders, manipulative techniques, crush.
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INTRODUÇãO

As disfunções neuro-orto-

pédicas dos membros superiores 

(MMSS) atingem uma grande par-

cela da população economicamen-

te ativa, principalmente nos paí-

ses em desenvolvimento. Este fato 

pode ser justificado pela intensa 

carga de trabalho, fatores psicos-

sociais e alterações morfológicas e 

funcionais do corpo humano(1-4). 

O conceito de imobilização e 

repouso, assim como a abordagem 

unifatorial são considerados ultra-

passados, visto que, esquecem da 

existência dos mais variados fato-

res que possam influenciar a dis-

função presente, restringindo a 

problemática do paciente apenas 

ao local da dor, tornando-se con-

dutas ineficientes na recuperação 

do paciente(5).

O conceito da investigação 

multifatorial questiona a eficiência 

de uma abordagem unifatorial, re-

latando a existência de várias es-

truturas envolvidas nos distúrbios 

neuro-ortopédicos(6). A terapia ma-

nual é um tratamento global que 

consiste em diversas técnicas, que 

utilizam as mãos com o propósi-

to de reabilitar o paciente através 

da investigação e atuação em sua 

causa primária(7).

Baseado no princípio de causa 

e não de consequência, alguns au-

tores descreveram a existência de 

tecidos contínuos no corpo huma-

no: a fáscia, o tecido neural, a pele 

e os vasos(6,8-10). O sistema neural 

é considerado uma unidade, por-

tanto, tensão e movimento podem 

ser transmitidos de um local para 

outro afetando os movimentos do 

corpo humano(11). 

Basear o tratamento de um 

paciente apenas em seus sinto-

mas e esquecer a casuística e fa-

tores contribuintes da patologia é 

com certeza uma forma de menos-

prezar todos os conhecimentos dis-

poníveis sobre o assunto(12). 

Nas disfunções neuro-orto-

pédicas dos membros superiores, 

observa-se que há uma tendên-

cia de a intervenção terapêutica 

ser direta sobre a estrutura envol-

vida. Por exemplo, numa tendino-

se dos extensores do punho o tra-

tamento, normalmente, é restrito 

aos músculos, esquecendo-se que 

esse músculo está inserido em um 

osso, que passa junto a um vaso 

sanguíneo, que possui uma anato-

mia ímpar em cada região, e que 

é percorrido e dependente de um 

nervo(3).

Para ocorrer uma contração 

e um relaxamento muscular é ne-

cessária a integralidade do nervo 

correspondente. Quando o nervo 

está em uma situação desfavorá-

vel por alguma compressão, este 

pode gerar dor e restrição, sendo 

conhecida por áreas de crush, isto 

é, zonas de encarceramento no 

qual o nervo está sofrendo algum 

tipo de desfavorecimento anáto-

mo-morfológico interferindo na 

neurodinâmica(13,14). Butler(6) cita, 

ainda, uma alteração denominada 

por ele de crush syndrome, isto é, 

a síndrome do esmagamento (en-

carceramento).

A base da proposta da presen-

te investigação consiste na restau-

ração da neurodinâmica, através 

da liberação das áreas de crush, 

que devido suas disfunções podem 

interferir na sintomatologia do pa-

ciente. A literatura traz alguns 

exemplos clássicos de interfaces 

mecânicas ou áreas de crush para 

o membro superior como: os mús-

culos escaleno anterior e médio 

e peitoral menor, que, entre eles 

passa o plexo cérvico-braquial; o 

espaço entre a clavícula e a pri-

meira costela, articulações costo-

transversas (tronco simpático), ca-

beça do rádio, túnel do carpo e re-

tínáculo dos flexores, as quais são 

regiões de passagens estreitadas 

para os nervos(6,14-16).

As disfunções neuro-ortopédi-

cas que acometem os membros su-

periores comumente referidas, na 

literatura, como de maior relevân-

cia são as cervicobraquialgias, ten-

dinoses do manguito rotador, epi-

condilite lateral, síndrome do túnel 

do carpo, tenossinovite estenosan-

te de Quervain, bursite subacro-

mial, síndrome de Guyon, luxações 

articulares e fraturas. Essas con-

dições podem gerar dores irradia-

das, referidas, tornando necessária 

a investigação de todos os compo-

nentes que podem estar originan-

do a disfunção(4,17).

Seguindo a mesma linha de 

pensamento, questiona-se a pos-

sibilidade da obtenção de resulta-

dos mais duradouros e eficientes 

na recuperação das patologias do 

membro superior ao se incluir no 

tratamento a liberação das interfa-

ces (crush) e se ocorrem mudan-

ças no quadro clínico do pacien-

te ao atuar sobre as mesmas. Sa-

bidamente, o bom funcionamento 

de músculos e de outras estruturas 

depende da qualidade de sua nutri-

ção, a qual, por sua vez, é promo-

vida através dos vasos sanguíneos 

e inervação(13). Desta forma, esta 

técnica está amparada no princí-

pio fisiológico de que a liberação 

das zonas de compressão nervosas 

leva a uma facilitação do fluxo axo-

plasmático, melhorando, assim,  o 

funcionamento muscular(6).

Com base no exposto, este 

trabalho, tem por objetivo esclare-

cer e avaliar a influência dessas in-

terfaces nas patologias neuro-orto-

pédicas do membro superior.

MÉTODOS

A pesquisa foi de caráter in-

tervencionista e quantitativo, de-

senvolvida em uma clínica parti-

cular de fisioterapia, localizada em 

Fortaleza-CE, que tem como carac-

terística oferecer assistência trau-

mato-ortopédica, neurológica, uro-

ginecológica e pediátrica aos clien-

tes. A coleta de dados ocorreu du-

rante os meses de Agosto a De-

zembro de 2008.

Participaram deste estudo 16 

sujeitos que apresentavam qua-

dro clínico de dor local ou irradia-

da (disfunção no MMSS), redução 

da amplitude de movimento (ADM) 
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de qualquer articulação dos mem-

bros superiores, na faixa etária de 

25 a 45 anos, por ser uma fase 

economicamente ativa, de ambos 

os sexos e qualquer atividade pro-

fissional. Foram excluídos os indi-

víduos que apresentaram deformi-

dades anatômicas, hérnia discal ou 

que estavam fazendo algum tipo 

de tratamento paralelamente ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

Três profissionais fisioterapeu-

tas participaram diretamente na 

pesquisa, sendo que um deles re-

alizou as avaliações e reavaliações 

e outro aplicou as técnicas, ficando 

este último ausente dos resultados 

alcançados. A aplicação da técnica 

esteve sob supervisão de um ter-

ceiro fisioterapeuta, com reconhe-

cida experiência na área.

Os pacientes foram avaliados 

no primeiro e no 10º dia e trata-

dos durante 10 atendimentos, na 

frequência de 2 vezes por semana. 

Os parâmetros de avaliação foram: 

escala visual análoga da dor (EVA), 

goniometria, teste de tensão neural 

e teste de flexão em pé (TFP)(18-22).

Na EVA, o paciente deveria re-

ferir o ponto ou local onde está sen-

tindo maior dor. Os pacientes foram 

instruídos a fazer uma marca sobre 

a linha que representasse a inten-

sidade da dor, como uma forma 

de quantificar a sua subjetividade 

através de uma escala de 10 cm, 

na qual 0 (zero) representa um es-

tado de total ausência de dor e 10 

(dez) representa um estado de dor 

máxima(18).

Foi realizada a goniometria 

das articulações do membro su-

perior: inclinação cervical, flexão 

e extensão do ombro, pronação e 

supinação do antebraço, extensão 

e flexão do punho(19). O teste neu-

rodinâmico para o nervo mediano 

foi executado unilateralmente, se-

guindo os parâmetros estabeleci-

dos pela literatura(6,20) através do 

ULTT1 (Upper Limb Tension Test). 

No TFP o indivíduo realizou a fle-

xão anterior através da distância 

do solo ao dedo médio de ambos 

os lados(21,22).

Os instrumentos utilizados para 

a coleta dos dados foram: goniôme-

tro (CARCI®), mesa (ISP®), fita mé-

trica e uma ficha de avaliação fisio-

terapêutica baseada nos autores ci-

tados nas variáveis do estudo. 

O mesmo tratamento foi apli-

cado a todos os pacientes confor-

me protocolo já estabelecido(6) e 

utilizado pelos profissionais da clí-

nica aonde foi realizado o estudo. 

O protocolo de tratamento 

constava de: 1) liberação do tronco 

simpático com 3 séries de 4 oscila-

ções manuais em cada nível verte-

bral, realizada durante a expiração 

do paciente em decúbito ventral; 2) 

pressão manual no globo ocular por 

10 segundos com 3 repetições com 

o paciente em decúbito dorsal; 3) 

traços (técnica miofascial) nos es-

calenos anterior e médio por 3 mi-

nutos; traços no esternocleidomas-

tóideo por 3 minutos; oscilações 

manuais para abaixamento de 1ª 

costela por 1 minuto durante a ex-

piração com o paciente em decúbi-

to dorsal; traços no peitoral menor 

por 3 minutos; mobilização da ca-

beça do rádio de forma oscilatória 

manual por 2 minutos; liberação do 

túnel do carpo fixando primeiro os 

ossos do carpo e depois o rádio e a 

ulna por 1 minuto em cada. 

Os dados foram analisados 

por meio de estatística descriti-

va (média e desvio-padrão) e pelo 

teste t Student utilizando-se o sof-

tware SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) for Windows ver-

sion 15.0, considerando o nível de 

significância de p<0,05 em todos 

os cálculos(23).

Os pacientes foram inicialmen-

te esclarecidos sobre os objetivos e 

a importância da pesquisa e assi-

naram o termo de consentimento 

livre e esclarecido de acordo com a 

Resolução n.º 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde que estabelece 

os preceitos éticos para a pesqui-

sa envolvendo seres humanos(24). A 

pesquisa foi aprovada pelo Comi-

tê de ética em pesquisa – COÉTI-

CA da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR (parecer nº 219/08).

RESULTADOS

A amostra foi composta por 16 

pacientes, sendo 4 (25%) do sexo 

masculino e 12 (75%) do femini-

no com idade média de 37,7±6,13 

anos.

A profissão predominante foi 

dona de casa com 4 casos (25%) 

seguida de professora com 3 casos 

(18,7%) e militar 2 casos (12,5%). 

Em relação ao diagnóstico clínico 

os mais frequentes foram: “cervi-

cobraquialgia” e epicondilite late-

ral, ambas com 3 casos (18,8% 

cada); tendinopatia do mangui-

to rotador e síndrome do túnel do 

carpo, ambos com 2 casos (12,5% 

cada). Os locais de dores mais re-

feridos foram: cotovelo direito e 

ombro direito, ambos com 4 casos 

(25% cada) e região cervical com 3 

casos (18,8%).

Na Tabela 1 estão contidos os 

resultados referentes à avaliação 

da dor. Conforme pode ser obser-

vado, a intensidade da dor referi-

da durante a avaliação inicial apre-

sentou uma média de 7,06 ±1,65; 

sendo 6 o valor mais frequentemen-

te atribuído (5 casos – 31,3%). Já 

na reavaliação, essa média baixou 

para 2,44±2,39; onde 0 e 1 foram 

os valores mais referidos (ambos 

4 casos – 25% cada), sendo esta 

diferença estatisticamente signifi-

cante (p=0.01).

Tabela 1 - Valores referentes à escala visual análoga da dor (EVA) na avaliação e 
reavaliação.

EVA Média Desvio-Padrão p-value

Avaliação 7.06 cm 1.652 cm
0.01*

reavaliação 2.44 cm 2.394 cm

* Estatisticamente significante ao nível de 5%.
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Na avaliação inicial do teste 

neurodinâmico por meio do ULTT 1 

(Tabela 2), 9 casos (56,3%) obtive-

ram resultados positivos à esquer-

da e 15 (93,8%) à direita; sendo 1 

caso (6,3%) negativo à direita e 7 

(43,8%) à esquerda. Na reavalia-

ção, 8 casos (50%) foram positi-

vos à direta e 4 (25%) à esquerda; 

além de 8 casos (50%) negativos à 

direita e 12 (75%) à esquerda. Dos 

24 casos positivos inicialmente só 

restaram 12, uma redução de 50% 

e os 8 casos negativos inicialmen-

te passaram a ser 20, ou seja, um 

aumento de 60% (p=0,03).

Em relação ao TFP (Tabela 3), 

a diferença entre as médias obti-

das na avaliação inicial (10,75±0,6 

cm) e na reavaliação (9,59±0,04 

cm) não foi estatisticamente signi-

ficante (p=0,26).

No que se refere à amplitu-

de dos movimentos das articula-

ções avaliadas, embora, ganhos 

em todos os movimentos tenham 

sido constatados, não houve signi-

ficância estatística (p=0,19). 

DISCUSSãO

O aparecimento de sintomas 

neuro-ortopédicos vem aumentan-

do tanto em nível mundial, quanto 

nacional. No Brasil, começou a ad-

quirir expressão, em número e re-

levância, a partir da década de 80, 

passando a ser visto como proble-

ma social e de saúde pública.  Em 

função da sua abrangência e mag-

nitude, cronicidade e recidivas são 

considerado como um problema de 

difícil resolução(25,26).

De acordo com alguns 

achados(27,28), o desrespeito aos fa-

tores ergonômicos e antropomé-

tricos (equipamentos, mobiliários, 

posicionamentos, distâncias); ex-

cesso de jornadas de trabalho; 

falta de intervalos; posturas inde-

vidas; força excessiva na execu-

ção de tarefas; sobrecargas estáti-

cas e dinâmicas são possíveis cau-

sas das lesões por esforço repeti-

tivo. A maior prevalência acome-

tendo o sexo feminino, encontra-

da nesta pesquisa, corrobora com 

achados da literatura(29).

Dentre os músculos aborda-

dos pelo protocolo desta pesqui-

sa, a maioria apresentou dimi-

nuição da flexibilidade com pon-

tos gatilhos. Por serem classifica-

dos como músculos estáticos, com 

metabolismo oxidativo, necessitam 

de repouso e medidas de relaxa-

mento para reposição de oxigênio, 

principalmente quando são sub-

metidos há tempos prolongados 

em posturas inadequadas e movi-

mentos repetitivos(5,30). A pompa-

ge e o alongamento muscular pas-

sivo são técnicas da terapia manu-

al que têm o objetivo de devolver 

a flexibilidade aos músculos e au-

mentar o espaço articular restau-

rando a ADM, entretanto estas téc-

nicas não foram realizadas durante 

o protocolo de atendimento desta 

pesquisa(31,32). Apesar dos resulta-

dos não mostrarem aumento sig-

nificativo da ADM na amostra estu-

dada, existe a possibilidade de que 

técnicas de terapia manual possam 

influenciar a ADM em articulações 

à distância(33). 

Existem relatos de que a 

adaptação a uma condição crônica 

pode ser afetada por fatores psico-

lógicos e que o modo como o pa-

ciente enfrenta os problemas ad-

vindos do adoecimento deve ser 

considerado, uma vez que esse en-

frentamento interfere no seu nível 

de bem-estar(4,34).

Quando há uma restrição fas-

cial, as forças não são distribuídas 

apropriadamente e o corpo come-

ça a sair do seu alinhamento tri-

dimensional, causando ineficiên-

cia biomecânica e alto consumo de 

energia no movimento e postura. 

A presença dessas lesões no teci-

do pode ativar o envolvimento do 

sistema nervoso autônomo (SNA) 

e produzir mudanças vasomoto-

ras, tróficas ou viscerais.  Os sinto-

mas desaparecem quando a lesão 

é normalizada. Estudos relatam 

que disfunções nas articulações 

vertebrais têm mostrado afetar a 

função cardíaca e a modulação do 

SNA, declaram também que a ma-

nipulação dessas articulações dimi-

nui a frequência cardíaca e a pres-

são sanguínea. A influência sobre 

o SNA pode depender da qualida-

de da técnica de fisioterapia manu-

al aplicada, bem como do segmen-

to vertebral manipulado(35-38).

No caso da síndrome do túnel 

do carpo, as parestesias são loca-

lizadas na palma da mão, dedos e 

nas regiões mais proximais, como 

no ombro, estando presente fra-

queza e atrofia dos músculos da 

eminência tenar. Os testes de Tinel 

e Phalen podem provocar os sinto-

mas, estes testes produzem resul-

tados falso-positivos e falso-nega-

tivos, faltando assim especificida-

de e sensibilidade, sendo limitados 

Tabela 2 - Valores referentes ao teste neurodinâmico ULTT1 na avaliação e reavaliação.

Teste 

Neurodinâmico

Avaliação Reavaliação p-value

Direito Esquerdo Direito Esquerdo

0.03*
Positivo 15 (93.8%) 9 (56.3%) 8 (50.0%) 4 (25.0%)

Negativo 1 (6.3%) 7 (43.8%) 8 (50.0%) 12 (75.0%)

Total 16 (100%) 16 (100%) 16 (100%) 16 (100%)

* Estatisticamente significante ao nível de 5%

Tabela 3 - Valores referentes ao teste de flexão em pé na avaliação e reavaliação.

TFP Média Desvio-Padrão p-value

Avaliação 13.38 cm 5.898 cm
0.26

reavaliação 10.00 cm 4.858 cm
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como sinais clínicos(39,40).

Em um estudo longitudinal 

com duração de 11 anos envolven-

do 289 trabalhadores de 4 indús-

trias da cidade de Oregon (EUA), 

foram avaliadas 588 mãos. Ob-

servou-se tendência de aumen-

to de latências, diminuição do nú-

mero de sintomas, com a prevalên-

cia de síndrome do túnel do carpo 

mantendo-se inalterada durante 

o tempo do estudo. Outra obser-

vação clínica foi a transitoriedade 

dos sintomas, sendo que somen-

te 2,3% das 588 mãos tinham sin-

tomas nas 3 avaliações feitas ao 

longo dos 11 anos. Eles concluíram 

que idade, obesidade, dimensões 

do punho e sedentarismo eram fa-

tores de risco equiparados a ges-

tos do trabalho com o uso de força, 

movimentos repetitivos ou duração 

do emprego(41-43).

A síndrome do desfiladeiro to-

rácico (SDT) tipo neurogênico ver-

dadeiro é uma doença rara, com in-

cidência aproximada de 1 caso em 

1.000.000 de indivíduos. A maioria 

dos pacientes são mulheres adul-

tas com idade entre 18 e 55 anos, 

com proporção homem/mulher de 

1:9. Além disso, parece existir uma 

relação desta patologia com profis-

sões cujo uso prolongado do braço 

em hiperabdução seja exigido(16,44).

Embora não haja estatísti-

ca brasileira, nos Estados Unidos 

muitos pacientes continuam sendo 

diagnosticados com SDT neurogê-

nico inespecífico e sendo submeti-

dos à cirurgia de ressecção da pri-

meira costela, que tem eficácia em 

longo prazo muito pequena, com-

parada ao tratamento conservador. 

O tratamento conservador inclui fi-

sioterapia visando o reforço mus-

cular da cintura escapular, melho-

ra da função da coluna cervical e 

orientações ao paciente para evi-

tar posturas anormais, como a ca-

beça posicionada anteriormente ao 

tronco, abdução da escápula e ro-

tação interna do ombro(45-49).

De acordo com os resultados 

obtidos a partir do teste neurodi-

nâmico (ULTT 1) observou-se uma 

redução de 50% dos 24 casos ini-

cialmente classificados como posi-

tivos e um aumento de 60% daque-

les inicialmente classificados como 

negativos. Ou seja, reduziram os 

casos sintomáticos e aumentaram 

os não sintomáticos. Embora, reco-

mende-se cautela na extrapolação 

desses resultados, especialmen-

te devido ao pequeno número de 

indivíduos estudados, os achados 

aqui obtidos indicam que o proto-

colo utilizado na presente investi-

gação teve efeito positivo na redu-

ção da sintomatologia da amostra 

estudada. A utilização de técnicas 

neurodinâmicas é aceita na maior 

parte dos atendimentos de fisiote-

rapia que envolve a terapia manu-

al tanto para avaliar quanto para 

tratar, entretanto existem reco-

mendações específicas para o seu 

uso(50-52).  

CONCLUSãO

Com base nos resultados da 

presente pesquisa, pode-se sugerir 

que a liberação das interfaces me-

cânicas tem influência direta nas 

disfunções neuro-ortopédicas do 

membro superior, podendo ser in-

cluída no tratamento como meio de 

reduzir o quadro álgico e os sinto-

mas neurodinâmicos.
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Artigo Original

Existe associação entre a curvatura lombar, 
incapacidade e recrutamento dos músculos 
abdominais com a dor lombar de enfermeiros?
Is there association between the degree of lumbar curvature, disability, and the  recruitment of 
abdominal muscles with low back pain in nurses?

Warley de Melo Oliveira(1), Alessandra Feitosa Pinto(2), Jardany Vieira Silva(2), Polliana Rodrigues de 

Oliveira(2), Sharon Soraya Neri Soares(2), Renato Guilherme Trede Filho(3).

Resumo

Introdução: Dentre as profissões da área da saúde, a enfermagem, em particular, tem sido especialmente afetada 

por distúrbios musculoesqueléticos como episódios de dor lombar. Alteração no recrutamento dos músculos abdomi-

nais e o grau de lordose lombar estão associados à instabilidade segmentar. Objetivo: Avaliar a associação entre a 

dor lombar e o recrutamento dos músculos abdominais com grau de lordose lombar nos enfermeiros e técnicos de en-

fermagem do Hospital Paulo de Tarso Geriatria e Reabilitação. Método: Participaram desse estudo 37 enfermeiros, os 

quais foram submetidos à aplicação de dois questionários e dois testes específicos. Resultados: Durante a realização 

deste trabalho, foi verificado que as variáveis explicativas correspondem a 37,1% que estão relacionados com a vari-

ável resposta, apresentando-se como um modelo estatisticamente significativo (R2 = 0,371; F = 4,723; p = 0,004). 

Conclusão: De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, é necessário o aprofundamento das discussões para 

investigar a natureza multidimensional da dor lombar e desenvolver estratégias para potencializar as intervenções uti-

lizadas no tratamento e prevenção desta patologia.

Palavras-chave: Transverso abdominal, dor lombar, lordose, incapacidade.

Abstract

Introduction: Among the professions of health, nursing, in particular, has been especially affected by musculoskeletal 

disorders as back pain. Changes in recruitment of abdominal muscles and the degree of lumbar lordosis are associated 

with segmental instability. Objective: To evaluate the association between pain and the recruitment of abdominal 

muscles with a degree of lumbar lordosis in nurses and nursing technicians of Paulo de Tarso Geriatrics and Rehabilitation 

Hospital. Method: The sample was composed by 37 nurses, which were submitted to two questionnaires and two 

specific tests. Results: During this work it was found that the explanatory variables account for 37.1% that are 

related to the response variable, presenting itself as a statistically significant model (R2=0.371, F=4.723, p=0.004). 

Conclusion: According to the results obtained in this work, it is necessary to deepen the discussions in order to 

investigate the multidimensional nature of pain and develop strategies to improve the interventions used in prevention 

and treatment of this pathology. 

Keywords: Transverse abdominal, lumbar pain, lordosis, disability.
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Dor lombar em enfermeiros

INTRODUÇãO

A dor lombar pode ser carac-

terizada por um quadro de dor, 

tensão muscular ou rigidez locali-

zada na região compreendida entre 

as últimas costelas e a linha glú-

tea, sendo esta observada em 50% 

a 90% dos adultos(1,2).

É uma das condições de saúde 

mais comuns em populações de 

meio-idade e, do ponto vista so-

cial, é a doença músculo-esque-

lética mais onerosa dos países 

industrializados(2,3). 

O mercado de trabalho exige 

grande produtividade a um custo 

competitivo e estas condições im-

põem, muitas vezes, ritmos inten-

sos e jornadas prolongadas, sendo 

que frequentemente, o trabalho é 

realizado em posturas e ambien-

tes ergonomicamente inadequa-

dos, predispondo os trabalhadores 

a lesões(4,5). 

Estudos prévios constata-

ram que 70 a 80% da população 

mundial tem ou terá pelo menos 

um episódio de dor lombar em sua 

vida(6), embora a prevalência mun-

dial destes distúrbios estejam as-

sociados a profissionais que traba-

lham em hospitais. Os estudos re-

gionais apontam que a prevalência 

de dor lombar nesses trabalhado-

res seja algo entre 39 e 76%(7-11).

A dor lombar pode ser classi-

ficada tipicamente como específica 

e não-específica. As lombalgias es-

pecíficas têm suas causas associa-

das a patologias sérias como fra-

turas, tumores, osteoporose, in-

flamações, processos infecciosos e 

radiculopatias. As não-específicas 

são as que não apresentam asso-

ciação com patologias sérias(12).

A instabilidade segmentar 

lombar se apresenta como um 

conceito reconhecido na literatu-

ra, apresentando uma grande as-

sociação com a dor lombar não 

específica(13,14). Para que exista es-

tabilidade intersegmentar são ne-

cessários três subsistemas que, 

apesar de funcionalmente inde-

pendentes, devem atuar de manei-

ra sinérgica. Esta estabilidade pos-

sibilita que o indivíduo seja capaz 

de realizar suas atividades de vida 

diária sem aumentar significativa-

mente o estresse nas estruturas 

anatômicas da coluna lombar, re-

duzindo assim, o comprometimen-

to das mesmas(13).

Os três subsistemas respon-

sáveis pelo controle da estabilidade 

lombar compreendem: o subsiste-

ma ativo, composto pelos múscu-

los; o subsistema neural, compos-

to pelo sistema nervoso central e 

periférico e o subsistema passivo, 

composto pelos ligamentos, cáp-

sulas e estruturas ósseas(13). Ocor-

rendo o comprometimento de um 

desses subsistemas, os demais 

passam a ser sobrecarregados, 

na tentativa de compensar tais 

déficits(15). As intervenções direcio-

nadas ao subsistema muscular têm 

se demonstrado efetivas para con-

trole das forças de cisalhamento, o 

que pode gerar alívio dos sintomas 

de dor na coluna(16).

O subsistema muscular pode 

ser subdividido em músculos glo-

bais (ou superficiais) e profundos 

(ou locais). São definidos como 

músculos superficiais aqueles que 

apresentam origem na pelve e in-

serção no gradil costal, que apre-

sentam ação capaz de gerar torque 

e proporcionar o movimento da co-

luna e da pelve no espaço(17). Os 

músculos profundos apresentam 

inserção direta nos segmentos ver-

tebrais e tem demonstrado a capa-

cidade de controlar movimentos de 

cisalhamento indesejados, no en-

tanto eles são incapazes de gerar 

grande quantidade de torque nes-

tes segmentos, pois suas inserções 

se encontram muito próximas ao 

centro de rotação dos segmentos 

da coluna(17).  Portanto, a ativida-

de coordenada entre músculos su-

perficiais e profundos é indispensá-

vel para a realização de atividades 

funcionais e ambos grupos muscu-

lares apresentam um papel funda-

mental no processo de estabiliza-

ção da coluna(18-20). 

O transverso é um dos mús-

culos abdominais responsável pelo 

aumento da pressão intra-abdomi-

nal, proporcionando estabilidade 

para a coluna vertebral(21). Devido 

à orientação horizontal de suas fi-

bras, a contração deste resulta em 

uma diminuição da circunferência 

abdominal, o que resulta em um 

aumento da tensão na fáscia tóra-

co-lombar e pressão intra-abdomi-

nal, sendo criada dentro da cavi-

dade abdominal pela contração co-

ordenada dos abdominais, diafrag-

ma e assoalho pélvico(15,21,22). Em 

relação às disfunções musculares, 

existem evidências de que os mús-

culos abdominais profundos, es-

pecialmente o músculo transver-

so abdominal e multífido, são afe-

tados na presença de dor lombar e 

estabilidade segmentar(23).

Além das associações previa-

mente relatadas entre a dor e a 

instabilidade lombar, outros estu-

dos relatam associação entre o po-

sicionamento da coluna lombar e 

sobrecargas no sistema músculo-

esquelético da região, sendo que 

estes fatores podem estar asso-

ciados com o desenvolvimento dos 

sintomas álgicos(24).

Embora ainda não existam 

evidências definitivas, alguns estu-

dos apontam que a manutenção da 

posição neutra da coluna lombar, 

normalmente semelhante à lordose 

fisiológica, seja capaz de favorecer 

a ativação dos músculos profundos 

do complexo lombo-pélvico(25-27).

Além das alterações no pa-

drão de recrutamento dos mús-

culos do tronco, existem evidên-

cias que apontam para associação 

entre o posicionamento lombo-pél-

vico, como a hiperlordose e a alte-

ração no padrão de recrutamento 

destes músculos(25-27).

Portanto, faz-se necessá-

rio identificar quais os fatores re-

almente se encontram associados 

à dor lombar em técnicos e auxi-

liares de enfermagem para que 

sejam desenvolvidas intervenções 

eficazes para o tratamento e a pre-
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venção da dor lombar nestes pro-

fissionais. 

O presente estudo tem como 

objetivo avaliar a associação exis-

tente entre a dor lombar e o recru-

tamento dos músculos abdominais 

com grau de lordose lombar nos 

enfermeiros e técnicos de enfer-

magem do Hospital Paulo de Tarso 

Geriatria e Reabilitação.

MÉTODO

Foram convidados a participar 

do presente estudo todos os auxi-

liares e técnicos de enfermagem, 

independentes do sexo, que faziam 

parte do corpo de funcionários do 

Hospital Paulo de Tarso Geriatria e 

reabilitação. A amostra apresenta 

um total de 50 técnicos e auxiliares 

de enfermagem, sendo que destes, 

37 (33 técnicos e 4 auxiliares) par-

ticiparam do estudo. Os participan-

tes apresentaram idade média de 

32,10 ± 6,13 anos, altura média 

de 1,63 ± 0,06 m e peso médio 

de 63,6 ± 9,65 Kg. Foram incluí-

dos todos os funcionários do corpo 

de enfermagem que apresentavam 

dor lombar. 

Os participantes que apresen-

tavam história de cirurgias tóraco-

abdominais ou da coluna vertebral, 

história de distúrbios ou patologias 

cardiovasculares, respiratórias ou 

neurológicas, que se encontravam 

no período menstrual, gestacional 

e/ou puerpério, apresentavam his-

tória de fraturas na coluna, sinais 

claros de radiculopatias e/ou pato-

logias sérias da coluna (tumores ou 

infecções) foram excluídos do pre-

sente estudo.

Do total de funcionários que 

não participaram do presente es-

tudo, 9 foram excluídos por não 

apresentarem queixas de dor lom-

bar e 4 por se encontrarem no pe-

ríodo gestacional. 

Para verificar a força do mús-

culo transverso abdominal foi uti-

lizada a Unidade de Biofeedback 

Pressórico (Stabilizer Pressure Bio-

feedback, Chantanooga Group, Au-

trália). Este aparelho consiste de 

um transdutor pressórico com três 

bolsas infláveis conectado a um es-

figmomanômetro, por meio de um 

cateter. A bolsa possui 16,7 x 24 cm 

de material inelástico. O esfigmo-

manômetro varia de 0-200 mmHg, 

graduado de 2 em 2 mmHg. Mu-

danças ou alterações de posição 

implicaram em alterações de pres-

são na bolsa que serão registrados 

pelo esfigmomanômetro.

A unidade de biofeedback 

pressórico tem sido utilizada na 

prática clínica para avaliar e treinar 

o músculo transverso abdominal. 

Sendo assim, a unidade de biofe-

edback pressórico avalia a ação de 

depressão da parede abdominal, 

que é realizado pela ativação do 

mesmo. A contração correta dessa 

musculatura deve consistir do mo-

vimento da parede abdominal em 

direção a coluna, de forma lenta 

e controlada, sem movimentos da 

pelve, troncos ou contrações mus-

culares, tais como glúteo, quadrí-

ceps e extensores da coluna. Este 

teste é considerado totalmente 

não invasivo, pois todas as partes 

do dispositivo são mantidas exter-

namente aos participantes, sendo 

que os mesmos só estiveram em 

contato direto com a bolsa inelás-

tica.

O teste da unidade de biofe-

edback pressórico foi realizado de 

acordo com protocolos utilizados 

em estudos prévios(6,28). O parti-

cipante foi posicionado em prono 

sobre uma superfície rígida abaixo 

do tronco e abdômen, com intuito 

de minimizar a deformação da es-

puma da maca. Os membros infe-

riores foram posicionados com os 

pés para fora da maca e os mem-

bros superiores ao lado do corpo, 

com a cabeça rodada para o lado 

direito. A bolsa foi posicionada no 

espaço imediatamente acima das 

espinhas ilíacas ântero-superiores, 

sobre a cicatriz umbilical e insu-

flada a uma pressão de 70 mmHg 

com a válvula fechada, esse proce-

dimento foi realizado antes de ini-

ciar a contração muscular. Os par-

ticipantes foram orientados a re-

alizar algumas inspirações e ex-

pirações utilizando principalmen-

te a região abdominal. Foram so-

licitadas três contrações do mús-

culo transverso abdominal com o 

seguinte comando: “Puxe o abdô-

men para cima e para dentro sem 

mover a coluna e a pelve”. Estas 

contrações deveriam ser manti-

das por, no mínimo, dez segundos, 

mensurados pelo cronômetro. O 

tempo total necessário para a rea-

lização deste teste foi em média de 

10 minutos. 

A régua flexível foi utilizada 

para realizar a medida da curvatu-

ra da coluna lombar. A mesma con-

siste de uma haste de metal do-

brável coberta com plástico flexível 

que possui capacidade de defor-

mação, podendo ser moldada em 

qualquer superfície.

Para a mensuração da angu-

lação da curvatura lombar foi uti-

lizada uma régua flexível de 40cm 

(Trident, Brasil). A régua foi mol-

dada de acordo com a curvatura da 

coluna lombar e, em seguida, seu 

formato foi transferido para uma 

folha de papel, onde os parâme-

tros necessários para o cálculo do 

ângulo serão obtidos.

O cálculo da curvatura foi rea-

lizado a partir da utilização dos cál-

culos desenvolvidos por Hart DL 

(1986)29, cuja fórmula é dada por 

θ = 4 ×[arctan(2H / L)]: sendo L a 

distância entre os processos espi-

nhosos de L1 e S2 e H a distância 

perpendicular entre o ponto médio 

de L e a curvatura. O terapeuta 

responsável por essas mensura-

ções recebeu treinamento e apre-

sentou um [CCI 2,1] 0,84 (IC 95% 

0,50; 0,95). Para realizar a medi-

da da curvatura da coluna lombar 

utilizando a régua flexível são ne-

cessários aproximadamente 5 mi-

nutos. 

Para avaliar a incapacida-

de apresentada pelos voluntários, 

foi aplicado o questionário Oswes-

try, previamente adaptado e vali-

dado para ser utilizado no Brasil(30). 
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Este questionário é composto por 

10 sessões com 6 afirmativas cada, 

relativas ao desempenho de ativi-

dades, que informam sobre inca-

pacidades de pacientes com lom-

balgia. A pontuação total para cada 

sessão do questionário é cinco 

sendo, portanto, o escore míni-

mo de 0 pontos e o escore máximo 

possível 50. O questionário foi apli-

cado por um examinador previa-

mente treinado. Os participantes 

deveriam marcar em cada seção 

de afirmativas, aquela que melhor 

descrevesse a sua situação no dia 

da coleta dos dados. O escore final 

do Oswestry se foi dado em por-

centagem obtido por meio da soma 

dos pontos obtidos pelo participan-

te dividido pela pontuação total do 

questionário (50 pontos) e multi-

plicada por 100 (30). Quanto maior 

a porcentagem obtida pelo partici-

pante maior será o seu grau de in-

capacidade que pode variar desde 

incapacidade mínima (0%-20%) a 

invalidez (81%-100%). São neces-

sários em média 5 minutos para 

que o participante possa responder 

todo o questionário Oswestry. 

Para aferir o grau de dor dos 

participantes no momento da cole-

ta foi utilizada a escala análoga vi-

sual - EAV(31). Para coletar os dados 

referentes à escala visual analógi-

ca são necessários menos de 2 mi-

nutos.

PROCEDIMENTOS

Os participantes foram escla-

recidos quanto à natureza e aos 

objetivos da pesquisa, além de re-

ceberem orientações básicas sobre 

os procedimentos do estudo. Aque-

les que concordaram em partici-

par foram convidados a assinar o 

termo de consentimento livre e es-

clarecido e, em seguida, foram so-

licitados a responder o questioná-

rio sócio-clínico-demográfico e o 

questionário Oswestry. Um único 

examinador foi responsável pela 

aplicação dos dois questionários, 

sendo familiarizado e treinado para 

aplicação dos mesmos. Foi utiliza-

da ainda, com o intuito de caracte-

rizar a amostra, a escala análoga 

visual - EAV(31) para aferir o grau de 

dor dos participantes no momen-

to da coleta.

Após o preenchimento dos 

questionários o participante rece-

beu informações sobre o papel do 

recrutamento do músculo trans-

verso abdominal no processo de 

estabilização da coluna lombar e 

ainda treinado para que o mesmo 

fosse capaz de realizar a contração 

deste músculo durante a realização 

do teste palpatório.

O treinamento foi realizado 

antes do teste em três posições, 

quatro apoios, supino e prono, com 

objetivo de identificar estratégias 

de substituição e ensinar a contra-

ção correta em posições mais fá-

ceis do que a posição na qual o 

teste foi realizado (prono).

Para reduzir a possibilidade de 

fadiga da musculatura durante o 

teste palpatório causado pelo trei-

namento, foi realizado um repouso 

de no mínimo 10 minutos entre o 

treinamento e o teste palpatório do 

transverso abdominal.

Todos os questionários e es-

calas foram aplicados, pelo mesmo 

examinador, de forma padronizada 

seguindo as instruções fornecidas 

pelos autores de cada questioná-

rio em um local reservado manten-

do a privacidade e não constrangi-

mento dos participantes. O escore 

final apresentado pelos participan-

tes em cada um dos questionários 

foram armazenados de forma que 

o examinador responsável pelos 

outros testes não tinha acesso aos 

mesmos. 

Um segundo examinador foi 

responsável pela realização da me-

dida da curvatura da coluna lombar 

como descrito por Hart DL(32).  Após 

a medida da curvatura, um tercei-

ro examinador realizava a medi-

da da força dos músculos abdomi-

nais utilizando a unidade de biofe-

edback pressórico. O tempo esti-

mado para a realização de todos os 

testes foi de aproximadamente 40 

minutos, considerando a leitura do 

termo de consentimento, o período 

de treinamento e o período de re-

pouso entre as medidas.

RESULTADOS

Participaram do presente es-

tudo um total de 37 funcionários do 

setor de enfermagem do Hospital 

Paulo de Tarso, todos do sexo fe-

minino com quadro de dor lombar. 

As características dos participantes 

são apresentadas na tabela 1.

Construímos um modelo de 

regressão linear múltipla para ana-

lisar os dados observados com o 

intuito de explorar a natureza da 

relação existente entre as variáveis  

contínuas avaliadas neste estudo, 

objetivando não só observar esta 

relação mas estimar e predizer de 

forma numérica o valor de respos-

ta associado a um valor fixo a par-

tir das variáveis explicativas. 

Foram consideradas como ex-

plicativas as variáveis incapacida-

de, recrutamento de transverso 

Tabela 1 - Características dos participantes.

Idade: Anos 32,10 (6,13) 

Peso: Kg 63,6 (9,65) 

Altura: m  1.63 (0,06) 

DOR:* Média 48.54 (28,28) 

UBP:** Média 1,20 (1,32) 

Curvatura Lombar: † Média 6,26 (0,018) 

Owestry: †† Média 0,12 (0,92) 

Dados expressos em média (desvio padrão).
* Dor: 0 (Nenhuma dor) a 100 (Pior dor Possível) nos últimos 7 dias. 
** UBP: Medida em mmHg
† Curvatura lombar: Medida em radianos 
†† Oswestry: Incapacidade avaliada por meio de porcentagem 
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abdominal e a curvatura da coluna 

lombar. A dor medida por meio da 

EVA foi considerada como sendo a 

variável resposta.

O modelo de regressão apre-

sentou como variável dependente 

a dor medida por meio da EVA foi 

possível observar que as variáveis 

explicativas utilizadas no modelo 

foram capazes de explicar 37,1% 

da variação da dor apresentando-se 

como um modelo estatisticamente 

significativo (R2=0,371 F=4,723; 

p=0,004). Apesar de o modelo ser 

capaz de explicar a variável depen-

dente de forma significativa, ape-

nas a incapacidade apresentou 

uma associação positiva e signifi-

cativa com a dor. Nas demais vari-

áveis, não foram observadas asso-

ciações significativas entre as vari-

áveis analisadas e a dor dos parti-

cipantes, fato que pode ser obser-

vado na tabela 2.

Todas as análises estatísticas 

foram realizadas utilizando o pa-

cote estatístico SPSS for Windo-

ws versão 14.0 (Copyright © SPSS 

Inc., 1989-2005) e um nível de sig-

nificância de 5% (p ≤ 0,05) foi es-

tabelecido.

DISCUSSãO

O modelo biopsicossocial pro-

posto pela Organização Mundial de 

Saúde (2003) considera a intera-

ção entre as dimensões estruturais, 

psicológicas e sociais com o intuito 

de explicar, diagnosticar e catego-

rizar as patologias e permitir uma 

comunicação efetiva entre os pro-

fissionais da saúde(33). O objetivo 

do presente estudo foi justamen-

te investigar a associação entre a 

dimensão estrutural (com as va-

riáveis recrutamento de transver-

so abdominal, curvatura da coluna 

lombar e IMC) e a dimensão psicos-

sociais (utilizando as variáveis dor 

e incapacidade). O modelo foi ajus-

tado utilizando o IMC pois um es-

tudo prévio demonstrou uma asso-

ciação entre IMC e o recrutamento 

dos músculos abdominais(34). 

A partir da análise dos dados 

foi possível observar que a amos-

tra do presente estudo apresen-

tou nível médio de incapacidade de 

12,54% o que segundo a classifica-

ção do instrumento pode ser con-

siderado como uma incapacidade 

mínima, podendo ser considerado 

um fator limitante na interpretação 

dos resultados. 

O modelo sugerido pelo pre-

sente estudo foi composto pelas 

variáveis incapacidade, recruta-

mento do transverso abdominal, 

curvatura lombar e IMC e foram ca-

pazes de explicar 37,1% da inten-

sidade da dor lombar nos funcio-

nários de enfermagem do Hospital 

Paulo de Tarso. Neste modelo, a in-

capacidade foi avaliada utilizando o 

questionário Oswestry e apresen-

tou uma associação positiva e sig-

nificativa com a dor lombar nos en-

fermeiros. Este fato demonstra que 

quanto maior o nível de incapaci-

dade dos enfermeiros maior será a 

dor lombar nos mesmos. 

A média de redução de pressão 

na unidade de biofeedback pressó-

rico observada foi de 1,2 (±1,37) 

IC 95% [0,75;1,67] mmHg, o que 

denota uma diminuição da ativação 

deste músculo de acordo com es-

tudos prévios que avaliaram a ati-

vação do transverso do abdomi-

nal utilizando o mesmo método de 

análise do presente estudo. Estu-

dos prévios demonstram que a di-

minuição da atividade dos múscu-

los abdominais profundos, princi-

palmente o transverso abdominal, 

é encontrada nos indivíduos que 

apresentam dor lombar(35,36).

Considerando esses estudos, 

poderíamos ser induzidos a suge-

rir uma associação negativa entre 

o recrutamento do transverso ab-

dominal e a dor, ou seja, quanto 

menor o recrutamento dos múscu-

los abdominais maior seria a inten-

sidade da dor dos participantes. No 

entanto, os resultados do presen-

te estudo apresentaram uma as-

sociação positiva, porém não sig-

nificativa entre o recrutamento 

dos músculos abdominais e a in-

tensidade da dor dos enfermeiros 

do Hospital Paulo de Tarso, o que 

difere das suposições anteriores, 

mas se assemelha aos resultados 

encontrados(37).

Apesar do modelo do presente 

estudo ser capaz de explicar 37,1% 

da dor lombar do corpo de enfer-

meiros do Hospital Paulo de Tarso, 

algumas considerações devem ser 

feitas. Em primeiro lugar, os re-

sultados deste estudo devem ser 

analisados com cautela, pois era 

necessário um n=54 indivíduos, 

porém a nossa amostra foi inferior 

ao cálculo proposto, totalizando 37 

enfermeiros. Outra consideração a 

ser feita é que a amostra foi aloca-

da por conveniência e nem todos 

os resultados apresentaram signifi-

cância estatística o que comprome-

te a validade externa do estudo. 

O segundo ponto a ser consi-

derado está associado ao caráter 

multidimensional da dor lombar(38). 

Mesmo que o modelo proposto 

tenha explicado uma parte da dor 

lombar dos participantes do estu-

do, muitos outros fatores são con-

siderados responsáveis pelo de-

senvolvimento e manutenção da 

dor lombar como cinesiofobia(38-40), 

lócus de controle da dor(41), dentre 

Tabela 2 - Modelo de regressão dor lombar.

Variável Β Padronizado P 

Constante -142,98 0,92 

IMC -1,54 0,21 

Incapacidade (Oswestry) 182,92 0,00

Curvatura lombar 32,59 0,89 

UBP 0,98 0,75 

IMC: Índice de Massa Corporal
UBP: Medida em mmHg
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outros que não foram considerados 

no presente estudo. 

Sendo assim, mais estudos 

são necessários para investigar a 

natureza multidimensional da dor 

lombar observando mais alguns de 

seus aspectos para conseguir en-

tender este fenômeno na sua tota-

lidade e a partir disso desenvolver 

estratégias para potencializar as in-

tervenções utilizadas no tratamen-

to e prevenção desta patologia.
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Análise da efetividade de terapias para lombalgia 
crônica não-específica: uma revisão de ensaios 
clínicos randomizados.
Analysis from effectiveness of therapies for non-specific chronic low back pain: a review of ran-
domized controlled trial.

Vinícius Brasileiro Marques (1), Renato Aparecido de Souza (2), Marcus Alessandro de Alcântara (2), Adriano 

Prado Simão (2).

Resumo: A lombalgia é um importante problema clínico, social, econômico e de saúde pública. Várias estratégias 

terapêuticas são freqüentemente empregadas no tratamento da lombalgia crônica não-específica (LCNE), contudo, 

a efetividade destas é sistematicamente revisada. O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática da 

evidência das técnicas utilizadas no tratamento de pacientes adultos com LCNE. As bases de dados pesquisadas inclu-

íram Biblioteca Cochrane, Medline, Pubmed e Scielo dos quais foram aceitos somente ensaios clínicos randomizados. 

A qualidade metodológica dos artigos foi avaliada através da escala PEDro e o nível de evidência das terapêuticas foi 

determinado. Dezoito estudos foram selecionados e avaliados nos quais a média na escala PEDro indicou alta quali-

dade metodológica. Os tipos de tratamento encontrados foram: terapia manual, fisioterapia convencional, exercícios, 

acupuntura, back school, yoga e terapia cognitivo-comportamental. Os resultados da escala PEDro sugerem que 

os critérios de cegamento dos sujeitos e, principalmente, dos terapeutas possam ser inapropriados em estudos de 

tratamento fisioterapêutico. Os achados denotaram relativamente forte evidência suportando a efetividade do yoga, 

dos exercícios, do programa cognitivo-comportamental associado a exercícios e da terapia manual em curto prazo, 

conflitante evidência para a fisioterapia convencional e as back schools em pacientes com LCNE. A evidência identi-

ficada não apóia a aplicação da acupuntura no tratamento dessa morbidade. A incorporação e aplicação de condutas 

eficientes baseadas em evidências devem ser estimuladas na prática clínica e estas devem respeitar as necessidades 

de cada paciente. Contudo, devem ser realizados novos estudos com ensaios clínicos randomizados de alta qualidade 

metodológica, principalmente, que abordem terapias multidisciplinares em relação à LCNE.

Palavras-chave: lombalgia crônica, lombalgia, reabilitação, ensaios clínicos randomizados.

Abstract: Low back pain is an important clinical, social, economic and public health problem. Many therapeutics 

strategies are commonly used in treatment of non-specific chronic low back pain, although their effectiveness has 

been being review systematiclly. The objective of this study was to perform a systematic review of evidence in 

treatment of adults patients with non-specific chronic low back pain. Databases searched included Cochrane Library, 

Medline, Pubmed e Scielo have been included only randomized controlled trials. Methodological quality of articles was 

evaluated through scale PEDro and the level of evidence from the therapeutics was determined. Eigthteen studies with 

average indicating high methodological quality in PEDro scale were selected e appraised. The treatment types found 

were manual therapy, conventional physiotherapy, exercises, acupuncture, back school, yoga and cognitive-behavioral 
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INTRODUÇãO

A dor lombar constitui uma 

causa freqüente de morbidade e 

incapacidade, sendo descrita como 

um dos maiores distúrbios dolo-

rosos que afetam o homem (1). A 

lombalgia crônica não-específica 

(LCNE) é definida como dor ou des-

conforto localizado abaixo da mar-

gem costal e acima da prega glútea 

inferior, persistindo por pelo menos 

três meses sem um processo pa-

tológico específico ou uma causa 

conhecida (2,3).

As lombalgias apresentam ní-

veis epidêmicos na população ge-

ral com uma prevalência de 70% 

nos países industrializados (1,4-7). 

Atinge pelo menos 70 a 85% da 

população em alguma fase da vida 
(5,6), especialmente na idade econo-

micamente ativa (2,9,10), com maior 

prevalência em indivíduos na faixa 

etária de 50 a 59 anos (6,11) devido 

a um avanço dos processos dege-

nerativos que levam a desgaste 

das estruturas osteomusculares 
(6). No Brasil, estima-se que anual-

mente cerca de 10 milhões de pes-

soas ficam incapacitadas devido a 

essa morbidade (6)
. Estes dados a 

torna um importante problema clí-

nico, social, econômico e de saúde 

pública (1,4,8,9). 

A crescente procura por tra-

tamento aumenta a demanda em 

hospitais e clínicas e leva ao au-

mento das despesas com cuidados 

de saúde (3,12). Várias estratégias 

terapêuticas são freqüentemen-

te empregadas no tratamento de 

pacientes com LCNE, contudo, a 

efetividade destas é sistematica-

mente revisada. Na prática clínica, 

na maioria das vezes, a seleção do 

tipo de intervenção utilizada ba-

seia-se na experiência profissional 

e na percepção subjetiva do be-

nefício de cada terapia (13,14). Além 

disso, métodos de tratamento sem 

comprovação científica podem re-

presentar perda de tempo, prejuí-

zo financeiro e riscos à saúde dos 

pacientes (1). Atualmente, devido à 

necessidade de compensação pela 

demanda dos serviços de saúde, 

aumentou-se a exigência por con-

dutas eficientes baseadas em evi-

dências (14). Dentro desse contexto, 

o objetivo do estudo é realizar uma 

revisão sistemática da evidência 

das principais técnicas utilizadas 

no tratamento de pacientes porta-

dores de LCNE.

METODOLOGIA

Estratégia de pesquisa

Quatro bases de dados foram 

pesquisadas durante 8 dias entre 

13 e 20 de Maio de 2007: Biblioteca 

Cochrane, Medline, Pubmed e Scie-

lo. Foram utilizados os seguintes 

descritores: chronic low back pain, 

low back pain and rehabilitation 

combinado com randomized con-

trolled trial. Foram incluídos estu-

dos publicados entre 2002 e 2007, 

nos idiomas inglês e português.

Critérios de inclusão e exclusão

Todos os sujeitos dos estudos 

selecionados deveriam apresentar 

18 anos ou mais, com queixa de 

LCNE. Estudos que incluíram su-

jeitos com sintoma de lombalgia 

há menos de 3 meses, de origem 

neurológica, reumática, infecciosa, 

metabólica, endócrina e traumática 

foram excluídos.

Somente ensaios clínicos ran-

domizados (ECR) que investigas-

sem terapias ativas, passivas ou a 

combinação de ambas foram acei-

tos para a revisão. Foram excluídas 

intervenções cirúrgicas.

Método de avaliação crítica

A escala PEDro foi utilizada 

para avaliar a qualidade metodoló-

gica dos estudos que se enquadra-

ram nos critérios de inclusão. Essa 

escala foi desenvolvida especifica-

mente para avaliação da qualidade 

de ensaios na área de fisioterapia 

e é apoiada pela Colaboração Co-

chrane, Associação Australiana de 

Fisioterapia e a Escola de Fisiotera-

pia da Universidade de Sydney (15). 

A escala PEDro é baseada na lista 

Delphi desenvolvida por Verhagen 

et al. (1998), nos quais nove itens 

da lista Delphi foram aproveitados 

por consenso e dois itens adicionais 

foram incluídos na escala PEDro 

(adequado seguimento e compara-

ções entre os grupos) (14-16). 

Itens da escala PEDro: (1) 

elegibilidade, (2) distribuição ale-

atória, (3) distribuição oculta, (4) 

comparabilidade na linha de base, 

(5) sujeitos cegos, (6) terapeutas 

cegos, (7) avaliadores cegos, (8) 

adequado seguimento, (9) análise 

da ‘intenção de tratar’, (10) com-

parações entre os grupos e (11) 

estimativa de pontos e variabilida-

de. O resultado da escala PEDro foi 

calculado pela soma de respostas 

therapy. PEDro scale results suggest that blind subjects and, mainly, blind therapist criteria are inappropriate in 

studies about physiotherapist treatment. Findings revealed relatively strong evidence supporting the effectiveness of 

yoga, exercises, cognitive-behavioral program associating the exercises and manual therapy in short term, conflicting 

evidence for conventional physiotherapy and back schools in subjects with non-specific chronic low back pain. The 

evidence identified can not support the application from acupuncture into the treatment of that morbidity. The embodies 

and application of conduct based on evidence must be encouraged on clinical practice and these should respect the 

necessities of each patient. Nevertheless it must be realized new studies with randomized controlled trials of high 

methodological quality which approach multidisciplinary therapies regarding of non-specific chronic low back pain.

Keywords: chronic low back pain, low back pain, rehabilitation, randomized controlled trial
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´sim` a 10 critérios (exceto item 

1), variando de 0-10 (16,17). Este 

item, originalmente da lista Del-

phi, não é usado para calcular a 

pontuação PEDro (18). A pontuação 

total PEDro pode ser usada por fi-

sioterapeutas como um guia para 

diferenciar os ensaios que são pro-

vavelmente mais validados e que 

contenham informações estatísti-

cas suficientes para serem inter-

pretáveis dos que não são (15).

Nível de evidência

O nível de evidência é decidi-

do de acordo com a seguinte clas-

sificação (19,20):

forte (consistentes achados em • 

vários ECR de alta qualidade),

moderada (consistentes acha-• 

dos em vários ECR de baixa 

qualidade ou 1 ECR de alta 

qualidade),

limitada ou conflitante (1 ECR • 

de baixa qualidade ou incon-

sistentes achados em vários 

ECR),

nenhuma (nenhum ECR dis-• 

ponível).

Consistentes achados foram 

definidos como mais de 75% dos 

estudos, mostrando resultados si-

milares (20).

RESULTADOS

Dezoito ECR foram incluídos 

nesta revisão. A média da pontua-

ção avaliada através da escala PE-

Dro foi 7,7 (+ 0,85). Os resultados 

variaram de 6 a 9, dos quais so-

mente um estudo alcançou pontu-

ação 9 (21). Os resultados da escala 

PEDro são apresentados em ordem 

decrescente na Tabela 1.

Todos os estudos incluídos 

preencheram os critérios 1, 2, 7, 

10 e 11, enquanto o critério 6 não 

foi satisfeito em nenhum dos casos. 

A Figura 1 apresenta a distribuição 

da freqüência para cada critério.

Os tipos de tratamento encon-

trados nas pesquisas foram: acu-

puntura, back school, fisioterapia 

convencional, terapia manual (mo-

bilização/manipulação), exercícios 

físicos, yoga e terapia cognitivo-

comportamental.  

Acupuntura

A influência da acupuntura 
(22-24) foi investigada na funcionali-

dade, qualidade de vida e dor em 

pacientes com lombalgia acima de 

6 meses. A duração do tratamen-

to variou de 6 a 12 semanas com 

reavaliação dos resultados após o 

tratamento e até 12 meses após o 

término da última sessão. 

De acordo com dois estudos 
(22,24), ao comparar a acupuntura 

com um grupo controle  sem tra-

tamento, observou-se melhora 

significativa no grupo acupuntura 

entre pré e pós tratamento para 

os desfechos dor e funcionalidade. 

Contudo, essa diferença significati-

va não foi mantida na avaliação do 

follow-up após 6, 9 ou 12 meses. 

Nos três estudos abordados, 

quando se comparou acupuntura 

com uma técnica placebo (acupun-

tura ou neuroestimulação elétrica 

transcutânea - TENS) não foram 

encontradas diferenças significati-

vas entre os grupos nos desfechos 

de dor ou funcionalidade. Todavia, 

houve melhora significativa no gru-

po de acupuntura em relação ao so-

frimento psicológico e qualidade de 

vida (SF-36) após o tratamento.

Back School

A back school é definida como 

uma intervenção que consiste em 

informações educacionais, incluin-

do exercícios, enfatizando os as-

pectos preventivos na tentativa 

de induzir o paciente a mudanças 

de comportamento e conseqüente 

Tabela 1 - Itens da escala Pedro em cada ensaio avaliado.

Critérios

Autores (ano) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

Hsieh et al. (2006)21 S S S S S N S S S S S 9

Moseley et al., (2004)25 S S S S S N S S N S S 8

Licciardone et al. 
(2003)32 S S S S S N S S N S S 8

Sherman et al. (2005) 30 S S S S N N S S S S S 8

Smeets et al. (2006)29 S S N S S N S S S S S 8

Niemistö et al. (2003) 35 S S S S N N S S S S S 8

Mohseni-Bandpei et al. 
(2005) 36 S S S S S N S S N S S 8

Leibing et al. (2002)22 S S S S S N S S N S S 8

Smeets et al. (2006)28 S S S S N N S S S S S 8

Tavafian et al. (2007)26 S S N S N N S S S S S 7

Kääpä et al. (2006)7 S S S S N N S S N S S 7

Kerr et al. (2003)23 S S S S S N S N N S S 7

Brinkhaus et al. 
(2006)24 S S N S N N S S S S S 7

Friedrich et al. (2005) 27 S S N S N N S S S S S 7

Goldby et al. (2006) 34 S S S S S N S N N S S 7

Lewis et al. (2005) 33 S S S N N N S N S S S 6

Willians et al. (2005) 31 S S S S N N S N N S S 6

Geisser et al. (2005) 37 S S N S S N S N N S S 6

Média 7,7

Desvio Padrão 0,85

Legenda: 1: Elegibilidade, 2: Distribuição aleatória, 3: Distribuição oculta, 4: Comparabilidade na linha 
de base, 5: Sujeitos cegos, 6: Terapeutas cegos, 7: Avaliadores cegos, 8: Adequado seguimento, 9: 
Análise por ‘intenção para tratar’, 10: Comparações entre os grupos, 11: Estimativa de pontos e varia-
bilidade, Total de uma escala de 0-10 (item 1 não é calculado), S: Sim, N: Não.
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melhora na sua função. O conteú-

do aborda anatomia, biomecânica 

da coluna, posturas ótimas exercí-

cios para a coluna, na qual todas 

as aulas são dadas para grupos de 

indivíduos. A duração de cada ses-

são e a composição dos grupos é 

variável (11,41).

O tratamento da LCNE através 

de back school foi analisado por 

dois estudos (25,26). Um ensaio (25) 

demonstrou que a educação neu-

rofisiológica – informações somen-

te do sistema nervoso baseadas no 

conhecimento da neurofisiologia 

da dor – foi mais efetiva na me-

lhora da cognição, incapacidade e 

desempenho físico se comparada 

à back school. Já no outro estudo 
(26), houve melhora significativa nos 

parâmetros de qualidade de vida 

para o grupo de back school quan-

do associada à medicação compa-

rada ao grupo controle (apenas o 

uso de medicação).

Fisioterapia convencional

A abordagem da ‘fisioterapia 

convencional’ foi estudada por três 

autores que investigaram a sua in-

terferência na dor, incapacidade, 

uso de tratamento adicional, am-

plitude de movimento e capacidade 

subjetiva de trabalho. A duração do 

tratamento variou de 4 até 8 sema-

nas com reavaliação dos resultados 

após o tratamento e até 24 meses 

após as intervenções (7,21,36). 

Nestes estudos, a ‘fisiotera-

pia convencional’ foi comparada a 

outros tratamentos (acupressão, 

reabilitação multidisciplinar e te-

rapia manual). Kaapa et al. (7) en-

contraram melhora significativa 

dos pacientes tratados por ‘fisiote-

rapia convencional’ e reabilitação 

multidisciplinar com manutenção 

dos ganhos por 24 meses demons-

trando ser igualmente eficientes 

em todos os desfechos analisados. 

Mohseni-Bandpei et al. (36) mostra-

ram que ‘fisioterapia convencional’ 

e terapia manual são efetivas na 

melhora da dor, incapacidade e 

amplitude de movimento, contudo, 

a terapia manual foi significativa-

mente mais efetiva e seus efeitos 

mais duradouros (follow-up de 6 

meses). Já no estudo de Hsieh et 

al. (21), o grupo de ‘fisioterapia con-

vencional’ não apresentou melhora 

das variáveis dor e incapacidade 

para pacientes com LCNE. Quan-

do comparada à técnica de acu-

pressão, esta última demonstrou 

benefícios significativos maiores e 

mais duradouros (follow-up de 6 

meses).

Programa cognitivo-comporta-

mental associado a exercícios

O tratamento da LCNE as-

sociando o programa cognitivo-

comportamental com exercícios foi 

abordado em três estudos (27-29). 

Dor e incapacidade foram avalia-

das em todos os ensaios. Depres-

são, queixa do paciente, capacida-

de de trabalhar, performance física 

e castastrofização da dor também 

foram mensurados. A duração do 

tratamento variou de 4 até 10 se-

manas com reavaliação dos resul-

tados desde a terceira semana de 

tratamento até 5 anos após o início 

das intervenções.

De acordo com dois autores 
(28,29), o programa cognitivo-com-

portamental associado a exercícios 

quando comparado a nenhum tra-

tamento é significativamente mais 

efetivo para incapacidade, dor, 

queixa do paciente e catastrofiza-

ção da dor.

Na comparação do programa 

cognitivo-comportamental asso-

ciado a exercícios com grupo de 

exercícios apenas, em um ensaio 
(27), o programa cognitivo-compor-

tamental associado a exercícios 

demonstrou ser significativamente 

mais efetivo na melhora da inca-

pacidade, dor e capacidade de tra-

balhar. Contudo, nos outros dois 

ensaios (28,29), as duas intervenções 

denotaram ser igualmente efetivas 

na redução da incapacidade, dor e 

queixa específica do paciente. Es-

tes dois últimos estudos mostra-

ram ainda que somente exercícios 

foram significativamente mais efe-

tivos na redução da depressão que 

o programa cognitivo-comporta-

mental associado a exercícios.

Yoga

Foram encontrados dois estu-

dos (30,31) analisando o uso do yoga 

em pacientes com LCNE. Incapaci-

dade, dor e uso de medicamentos 

foram os principais itens avaliados. 

Figura 1 - Porcentagem de ECR que satisfazem cada critério da escala Pedro.
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Os tratamentos foram aplicados 

semanalmente, variando de 12 a 

16 semanas. A reavaliação dos re-

sultados ocorreu após o tratamen-

to e até 14 semanas após o fim das 

intervenções. 

Ambos os estudos identifica-

ram redução significativa na in-

capacidade, dor e uso de medica-

mentos ao final do tratamento e ao 

longo do seguimento se comparado 

aos grupos controle (livro de auto-

cuidado e grupo educacional). No 

estudo de Sherman et al., o yoga 

demonstrou ser igualmente efetivo 

à prática de exercícios.

Terapia Manual

Seis ensaios estudaram a in-

tervenção da terapia manual (mo-

bilização/manipulação) (32-37), sendo 

que quatro deles aplicaram a tera-

pia manual associada a exercícios, 

enquanto outros dois avaliaram o 

efeito da terapia manual isolada.

Dor e incapacidade foram in-

vestigados em todos os estudos. 

Outros itens importantes avaliados 

foram qualidade de vida, uso de 

tratamento adicional, performance 

física e uso de medicamentos. Todas 

as seis pesquisas revelaram melho-

ra significativa da terapia manual 

na dor, mesmo quando comparada 

à terapia manual placebo, exercí-

cios, ultra-som ou grupo controle.

A terapia manual, se compa-

rada aos grupos controle (nenhum 

tratamento, consulta médica ou in-

tervenção mínima) (32,34,35) demons-

trou ser mais efetiva na melhora 

da dor, incapacidade, qualidade de 

vida (SF-36), uso de tratamento 

adicional e satisfação com o trata-

mento. Entretanto, em um ensaio 
(32) apenas a melhora do desfecho 

dor foi mantida no follow-up (1 mês 

após o tratamento) e, em outro en-

saio (34), a redução significativa da 

dor ocorreu apenas no follow-up de 

3 meses. A terapia manual neste 

último estudo demonstrou não ser 

efetiva na redução da disfunção.

Dois ensaios foram avaliados 

comparando a terapia manual com 

a técnica de terapia manual placebo 
(32,37); em um estudo (32), as duas in-

tervenções foram igualmente efeti-

vas para dor, qualidade de vida (SF-

36) e satisfação com o tratamento. 

Todavia, no outro estudo (37), a te-

rapia manual demonstrou ser mais 

efetiva apenas na redução da dor.

Três ensaios confrontaram a 

terapia manual com outros trata-

mentos (exercícios, estabilização 

espinhal e fisioterapia convencio-

nal) (33,34,36). Mohseni-Bandpei et 

al. (36) mostraram que terapia ma-

nual e ‘fisioterapia convencional’ 

(ultra-som associado a exercícios) 

são efetivas na melhora da dor, 

incapacidade e amplitude de movi-

mento, contudo, a terapia manual 

foi significativamente mais bené-

fica e seus efeitos mais duradou-

ros (follow-up de 6 meses). Lewis 

et al. (33) concluíram que a terapia 

manual e exercícios em grupo são 

igualmente efetivos na melhora da 

dor, incapacidade e amplitude de 

movimento, entretanto, a terapia 

manual usa menos outros trata-

mentos, mas por outro lado, exer-

cícios em grupo exercem menores 

custos. No estudo de Goldby et al. 

(34), terapia manual e exercícios de 

estabilização espinhal demonstra-

ram ser efetivos na redução da dor, 

mas a terapia manual foi significati-

vamente mais efetiva. Porém, para 

os outros desfechos analisados (in-

capacidade, uso de medicamentos 

e disfunção) o grupo de exercícios 

de estabilização espinhal apresen-

tou efeitos mais significativos que 

a terapia manual.

Exercícios Terapêuticos

A utilização de exercícios tera-

pêuticos foram implementados em 

cinco ensaios (27-30,33). Dor e incapa-

cidade foram avaliados em todos 

os estudos. Outros desfechos im-

portantes avaliados foram depres-

são, uso de medicamentos, uso 

de tratamento adicional e queixa 

específica do paciente. A duração 

do tratamento variou de 4 até 12 

semanas com reavaliação dos re-

sultados desde a terceira semana 

de tratamento até 12 meses após 

o início das intervenções.

De acordo com dois autores 
(28,29), a terapia de exercícios quan-

do comparado a nenhum trata-

mento foi significativamente mais 

efetivo para incapacidade, dor, 

queixa específica do paciente e dor 

catastrófica. Outro autor (30) com-

parou exercícios com grupo con-

trole (livro de auto-cuidado) e não 

encontrou diferenças significantes 

entre os grupos.

Todos os ensaios confronta-

ram a terapia de exercícios com ou-

tros tratamentos (terapia manual, 

yoga, programa cognitivo-compor-

tamental associado a exercícios). 

Lewis et al. (33) concluíram que a 

terapia de exercícios (em grupo) 

e a terapia manual são igualmente 

efetivas na melhora da dor, incapa-

cidade e amplitude de movimento. 

No estudo de Sherman et al. (30), a 

terapia de exercícios foi igualmente 

efetiva ao yoga para os desfechos 

dor, incapacidade e estado geral de 

saúde (SF-36). Três ensaios com-

pararam a terapia de exercícios 

com o programa cognitivo-com-

portamental associado a exercí-

cios. Em um ensaio (27), o progra-

ma cognitivo-comportamental as-

sociado a exercícios demonstrou 

ser significativamente mais efetivo 

na melhora da incapacidade, dor e 

capacidade de trabalhar. Contudo, 

nos outros dois ensaios (28,29), as 

duas intervenções mostraram ser 

igualmente efetivas na redução da 

incapacidade, dor e queixa especí-

fica do paciente. Estes dois últimos 

estudos encontraram ainda que a 

terapia de exercícios foi significa-

tivamente mais efetiva na redução 

da depressão que o programa cog-

nitivo-comportamental associado a 

exercícios.

DISCUSSãO

Qualidade metodológica

A avaliação dos estudos inclu-

ídos nesta revisão demonstrou alta 
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qualidade metodológica através 

da pontuação média alcançada na 

escala PEDro, o que garante a evi-

dência dos resultados descritos (18). 

De acordo com Maher et al. e Sher-

rington et al., a pontuação alcança-

da nessa escala relaciona-se à va-

lidade interna dos estudos além de 

ser um bom preditor de possíveis 

vieses. A alta qualidade encontrada 

pode estar relacionada ao recente 

período cronológico estabelecido 

para a seleção dos artigos, devido o 

aumento da exigência de qualidade 

nas pesquisas para publicação (15). 

Vários critérios da escala PEDro (1, 

2, 7, 10 e 11) foram plenamente 

preenchidos pelos estudos aborda-

dos nesta pesquisa. Entretanto, o 

critério 6 dessa escala (cegamento 

dos terapeutas) não foi satisfeito 

em nenhum dos estudos investi-

gados e o critério 5 (cegamento 

dos sujeitos) preenchido em 50% 

dos casos. Em estudos envolvendo 

tratamento fisioterapêutico, prin-

cipalmente aqueles que abordam 

terapias manuais e/ou exercícios, 

o preenchimento destes critérios, 

muitas vezes, não compromete a 

qualidade dos resultados, visto que 

dentro dessas modalidades de in-

tervenção é quase ou totalmente 

impossível administrar o tratamen-

to ao paciente sem o conhecimento 

do mesmo ou do profissional que 

aplica a técnica.

Acupuntura

Nesta revisão, foi encontrada 

forte evidência de que a acupun-

tura não possui efetividade no tra-

tamento de pacientes com LCNE, 

visto que os autores denotaram re-

sultados favoráveis da acupuntura 

comparada a nenhum tratamento, 

contudo sem maior importância 

que técnicas placebo.

Os efeitos positivos obser-

vados nos estudos de acupuntura 

pode ser um efeito placebo onde 

apenas a expectativa de um re-

sultado terapêutico exerce benefí-

cios significantes ao paciente com 

LCNE, uma vez que influencia nos 

fatores emocionais (38). Isso é re-

forçado por dois achados dessa 

revisão: (1) as melhoras obser-

vadas após o tratamento não são 

mantidas em nenhum dos follow-

ups avaliados, pois os sintomas da 

lombalgia são flutuantes (2), nos 

quais durante e após o tratamento 

apresentam melhoras, (2) melhora 

apenas de variáveis mensuradas 

por informações subjetivas como 

sofrimento psicológico e qualidade 

de vida, uma vez que, estas variá-

veis dependem de benefícios emo-

cionais.

Back Schools

Os resultados dos estudos 

desta revisão determinaram evi-

dências conflitantes em relação às 

back schools para tratar LCNE. É 

importante ressaltar que os gru-

pos de back schools estudados 

não apresentaram características 

semelhantes, o que limita a com-

parabilidade entre eles. Como as 

back schools a partir do modelo 

original sueco, sofreu várias adap-

tações ao longo dos anos e em 

todo o mundo (3,39) são geralmente 

muito heterogêneas no seu conte-

údo e muitas vezes coincidem em 

parte com outras modalidades (3), 

portanto, não é possível definir es-

tritamente quais tipos de pacientes 

possuem melhores benefícios com 

este tratamento.

Fisioterapia Convencional

Evidência conflitante foi en-

contrada para a ‘fisioterapia con-

vencional’ no tratamento de pa-

cientes com LCNE. 

Nesta revisão foi determinado 

que ‘fisioterapia convencional’ en-

globaria estudos no qual esta com-

preendesse uma mistura de qual-

quer das seguintes intervenções 

administradas com prudência por 

fisioterapeutas: terapia manual, 

massagem, compressa quente e/

ou fria, diatermia por ondas curtas, 

infravermelho, ultra-som, TENS, 

tração e exercícios (3). Nos ensaios 

avaliados, os resultados apresenta-

dos para a fisioterapia convencio-

nal não são homogêneos tornando 

difícil caracterizar com exatidão a 

efetividade da intervenção.

Em dois estudos (7,36), o período 

e a intensidade dos tratamentos di-

feriram entre os grupos o que pode 

diminuir o efeito dos resultados.

Pode estar atribuído a esses 

resultados o fator psicossocial visto 

que este exerce influência direta na 

recuperação de pacientes com LCNE 
(38) e foi observado em dois aspec-

tos: (1) amostra contendo apenas 

mulheres, pois existem diferentes 

respostas ao tratamento da dor 

crônica entre os gêneros (40) e (2) 

tratamento em grupo comparado 

ao individualizado, uma vez que, a 

interação social oferece benefícios 

emocionais (3). Entretanto, segundo 

Airaksinen et al., existe moderada 

evidência sustentando que exercício 

terapêutico individual supervisiona-

do não é mais efetivo que exercícios 

supervisionados em grupo.

Programa cognitivo-comporta-

mental associado a exercícios

De acordo com esta revisão, 

existem fortes evidências para a 

administração do programa cog-

nitivo-comportamental associa-

do a exercícios em pacientes com 

LCNE.

A dor e a incapacidade em pa-

cientes com dor crônica não são in-

fluenciadas apenas pela patologia 

somática, mas também por fatores 

psicológicos e sociais (atitudes e 

crenças dos pacientes, alteração 

psicológica e seu comportamento 

diário) (38). Paralelamente a isso, 

cada subgrupo destes pacientes 

necessita melhor caracterização 

determinando intervenções indi-

vidualizadas. Portanto, o modelo 

bio-psico-social especialmente re-

levante e atualmente bem aceito 

na literatura (3), que pode incluir 

o programa cognitivo-comporta-

mental associado a exercícios, é 

mais adequado e mais popular no 

tratamento de pacientes com dor 

(lombar) crônica (41), contudo há 
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uma falta de capacitação dos fisio-

terapeutas nessa área, sendo ne-

cessária formação complementar 

dos mesmos para aplicação devida 

desta técnica.

Yoga

Nesta revisão, forte evidência 

foi determinada que o yoga é efe-

tivo na diminuição da dor, incapa-

cidade e uso de medicamentos ao 

final da intervenção e no acompa-

nhamento até 14 semanas depois 

da terapia.

O yoga é uma intervenção 

ainda pouco estudada no trata-

mento da LCNE, contudo consiste 

de exercícios que promovem o re-

alinhamento da coluna e a melho-

ra da postura (30,31), em ambiente 

tranqüilo, associado a padrões res-

piratórios e à concentração, por-

tanto, seus benefícios podem es-

tar associados a uma combinação 

de fatores, como a melhora física 

e conseqüências positivas sobre o 

fator mental.

Terapia Manual

Existe forte evidência que 

suporta a efetividade da terapia 

manual na melhora da dor em pa-

cientes com LCNE. Nesta revisão, 

observa-se que a melhora da inca-

pacidade, amplitude de movimento 

e uso de tratamento adicional tam-

bém ocorreram em alguns estudos, 

porém a terapia manual estava as-

sociada a exercícios ou a exercícios 

de estabilização espinhal (33,35,36). 

Esses resultados suportam a afir-

mação de que a terapia manual, 

das terapias músculo-esqueléticas, 

é tradicionalmente descrita como 

uma modalidade apropriada para 

o alívio de dor, portanto, não deve 

ser aplicada isolada, pois apresen-

ta resultados modestos concomi-

tantemente para incapacidade e 

qualidade de vida (34,35), uma vez 

que a redução da dor na LCNE não 

necessariamente leva a uma mu-

dança na funcionalidade (37).

Outro ponto importante obser-

vado nesta revisão, foi que poucos 

estudos abordaram um seguimen-

to de 12 meses ou mais (33-35), nos 

quais os resultados para os grupos 

de terapia manual, neste período, 

se mostraram modestos, principal-

mente no ensaio de Goldby et al., 

que embora apresente-se efetivo 

na redução da incapacidade e dor, a 

terapia manual não foi mais bené-

fica que exercício de estabilização 

espinhal em nenhum período men-

surado. Isso reforça a evidência da 

terapia manual na redução da dor 

em curto prazo em pacientes com 

LCNE (3,35).  Portanto, os benefícios 

da terapia manual existem e eles 

são clinicamente relevantes, mas 

ensaios maiores são necessários 

para demonstrá-las especificamen-

te e a longo prazo.

Exercícios Terapêuticos

Os resultados dessa revisão 

revelam forte evidência para o uso 

de exercícios terapêuticos em pa-

cientes com LCNE. A terapia com 

exercícios engloba uma variedade 

de tipos de atividades físicas (alon-

gamento, fortalecimento, exercício 

aeróbio, recondicionamento mus-

cular entre outras) com diversas 

freqüências, intensidade e dura-

ção, entretanto poucos estudos 

tem diretamente direcionado para 

essas avaliações (meta-análises) 

(3,42). Outro ponto incerto sobre 

exercícios terapêuticos seria o me-

canismo de ação pelo qual este 

apresenta como efetivo no tra-

tamento da LCNE (3,42). Portanto, 

para direcionar essa terapêutica a 

um individuo é necessário um bom 

diagnóstico estrutural e funcional 

já que testes específicos para isso 

são bem desenvolvidos nas pesqui-

sas e práticas clínicas.

CONCLUSãO

Essa revisão permitiu um re-

sumo de estudos de alta qualida-

de sobre intervenções terapêuticas 

na LCNE e verificaram-se evidên-

cia conflitante para o uso das back 

schools e fisioterapia convencio-

nal em portadores de LCNE. Forte 

evidência encoraja a escolha por 

intervenções como exercícios, pro-

grama cognitivo-comportamental 

associado a exercícios, yoga e te-

rapia manual (mobilização/mani-

pulação). Já a aplicação da acu-

puntura demonstrou não ter efeti-

vidade comprovada no tratamento 

dessa condição de saúde.

Os resultados dessa revisão 

confirmaram a natureza multifa-

torial da lombalgia crônica não es-

pecífica. Nesse sentido, tratamen-

tos focados apenas aos domínios 

físicos nessa condição de saúde 

podem não apresentar resultados 

satisfatórios, sendo necessário in-

cluir procedimentos baseados nas 

necessidades dos pacientes, abor-

dando fatores biológicos e psicos-

sociais. Por fim, é de grande im-

portância a realização de novos 

estudos com alta qualidade me-

todológica que abordem terapias 

multidisciplinares.
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Tratamento conservador no pé torto congênito: 
Revisão bibliográfica.
Conservative treatment in congenital clubfoot: Literature review.

Denise A. de Oliveira(1), Juliana Bueno Macedo(1), Rodrigo Franco de Oliveira (2), Areolino Pena Matos(1,2).

Resumo

O pé torto congênito (PTC) é uma malformação congênita, a qual representa uma deformidade complexa, atingindo as 

estruturas músculos-esqueléticas do pé. Entretanto, sua etiologia ainda permanece desconhecida. Há divergências na 

literatura quanto ao melhor tratamento conservador para o PTC. Com isto, este estudo teve como objetivo analisar e 

descrever as técnicas conservadoras mais utilizadas no tratamento do PTC nos últimos anos e seus resultados quan-

do comparadas entre si. Foi realizada uma revisão de literatura, utilizando-se as bases de busca LILACS, MEDLINE e 

PUBMED no período de 1995 a 2008, onde foram selecionadas pesquisas que utilizaram primordialmente a abordagem 

conservadora para o tratamento do PTC. Foram encontrados como tratamento conservador o método Ponseti, Kite e 

Francês. Diante do exposto, conclui-se que o tratamento mais empregado para o PTC durante este período, é o méto-

do de Ponseti, pois além de maior número de estudos clínicos, prospectivos e randomizados citados na literatura, de-

monstram relativa superioridade a curto e longo prazo com altas taxas de correções, menor número de engessamen-

tos e reincidências e menor custo de aplicação.

Palavras-chave: Pé torto, fisioterapia, reabilitação. 

Abstract

Congenital clubfoot is a congenital malformation which represents a complex deformity, reaching the muscles and ske-

letal structures of the foot. However, its etiology still remains unknown. There are divergences at the literature about 

the best treatment for congenital clubfoot. So, this study had as objective to analyze and describe the conservative te-

chniques most used for the congenital clubfoot treatment in the last years and their results when compared each other. 

A review of literature was done using the databases Lilacs, Medline and Pubmed at the period of 1995 and 2008. It 

was selected researches that have used primarily the conservative approach for the treatment of congenital clubfoot. 

As conservative treatment it was found the Ponseti, Kite and French methods. In conclusion, the treatment most used 

for congenital clubfoot during this period was the Ponseti method. Beyond the major number of clinical, prospective 

and randomized trials cited at the literature, this method shows a relative superiority short-term and long-term, with 

high rates of corrections, cast and fewer relapses and lower cost of implementation.

Keywords: Clubfoot, physiotherapy, rehabilitation.
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INTRODUÇãO

O Pé Torto Congênito (PTC) 

é uma deformidade complexa que 

compromete as principais estru-

turas músculo-esqueléticas distais 

ao joelho(1), que pode ocorrer de 

forma isolada ou associada a ou-

tras patologias(2,3). Sua incidên-

cia atinge de um a dois bebês em 

cada 1000 nascidos vivos(4), po-

dendo ocorrer variações entre as 

raças e entre o padrão hereditário 

familiar(3,5), sendo o sexo masculi-

no o mais atingido, numa propor-

ção de 2:1, porém, não se conhece 

a causa dessa diferença(6).   

A etiologia do PTC não está 

esclarecida, mas aparentemen-

te pode ser considerada de origem 

multifatorial, devido à grande va-

riabilidade dessa anomalia no que 
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se refere ao grau de deformida-

de, resistência ao tratamento clí-

nico e presença de outras malfor-

mações associadas (7). Fatores ge-

néticos e ambientais também de-

sempenham um papel importante 

no seu aparecimento(6).

São encontrados vários tipos 

de PTC, o mais conhecido é o pé 

equinocavo-varo (PECV), que se 

caracteriza por equinismo acen-

tuado de retro e antepé, varismo 

de retropé, adução e supinação do 

antepé e cavo plantar acentuado(3), 

no qual todas essas alterações 

podem estar presentes associadas 

ou não, dependendo da severidade 

da lesão(8). 

Há diversos sistemas para 

classificar a gravidade do PTC e 

uma das dificuldades de se avaliar 

o resultado do tratamento tem sido 

o grande número de estudos que 

não revela a severidade inicial da 

deformidade(8,9). Portanto, acredi-

ta-se que a sua graduação é fun-

damental para comparação dos 

métodos de tratamento e de seus 

efeitos(1). Nos últimos anos, os sis-

temas mais utilizados foram o de 

Dimeglio e Pirani, ambos com boa 

reprodutibilidade e confiabilidade 

na prática clínica(10). 

A classificação de Dimeglio 

consiste em quatro parâmetros, 

que inclui o equino no plano sagi-

tal, o varo no plano frontal, a der-

rotação do bloco calcâneo-antepé 

(supinação) e a adução do antepé, 

ambas no plano horizontal. Cada 

parâmetro é avaliado quanto à re-

dutibilidade, aplicando-se uma es-

cala de quatro pontos a partir do 

grau de deformidade residual; tam-

bém se adiciona mais um ponto na 

presença de cada uma das qua-

tro outras alterações observadas, 

como presença de prega poste-

rior, prega medial, cavo e condição 

muscular ruim(11).

A classificação de Pirani cons-

tituída em seis sinais clínicos de 

contratura, que compreende duas 

partes: as deformidades do médio-

pé e do retropé. Nas deformidades 

do médiopé se avalia a curvatura 

da borda lateral, prega medial e a 

palpação da cabeça do tálus late-

ralmente; e no retropé se avalia a 

prega posterior, rigidez de eqüino e 

consistência do calcâneo(12,13).

Existem diversas formas ou 

técnicas de tratamento, tanto não-

cirúrgicos ou conservadores como 

cirúrgicos(3), ambos com o objetivo 

de tornar o PTC um pé plantígrado, 

funcional e indolor até o início da 

marcha(1,14).

Iniciado em todos os 

lactentes(15), o tratamento conser-

vador é baseado nos princípios de 

manipulação para correção das de-

formidades e manutenção da cor-

reção obtida(3). Seu bom resulta-

do depende da precocidade do iní-

cio do tratamento, do grau de de-

formidade e rigidez do pé(14). Con-

tudo, atualmente muito se discute 

acerca do mais eficaz método para 

tratar esta alteração.  

Esse estudo teve como objeti-

vo analisar e descrever as técnicas 

conservadoras mais utilizadas no 

tratamento do PTC, além de apon-

tar qual a técnica indica os melho-

res resultados.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão de 

trabalhos científicos que estudaram 

a relação entre tratamento conser-

vador e pé torto congênito, a fim de 

analisar e descrever as técnicas uti-

lizadas para tratamento do PTC nos 

últimos anos e quais apresentaram 

melhores resultados entre os au-

tores estudados. Para isso, utiliza-

ram-se as bases de busca LILACS, 

MEDLINE e PUBMED no período de 

1995 a 2008, onde foram selecio-

nadas pesquisas que utilizaram pri-

mordialmente a abordagem conser-

vadora para o tratamento do PTC.

Os termos de pesquisa foram 

inseridos no campo de pesquisa das 

bases de dados da seguinte manei-

ra: pé torto, pé torto congênito, pé 

equino varo, pé equinocavo varo, 

clubfoot, conservative treatment, 

physiotherapy, Ponseti e Dimeglio.  

A busca foi conduzida pelos pes-

quisadores responsáveis pelo estu-

do, de forma independente e cega-

da, isolada e combinada. As discor-

dâncias neste aspecto foram resol-

vidas por consenso.

DISCUSSãO

A última década foi marcada 

por uma transição do tratamen-

to cirúrgico como principal esco-

lha para abordar o PTC para o tra-

tamento conservador, com a fina-

lidade de se obter pés com maior 

mobilidade e flexibilidade, menos 

dor e bom aspecto estético(4). Con-

tudo, nota-se que enquanto deta-

lhes de procedimentos cirúrgicos 

são facilmente encontrados na lite-

ratura, raramente técnicas conser-

vadoras são descritas de maneira 

minuciosa(9,16).

O presente trabalho pro-

pôs um estudo sobre o tratamen-

to conservador do PTC, no intuito 

de apresentar e descrever as téc-

nicas conservadoras existentes ci-

tadas na literatura atualmente e 

analisar seus resultados quando 

comparadas entre si. Dificuldades 

foram encontradas para a realiza-

ção deste trabalho, devido ao pe-

queno número de pesquisas que 

utilizam e delineiam a utilização do 

tratamento conservador. 

As técnicas de tratamento 

conservadoras encontradas na lite-

ratura no período estudado foram 

as de Kite, Ponseti e o método 

francês, que serão descritas enfati-

zando os seus diferenciais durante 

o manejo, para facilitar a compre-

ensão dos resultados apresentados 

na tentativa de corrigir esta defor-

midade congênita.

A técnica de Kite preconiza a 

correção de forma seqüencial, que 

se inicia pela abdução do antepé, 

seguida da correção do varo do cal-

câneo e por fim do equino(1). Esse 

método derivou de três pontos de 

pressão, onde o primeiro ponto é 

realizar a distração do antepé com 

uma mão, enquanto a outra segu-

ra na extremidade anterior do cal-
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câneo e o mantém posterioriza-

do; após alongar o pé, o polegar 

puxa o tálus para o sentido medial 

e o dedo indicador empurra o navi-

cular para o sentido lateral, fican-

do o calcanhar evertido e o antepé 

abduzido(9). Essa manobra é consi-

derada por Ponseti, como o “erro 

de Kite”, pois o calcâneo somen-

te poderá ser evertido, depois de 

estar abduzido ou rodado lateral-

mente abaixo do tálus(17). 

Após essa mobilização é apli-

cado gesso com abdução do ante-

pé contra o fulcro da articulação 

calcâneo-cubóidea. Esse gesso é 

estendido até o joelho com eversão 

e leve rotação lateral do pé e, após 

essa correção de adução do antepé 

e varo de calcanhar, o pé é gradu-

almente dorsifletido para corrigir o 

equino. Os gessos utilizados serão 

substituídos em média duas vezes 

por semana e após a correção 

completa será utilizada uma órtese 

de Phelps para manter a correção e 

impedir recorrências(9).

 O tratamento com a téc-

nica de Ponseti para o PTC foi ini-

ciado na América do Norte em me-

ados de 1940 e se tornou recente-

mente em muitos países a primei-

ra opção de tratamento, que con-

siste em manipulações durante se-

manas, buscando o alongamento 

de tecidos moles(13). 

A primeira manobra visa cor-

rigir o cavo, uma mão estabiliza a 

cabeça do tálus, enquanto a outra 

realiza a supinação do antepé. Após 

isso, mantendo a supinação, é re-

alizada uma abdução enquanto a 

outra mão realiza uma leve contra-

pressão no fulcro da cabeça lateral 

do tálus e, dessa forma, a adução 

do antepé e cavo do retropé são si-

multaneamente corrigidos(9).  

Após as manipulações, é con-

feccionado um gesso inguinopodá-

lico para manter a correção, com 

trocas semanais, pelo período de 

cinco a sete semanas, e a cada 

troca, a manipulação é realizada(18). 

Uma vez corrigido o pé, utiliza-se 

uma órtese de Dennis Brown em 

60° de rotação lateral e dorsiflexão 

do pé, que é utilizado em tempo in-

tegral por três meses e posterior-

mente a esse período, é utilizado 

apenas de noite entre dois e qua-

tro anos de idade(19). 

A tenotomia percutânea do 

tendão de Aquiles ou a transfe-

rência do tibial anterior são partes 

integrais do tratamento realiza-

do no método de Ponseti(4), sendo 

que, a tenotomia é indicada quan-

do se tem uma deformidade resi-

dual do retropé(13) e a transferência 

do tibial anterior é indicada quando 

persistem a supinação e adução do 

antepé. Este procedimento cirúrgi-

co ocorre em torno dos dois e qua-

tro anos, sendo que nesses casos, 

o gesso será utilizado por mais três 

semanas(13,18).

O método francês, conheci-

do também como método funcio-

nal, foi desenvolvido em 1970 por 

Masse e Bensahel(9). A técnica con-

siste em mobilização diária por fi-

sioterapeutas habilidosos, com es-

timulação dos músculos ao redor 

do pé (principalmente os fibulares) 

e, para manter a correção obtida, 

é realizado imobilização temporá-

ria com fitas elásticas e não-elásti-

cas, gessos e órteses(4,9).

A primeira manobra visa li-

berar progressivamente o navicu-

lar que está sob o maléolo medial e 

de sua posição medial em relação 

à cabeça do tálus, dessa forma, os 

tecidos mediais são progressiva-

mente alongados. Em seguida, é 

corrigida a adução do antepé, es-

tabilizando-se a adução global do 

bloco calcâneo podal, alongando 

progressivamente todas as articu-

lações do raio medial do pé (navi-

culocuneiforme, cuneiforme-meta-

tarsal, metatarso-falangeal). Para 

manter o novo grau de movimento, 

os extensores de hálux e os fibu-

lares são fortalecidos, o terapeuta 

estimula os reflexos cutâneos per-

cutindo o quinto raio e a borda la-

teral do pé(9).

A terceira manobra consiste 

na correção do varismo do retro-

pé, podendo ser feito junto com a 

correção da adução do antepé, mo-

mento em que o tornozelo é roda-

do lateralmente ao mesmo tempo 

em que o calcâneo começa a ser 

mobilizado em valgo, sendo que, 

durante essas manobras o joelho 

é mantido em flexão de 90°. A úl-

tima manobra visa corrigir o eqüi-

no do calcâneo, que é progressi-

vamente levado da flexão plantar 

para a dorsiflexão(9). 

Essas intervenções devem ser 

realizadas pelo fisioterapeuta na 

ordem prescrita e, depois de com-

pletada essa fase, são aplicadas 

bandagens para manter o grau de 

movimento passivo alcançado du-

rante a sessão e outra faixa elásti-

ca para manter a posição, que de-

vido à flexibilidade, permite a rea-

lização de exercícios(9).

No início dos anos 90, foi in-

troduzida ao método Francês a mo-

bilização passiva contínua (MPC), 

que objetivava uma mobilização 

adicional nos pés das crianças du-

rante o período de sono(4), com uso 

recomendado de 10 ou até mais de 

18 horas por dia, no primeiro mês 

de utilização(9).

Após as mobilizações diárias e 

fisioterapia, o pé é envolvido numa 

placa horizontal que é conectado ao 

aparelho e que promove movimen-

tos contínuos aos eixos do retropé. 

Primeiramente o grau de amplitu-

de do pé é testado manualmente 

e o aparelho é ajustado de acor-

do com a flexibilidade, quando al-

guma resistência anormal é detec-

tada, o aparelho pára e inverte o 

movimento, sendo necessário que 

a criança esteja relaxada. A teno-

tomia percutânea pode ser realiza-

da nos primeiros meses e a fisiote-

rapia deve ser novamente iniciada 

após a remoção do gesso. Se o pro-

grama não for bem sucedido, uma 

cirurgia pode ser necessária(9).

Dentre os 15 trabalhos ana-

lisados nesta revisão, é possível 

considerar a técnica de Kite a pre-

cursora do tratamento conservador 

para o PTC, apesar de nos últimos 
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10 anos não ter sido utilizada com 

grande frequência. Em contraste à 

técnica de Ponseti, que tem sido 

longamente debatida entre os es-

pecialistas da área atualmente. O 

método Francês tem sido pouco ci-

tado, utilizado por grupos específi-

cos de profissionais.

Estudo recente comparou dois 

grupos de pacientes com PTC tra-

tados conservadoramente com dois 

protocolos diferentes, foi usada a 

classificação de Dimeglio para de-

finir o grau de severidade inicial do 

pé. Em ambos, as crianças inicia-

ram tratamento logo ao nascimen-

to sem diferença estatística signifi-

cante em termos de idade, gênero 

e severidade inicial(20).  

Um grupo incluía 40 crianças 

(61 pés), com um grau de severi-

dade de 12,3, foram tratados com 

o método tradicional, que é consi-

derado como uma “modificação da 

Técnica de Kite”, sendo que neste 

grupo não houve nenhum caso de 

tenotomia do tendão de Aquiles. O 

outro grupo seguiu o protocolo de 

Ponseti, no qual incluiu 32 crianças 

(48 pés), com um grau de severida-

de de 11,9, sendo realizado a teno-

tomia do tendão de Aquiles em 47 

pés, sem apresentar nenhuma com-

plicação. Depois de um acompa-

nhamento tardio de 54,9 meses, o 

grupo tradicional revelou que 35 pés 

(57%) necessitaram de intervenção 

cirúrgica e 27 (44%) apresentaram 

uma deformidade residual. 

No grupo Ponseti, 45 pés 

(94%) foram corrigidos comple-

tamente num acompanhamento 

de 29,2 meses e três (6%) apre-

sentaram uma deformidade resi-

dual que necessitou de uma inter-

venção cirúrgica. Dessa forma, ob-

serva-se que o método de Ponse-

ti apresentou uma taxa de sucesso 

superior em relação ao método tra-

dicional, com menos complicações 

e menor número de reincidências e 

cirurgias(20).

Em outro trabalho prospec-

tivo e randomizado, Sud et. al.(19) 

compararam os métodos de Ponse-

ti e Kite, no qual dados importan-

tes foram analisados como porcen-

tagem de pés corrigidos, tempo e 

número de engessamentos exigi-

dos para manter correções alcan-

çadas, além de relacionar as por-

centagens de reincidências com 

base na fisiologia de cada método.

A pesquisa incluía 45 crian-

ças menores que três meses (5 a 

90 dias), aleatoriamente distribuí-

dos em dois grupos, 36 no grupo 

Ponseti e 31 no grupo Kite. Primei-

ramente os pés foram classificados 

de acordo com Dimeglio, pontua-

ção média de 14,39 no grupo Pon-

seti e 16,19 no grupo Kite. Os pa-

cientes foram acompanhados men-

salmente no primeiro ano e a cada 

três meses subseqüentes, para que 

fosse avaliado o grau de movimen-

to, função e aparência do tornoze-

lo e pé(19).

Numa coleta de dados com 

média de 27,24 meses no grupo 

Ponseti, a correção foi alcança-

da em 33 pés (91,7%), sendo que 

somente três pacientes necessita-

ram de intervenção cirúrgica, além 

disso, conseguiu corrigir 16 dos 18 

pés tortos severos (88,8%), en-

quanto a técnica de Kite corrigiu 

apenas 14 dos 24 pés (58,3%). 

Houve recidiva em sete pés no pri-

meiro ano de vida, mas que pu-

deram ser tratados conservadora-

mente com uma série de aplica-

ção de dois a seis engessamen-

tos. No grupo que usou método 

de Kite, a correção ocorreu em 21 

pés (67,7%) numa média de coleta 

de dados posterior de 24,8 meses, 

com 10 pacientes submetidos à 

cirurgia, sendo que neste grupo 

houve sete reincidências no pri-

meiro ano e uma no segundo(19). 

O grupo de Kite revelou que 

o varo de calcâneo predominou na 

maioria das recaídas, indicando 

uma falha na sua correção. Nesse 

estudo os autores deixam claro 

que a técnica de Ponseti é signi-

ficativamente melhor na correção 

das deformidades em menor perío-

do de tempo que o método de Kite, 

reduzindo a necessidade de inter-

venção cirúrgica e finalizam suge-

rindo um estudo em longo prazo, 

que compare a função e a aparên-

cia dos pés tratados com o método 

de Ponseti e kite(19).

Em nossa pesquisa encon-

tramos poucos estudos que rela-

tassem resultados tardios, obser-

vamos que há um trabalho chave 

em longo prazo, citado na litera-

tura, publicado em 1995 realizado 

por Cooper e Dietz, o qual incluiu 

um grupo de 45 adultos (71 pés) 

tratados com a técnica de Ponse-

ti, comparado a um grupo controle 

que não apresentam deformidades 

no pé. Os resultados foram avalia-

dos com base na limitação funcio-

nal e na dor, com uma média de 30 

anos após o tratamento, revelan-

do que o grupo Ponseti apresentou 

78% de excelentes e bons resulta-

dos, comparados a 85% do grupo 

controle(1, 4, 9, 16,18-20).

Outra abordagem de trata-

mento conservador para o PTC é o 

método Francês, citado num estu-

do recente, trata-se de uma revi-

são de 142 pés de alta e média se-

veridade tratados com essa técni-

ca, num período de 35 meses. Re-

sultados ruins foram encontrados 

em 20,4% dos casos e a porcen-

tagem de cirurgia foi considerada 

alta quando comparado à técnica 

de Ponseti(21).

Um adicional para o método 

francês é o aparelho de Mobiliza-

ção Passiva Contínua (MPC), onde 

sua utilização foi relatada em ape-

nas um estudo prospectivo, clínico 

e randomizado, no qual objetivava 

comparar os resultados em pés tor-

tos severos que passaram por ex-

tensa liberação de tecidos moles, 

pés imobilizados com gesso. Os 

resultados mostraram que a am-

plitude de movimento aumentou 

apenas em 6 e 12 meses, e após 

esse período, não houve melhorias 

significantes(22).

Partes integrais do método de 

Ponseti como a tenotomia do ten-

dão de Aquiles e a utilização da ór-
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tese de abdução, são considera-

dos importantes para o sucesso 

nos resultados do tratamento do 

PTC. Scher et al., desenvolveram 

um estudo com intuito de prever 

a necessidade de tenotomia no iní-

cio do tratamento. O grupo consis-

tiu de 35 pacientes (50 pés), que 

foram classificados com os siste-

mas de pontuação Pirani e Dime-

glio. Os resultados revelaram que 

36 pés passaram por tenotomia e 

necessitaram de um número maior 

de engessamentos e que, quanto 

maior o grau de severidade (≥ 5.0 

no Pirani e IV no Dimeglio), maior 

é a probabilidade de se realizar a 

tenotomia do tendão de Aquiles(23).

Outra parte crucial do méto-

do de Ponseti é a utilização da ór-

tese de abdução para evitar recor-

rências, sendo de grande impor-

tância à participação da família du-

rante essa fase. Boehm e Sinclair 

realizaram um estudo de longo 

prazo, no qual continha um ques-

tionário cego sobre a utilização da 

órtese e observaram que cerca de 

80% cumpriram a recomendação e 

que apresentaram resultados fun-

cionais excelentes num acompa-

nhamento tardio(24). Para Thacker 

et al., a órtese é essencial no tra-

tamento com a técnica de Ponseti, 

garantindo bons resultados(25).

Além de seguir todo o proto-

colo do Método de Ponseti, uma 

equipe apropriada é muito impor-

tante para sucesso no tratamento, 

pois fisioterapeutas bem treinados 

com a técnica de Ponseti consegui-

ram confirmar um grande benefício 

em centros de atenção secundária 

e terciária, se tornando uma opção 

efetiva no tratamento do PTC(13).

Analisando atentamente os 

resultados desses estudos, a nosso 

ver, o método de Ponseti apresen-

ta superioridade em relação aos 

outros protocolos de tratamento 

conservador, no que se refere ao 

menor número de engessamentos, 

menor número de reincidências 

das deformidades e baixa taxa de 

pés que necessitam de cirurgias.

Nos trabalhos encontrados 

nestes últimos dez anos, os au-

tores consideram que os resulta-

dos inferiores relacionados à técni-

ca de Kite, podem ser atribuídos a 

uma maneira incorreta de manipu-

lar o pé, pois a contrapressão, que 

se aplica na articulação calcâneo-

cubóidea, é o que leva ao atraso ou 

baixa taxa de correção(1, 17-20).

A utilização do método Francês 

revelou resultados bons na taxa de 

correção, contudo quando adicio-

nado o aparelho de MPC, esta téc-

nica apresentou um custo relativa-

mente alto, o que não condiz com 

a realidade de países em desenvol-

vimento como o Brasil, sendo uma 

grande desvantagem quando com-

parado à técnica de Ponseti(10).

Concordamos que o suces-

so do método de Ponseti se deve 

a correção simultânea das defor-

midades, onde se corrige o cavo 

com a supinação do antepé e ao 

abduzir todo o pé sobre o tálus 

sem tocar no calcanhar, é a manei-

ra correta de se corrigir o varo de 

retropé(16,19,26).

Uma fase considerada indis-

pensável do protocolo de Ponse-

ti é a utilização correta da órte-

se de abdução, pois ela mantém 

a correção obtida e impede reinci-

dências, garantindo o sucesso nos 

resultados(18, 24, 25, 27, 28).

Nos estudos, é consenso entre 

os métodos conservadores que a 

manipulação do pé é uma fase cru-

cial no tratamento do PTC, entre-

tanto, nenhuma das pesquisas es-

pecifica o tempo de manipulação 

adequada para cada intervenção, 

seguindo a seqüência das correções 

descritas no protocolo, um dado 

fundamental para o Fisioterapeuta.

Outra questão não abordada 

nos trabalhos avaliados, diz respei-

to ao desenvolvimento neuropsico-

motor - DNPM desses bebês. Du-

rante a fase de engessamentos e o 

uso de órteses, essas crianças per-

manecem por longos períodos imo-

bilizados, o que poderia ocasionar 

um algum atraso no DNPM. 

Uma sugestão para os próxi-

mos estudos que envolvam o tra-

tamento do PTC é avaliar de forma 

detalhada o DNPM dessas crianças 

após o tratamento conservador.

CONCLUSãO

O método conservador com 

maior frequência de utilização 

para o tratamento do PTC nos úl-

timos 10 anos é o método Ponse-

ti. Tal abordagem, quando compa-

rada a outros métodos de trata-

mento conservador, exibe resulta-

dos mais consistentes, pois apre-

sentou maior taxa de correção, 

menor número de engessamentos, 

menor chance de reincidências e 

um baixo custo de aplicação. Nesta 

revisão de literatura, observou-se 

que além do método Ponseti ser o 

mais citado por pesquisadores es-

pecialistas, é também o que agre-

ga maior valor no que se refere à 

eficácia no tratamento do PTC.
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leva em conta os aspectos psicocomportamentais e orgânicos-viscerais, desta forma se consegue uma abordagem 
verdadeiramente integral (paciente)

Período: 16 dias divididos em 02 seminários – 192 horas / aula

Locais:

São Paulo - Av Brig. Faria Lima 2128 3º andar sala 301 Jardim Paulistano
• 1º Módulo: 24 a 31 de maio de 2010 
• 2º Módulo: 03 a 10 de setembro de 2010

Porto Alegre - Centro de Estudos e Qualidade de Vida - Rua Silva So (ao lado do elevado. 
• 1º Módulo: 23 a 30 de abril de 2010
• 2º Módulo: 23 a 30 de agosto de 2010

Curitiba -
• 1º Módulo: 05 a 12 de julho de 2010 
• 2º Módulo: 05 a 12 de novembro de 2010

Rio de Janeiro – 
• 1º Módulo: 13 a 20 de setembro de 2010
• 2º Módulo: 31 a 07 de fevereiro de 2011 

- Horário - 08:00 as 17:00hs (obs.: no ultimo dia de curso os alunos são dispensados no horário do almoço) 

R. Bastos Pereira, 102 – Vila Nova Conceição.
CEP: 04507-010 – São Paulo -  SP

Email: curso@institutobarreiros.com.br
www.institutobarreiros.com.br
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