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Bandagem Elástica
Terapêutica

O

esporte de alto rendimento evoluiu muito na última década, se tornando cada
vez mais competitivo e exigindo mais
dos atletas. Isto levou a um aumento do
número de lesões.
A fisioterapia esportiva também evoluiu para acompanhar as necessidaes dos atletas, prevenindo as
lesões decorrentes do gestual desportivo.
3B Scientific Tape é uma bandagem elástica terapêutica, a mais utilizada no Brasil, como auxiliar no
tratamento de lesões.
Ausente de medicamentos e não limitando o movimento do atleta, podendo ser utilizada durante exercícios, inclusive na água.
A 3B Scientific Tape atua estimulando a pele enviando estímulos para o músculo. Promove um
levantamento superficial na pele, reduzindo a pressão nos vasos linfáticos, melhorando a eficiência e
permitindo uma melhor contração muscular.
Essa redução da pressão auxilia a retirada dos
receptores químicos locais, reduzindo a dor,
podendo até ser sentido um aumento da circulação
na região onde está posicionada a bandagem.

Terapia em movimento

BANDAGEM ELÁSTICA
TERAPÊUTICA

O quadríceps é o músculo mais exigido durante
uma prova de remo, a fadiga desse músculo é limitante, impedindo a realização de uma prova linear
ou crescente.
O 3B Scientific Tape foi colocado no primeiro dia da seletiva e
teve duração durante os 3 dias de
provas. O resultado foi melhor que
o esperado, obtendo uma ótima performance dos atletas
durante os 3 dias de competição.
Abaixo alguns depoimentos
dos atletas que utilizaram a
bandagem durante a seletiva nacional de remo.
Depoimentos:
"Já havia feito o uso da
bandagem 3B Tape e novamente o resultado não foi diferente, uma melhor performance e uma recuperação
bem melhor."
Marcos Oscar
remador do C.R. Vasco da Gama
"Nesta nova experiência com a 3B Tape, dar maior
suporte ao quadríceps, retardar a fadiga muscular
e melhorar a performance durante o tiro na máquina, o meu parecer é que objetivo foi atingido, chegando ao final da avaliação com a sensação de fadiga bem reduzida."

SOFTWARE PARA
TREINAMENTO

João Hildebrando
remador do C.R. Vasco da Gama

Através de técnicas de aplicação específicas, é possível melhorar a performance muscular, retardando
a fadiga muscular e reduzindo a dor associada a
sobrecarga muscular (a dor de origem tardia, que
aparece e se mantém nos dias consecutivos ao
esforço), muito útil para atletas de resistência como
remadores, corredores de longa distância, ciclistas, nadadores e etc.
Após vários testes, foi realizado um trabalho num
grupo de remadores objetivando a performance
muscular do quadríceps, durante a seletiva nacional para compor a seleção brasileira de remo.

"Faz algum tempo que utilizo a bandagem para
auxiliar na estabilização da escápula e melhorar a
função do movimento durante o treino, o resultado
sempre foi satisfatório, mas dessa vez me surpreendi com o resultado. Nunca imaginei que uma fita
adesiva pudesse retardar a fadiga muscular e ajudar a recuperar as fibras musculares. Senti o quadríceps bem firme, me dando maior segurança na
remada."
Tiago Ribeiro Braga
remador do C.R. Vasco da Gama

3B MUSCLEtrainer™
Todos os músculos em um piscar de olhos!
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Editorial
A revista Terapia Manual tem buscado disseminar junto aos seus colaboradores e leitores
uma sólida cultura de integridade ética da pesquisa científica, destacando a cultura das “Boas
Práticas em Pesquisa”, encontradas em códigos de conduta e manuais de procedimentos adotados por agências de fomento, universidades e instituições de pesquisa governamentais ou
privadas nacionais e internacionais.
Pesquisadores, instituições de investigação públicas e privadas, universidades e organizações de financiamento devem observar e promover os princípios de integridade na pesquisa científica e acadêmica. Estes princípios incluem: honestidade na comunicação científica,
confiabilidade na realização dos experimentos, objetividade, imparcialidade e independência,
abertura e acessibilidade, dever de cuidado, equidade na prestação de referências e dar créditos devidos e a responsabilidade dos cientistas e pesquisadores para com o futuro.
Universidades, institutos de pesquisa e demais instituições que empregam e apoiam pesquisadores, bem como agências e organizações de financiamento científico, têm o dever de
estimular uma cultura permanente predominante de integridade da investigação. Isto envolve políticas e procedimentos claros, formação e orientação de pesquisadores e uma gestão robusta através de uma política de conscientização e aplicação de normas elevadas, bem como a
identificação precoce e, sempre que possível, a prevenção de qualquer transgressão.
A falsificação, fabricação e omissão deliberada de dados indesejados são violações graves
do “ethos” de uma pesquisa. O plágio é uma violação das regras de conduta prejudicial à ciência. Em um mundo de crescente da ciência transnacional, transversal, inter e multidisciplinar
devemos cada vez mais buscar as melhores práticas para assegurar a integridade científica e
a prevenção de más condutas.
Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe

The Terapia Manual journal has sought to spread among its contributors and readers a
solid, well-rooted culture of ethical integrity of scientific research. Our journal has highlighted the culture of Best Practices in Research, found in codes of conduct and manual procedures
adopted by agencies, universities and research institutions public and or private must observe
and promote the principles of integrity in scientific and scholarly research.
These principles include honesty in communication; reliability in performing research; objectivity; impartiality and independence; openness and accessibility; duty of care; fairness in
providing references and giving credit; and responsibility for the scientists and researchers of
the future.
Universities, institutes and all others who employ researchers, as well as agencies and organizations funding their scientific work, have a duty to ensure prevailing culture of research
integrity. This involves clear policies and procedures, training and mentoring of researchers,
and robust management methods that ensure awareness and application of high standards as
well as early identification and, wherever possible, prevention of any transgression.
Fabrication, falsification and the deliberate omission of unwelcome data are all serious violations of the ethos of research. Plagiarism is a violation of the rules of responsible conduct visà-vis other researchers and, indirectly, harmful for science as well. Institutions that fail to deal
properly with such wrongdoing are also guilty. Credible allegations should always be investigated. Minor misdemean-ours should always be reprimanded and corrected.
In a world of increasing transnational, cross-sectional and interdisciplinary science, scientific integrity and preventing misconduct can provide useful guidance in this respect.
Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe
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Frequency and amplitude analysis of the
electromyographic signal of the longissimus
thoracis muscle during a fatiguing test at different
load percentages.
Análise de freqüência e amplitude do sinal eletromiográfico do músculo longuíssimo do tórax
durante um teste de fadiga em diferentes percentagens de carga.
Mauro Gonçalves(1), Adalgiso Coscrato Cardozo(1).
Department of Physical Education – IB – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP

Abstract
Introduction: The possibility of preventing overload-associated lumbar lesions caused by the practice of sports, daily
activities and especially at work may come from the development of tests aimed at allowing identifying muscular activities patterns characteristic of a fatigue state, which is one of the evident causes of muscular-skeletal lesions in
the spine, once this type of injury is established due to the task repetitiveness and overload. Objective: The objective of the present study was to analyze the longissimus thoracis muscle during a fatiguing test at different load percentages by means of the root mean square (RMS), median frequency (MF) and the mean power frequency (MPF) of
the EMG signal. Methods: Twenty male subjects without muscular-skeletal disease history participated in this study.
The test consisted of the trunk isometric extension at 30%, 40%, 50% and 60% of the maximum isometric voluntary
contraction (MVIC) at the position of 45 degrees of hip flexion. Results: The results have shown significant differences in the slopes between 30% and 60% of the MVIC and between 40% and 60% of the MVIC for variables RMS and
MF bilaterally were found, where the higher the load percentage is, the higher the slope value will be. The initial RMS
value are influenced by the load level, and the same behavior is not observed for the MF and MPF initial values. Conclusion: therefore, the amplitude parameters are more suitable for the verification of the muscular contraction than
the EMG signal frequency parameters.
Keywords: biomechanics, electromyography, spine, fatigue.
Introduction
The possibility of preventing overload-associated lumbar lesions caused by the practice of sports, daily activities and
especially at work may come from the development of tests aimed at allowing identifying muscular activities patterns
characteristic of a fatigue state, which is one of the evident causes of muscular-skeletal lesions in the spine, once this
type of injury is established due to the task repetitiveness and overload.
The EMG spectral analysis is widely used to control the development of the localized muscular fatigue. Fatigue promotes changes on the EMG signal frequencies usually evidenced by the analysis of the median frequency (MF) and mean
power frequency (MPF)(1).
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EMG frequency and amplitude analysis.

These changes on the spectral values are associ-

maximal contractions with an increase on the EMG sig-

ated with physiological changes as the waveform of the

nal amplitude(10). However, some studies report that

motor units action potentials affected by alterations on

during trunk extension exercises, the back muscles re-

the muscular fibers conduction velocity. This velocity de-

spond differently, as a decrease or no change on the

creases due to changes on the muscular pH that in turn,

EMG signal(11). It is likely that these contradictions are

changes in function of the accumulation of the lactate

due to differences of protocols between studies. Studies

generated in the muscle(2). This promotes an increase on

performed with high load levels have reported decreas-

the low frequencies and decrease on the high frequen-

es on the EMG signal with the fatigue(11), however, other

cies making the spectral parameters to change and the

studies involving contractions with low load levels did

MF and MPF parameters to decrease.

not presented this decreasing RMS behavior in function

The observation of the MF behavior may yet have

of time(12). Another potential explanation for these con-

clinical applications as those reported in the study of Roy

flicting results in back muscles is related with the type of

et al.(3) and Ng and Richardson(4) and who performed

exercise, once these muscles are configured at several

an electromyographic spectral analysis of the back mus-

directions in the spine(13), pure trunk extension exercises

cles in patients with low back pain during the rehabili-

may present different results in relation to those using

tation, where the results were analyzed in order to de-

rotation exercises or even combined extension and ro-

termine if the EMG procedures are capable of: 1) Distin-

tation exercises.

guishing patients with low back pain from normal indi-

With the objective of identifying localized muscu-

viduals; 2) To control changes on the muscular function

lar fatigue, the aim of the present study was to analyze

after rehabilitation from lumbar lesion. One concluded

the RMS, MF and MPF behavior of the EMG signal in the

that the procedures adopted allowed distinguishing pa-

longissimus thoracis muscle at different load percentag-

tients with low back pain from healthy individuals and

es during fatiguing test.

those subjects presented decreased fatigability after rehabilitation, according to the electromyographic spectral

METHODS

analysis. Therefore, this procedure may be useful in the
low back pain rehabilitation process.

Subjects

Differences observed in the slope and in the ini-

Twenty healthy male subjects, without musculosk-

tial MF value seemed to be good parameters both to

eletal disorders of the spine who have had no symp-

distinguish patients with low back pain from healthy

toms in the four weeks(14) volunteered for this study.

and to verify the effect of a rehabilitation

The mean and standard deviation of age, height and

protocol aimed at the rehabilitation of patients with low

weight are of 21.35±2.35 years, 176.30±5.54cm, and

back pain(3). However, the behavior of these variables

72.91±9.33Kg respectively. The subjects signed an in-

in relation to changes on the load level remains contro-

formed consent form and the study was approved by the

versial, once some authors have found direct relation

Local Ethics Committee.

individuals

(5)

between load level and the initial MF values in which
the higher the load is, the higher the spectral value will

Equipment

be(6-8). Houk and Rymer(6) explained that this behav-

The isometric trunk extension forces were mea-

ior occurs due to the fact that when the tension in a

sured using the MA ISOSTATION 2001 equipment (Fig-

given muscle increases, an increase on the fire rate of

ure 1), whose is composed of a base (a), an adjustable

the motor units is required and this causes an increase

support from the base to anterior superior iliac crest (b);

on the MF values. Moreover, an additional recruitment of

and an adjustable support from anterior superior iliac

motor units is required in order to maintain the strength

crest to the chest (c). This equipment also provides a

during contraction(7).

horizontal supports on the posterior region of the ankles

On the other hand, an inverse relation of the ini-

(d), knees (e), the hips (f) and trunk (g), places in which

tial MF value and the load level has been found, in which

the subject performed the isometric contractions. In the

the higher the load is, the lower the spectral value will

chest support a load cell (Kratos®) with upper limit of

be(9). So, this variable may also identify the muscular

980N (h) was installed and fixed perpendicularly to the

fiber composition(5).

subjects’ trunk. The force exertion on the load cell was

Another methodology aimed at observing the muscular fatigue process through EMG is the root mean

displayed (Kratos®-IK-14A) which was positioned front
of the subjects (i).

square (RMS) value taken as indicative of the muscular
activity variation both in the fire rate and in the amplitude, once this value is directly associated to the behavior of the motor units involved.
Most skeletal muscles respond to fatiguing sub-
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EMG System
The EMG system consisted of surface electrodes,
electrodes cables and tip plugs, and a biological signal
acquisition module (Lynx®) with four channels. The EMG
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was measured on three days. On each day, three 5-seconds MVC were recorded with an interval of five minutes
between trials. To ensure the participants performed a
maximum contractive effort, strong verbal encouragement was provided during the MVC. The average and
corresponding force of efforts were measured.
On the day of the experiment the subjects were
positioned in the MA ISOSTATION 2001 equipment. The
trunk was maintained with a flexion of 45º confirmed
by goniometer. After, the subjects performed isometric trunk extensions until fatigue. The contraction force
value and EMG was recorded. A visual feedback had
been provided to subjects to maintain force level as long
as possible at 30%, 40%, 50% and 60% of MVC.
Figure 1. MA ISOSTAION 2001 equipment.

The trunk lowering and the incapacity of maintaining the MVC percentages within a standard deviation of
5% of the MVC were the standards adopted for the con-

signals were detected using disposable pre-gelled bipo-

clusion of the test. The experiment procedure is pre-

lar surface electrodes (Medi-Trace) with 1 cm of diameter

sented in the Figure 2.

and positioned with an interelectrode distance of 3 cm.
Data Analysis
Experimental Procedures

For the EMG changes during whole time, RMS, MF

A day before the test, the subjects visited the lab-

and MPF were calculated by MATLAB, where each value

oratory and were oriented to the tasks. They also were

was obtained from a one second of contraction at each

weighed and measured for their heights and their ages

0.5 seconds. All variables were normalized for the MVC

were recorded. To the EMG signals acquisition, two pairs

value, as well for time, where it was possible to obtain

of disposable surface electrode were placed, after ap-

the mean values during time of the two loads.

propriate skin preparation, in a bipolar configuration bi-

All variables were fitted in time with a linear regres-

laterally over the right longissimus thoracis (LO-R) and

sion obtain the angular coefficient (slope) values and

left longissimus thoracis (LO-L) muscles leveled at the

the intercepts (initial values) of all variables by means

spinous process L1, displaced 3 cm laterally. These elec-

the intercept. In addition, it was obtained the endur-

trode locations were chosen following Roy; De Luca;

ance time.

Casavant(15), who first identified the motor points and

To the statistical analysis of the endurance time be-

them chose their electrode locations so as to avoid un-

tween the load level, slope between the load level and

wanted signal effects related to the innervation zones,

between sides, and the initial values of all variables be-

and also to minimize crosstalk. The location of the

tween the load level and between sides, it was used a

spinous process L1 was made according to protocol

ANOVA test (p≤0,05). A post hoc test was performed

described by Kumar(16), who followed towards T12 by

when required.

means of palpation of the last ribs, thus finding the vertebral L1. A ground electrode was positioned on the right
wrist bony surface.

RESULTS
Significant differences between the ET of loads

Data acquisition
The EMG signal were fed to an analogical-digital
(A/D) converter board (CAD 1026 - Lynx) with an input
range of -5 to +5 volts and resolution of 10 bits. A gain
of 1000, a high pass filter of 20 Hz, the low pass filter
of 500 Hz and the sampling frequency rate of 1000 Hz
was used. The data was acquired using software Aqdados (Lynx®). The system had a common mode rejection
ratio of 80 dB.
Tasks
One week prior to the test, the maximum voluntary
contraction (MVC) of each subject was determined. This

Figure 2. Experiment procedure.
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were found where the higher the load percentage is, the
lower the ET will be. The mean values and standard deviation of ET in the four load percentages are presented in the Figure 3.
The spectral powers in function of time during the
fatiguing in the four load percentages are presented in
Figure 4. Higher spectral values in lower loads and a relevant increase on the low frequencies of the EMG signal
with the exercise may be observed.
When the initial values are analyzed, significant
differences between the load percentages were found
only for the RMS variable, which value at load of 30%
of the MVIC was lower than the value obtained for load
of 60%. This behavior was observed bilaterally. For variables MF and MPF, no significant differences were found

Figure 3. Mean values and standard deviations of the endurance
time to the loads of 30%, 40%, 50% and 60% of the maximum
voluntary contraction.

in relation to the initial values (Figure 5).
In relation to the slopes, significant differences
were found between loads of 30% and 60% and between loads of 40% and 60% for variables RMS and MF
bilaterally, where the higher the load percentage is, the
higher the slope value will be.
For variable MPF, significant differences were found
between loads of 30% and 50%, between loads of 30%
and 50% and between loads of 40% and 60% for the
left side, and between loads of 30% and 50%, between
loads of 40% and 50%, between loads of 40% and 60%
and between loads of 50% and 60% for the right side
(Figure 6), in which the higher the load percentages are,
the higher the slope values will be.
DISCUSSION

Figure 4. Spectral Power during the fatiguing test to 30%, 40%,
50% and 60% of the maximum voluntary contraction.

The present study provides important information
on the behavior of the longissimus thoracis muscle during a fatiguing test, once it promoted significant changes on the RMS, MF and MPF values characterized by the
localized muscular fatigue process(17).
A number of authors have used the linear regression technique to describe changes on the EMG
parameters(18,19). Simple linear regression equations
present great advantage in obtaining the slope and the
initial value, which may be used for the localized muscular fatigue analysis(5,20).
Few authors use the non-linear analysis techniques
to evaluate changes on the EMG parameters during fatiguing tests. Dieën, Heijblom and Bunkens(21) used linear and logarithmic models to evaluate the MF behavior
during trunk isometric extension exercises. It was verified that the linear analysis is the one that best represents the results in most cases and that the differences between models are small. Coorevits et al.(22) in
study performed with linear, logarithmic, quadratic and
exponential analyses, verified that non-linear models increased the analysis complexity and did not present useful additional information, therefore validating the use of
the simple linear regression technique for the EMG anal-
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Figure 5. Mean values and standard deviations of the initial
values of the root mean square (RMS), median frequency (MF)
and mean power frequency (MPF) to the loads of 30%, 40%,
50% and 60% of the maximum voluntary contraction.
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ysis in fatigue verification protocols involving back muscles during isometric contractions, what justifies its use
in the present study.
The RMS variable presented an increase on its values in function of the contraction time, which is associated with the increase on the activation of the recruited motor units, the recruitment of additional motor units
and with the synchronization and sum of fires from the
motor units(12). On the other hand, for variables MF and
MPF, declines on their values in function of the contraction time were observed(18), which are related with the
decrease on the high frequencies and increase on the low
frequencies of the EMG signal. This behavior is caused
by a reduction on the conduction velocity of the action
potential along the muscular fiber as a result of changes
in the muscular pH that, in turn, changes in function of
the lactate accumulation generated in the muscle(2).
In this study, the ET was higher at lower loads(21),
characterizing a typical behavior of muscles with predominance of type I fibers(23).
During the fatiguing isometric contractions, the
load was kept constant, demonstrating that the changes observed in the RMS, MF and MPF values, verified by
the Slopes of these variables, are only associated with
the localized muscular fatigue process(17), presenting no
influence from changes on the contraction level, what,
according to previous studies, may influence the EMG

Figure 6. Mean values and standard deviations of the slope of
the root mean square (RMS), median frequency (MF) and mean
power frequency (MPF) to the loads of 30%, 40%, 50% and 60%
of the maximum voluntary contraction.

variables(7-9).
The initial values are commonly used in EMG stud-

initial values when the load level is increased.

ies because of their excellent reproducibility(20) and wide

However, unlike behaviors described above, no sig-

applicability(5). In the present study, the RMS Initial Values

nificant difference was found between loads in the pres-

were influenced by the load level, once the value of 30%

ent study(25), thus verifying that the MF and MPF Initial

was significantly lower than the value of 60% for both

Values have no correlation with the strength magnitude

sides. This behavior occurs because a higher muscular ac-

generated(19, 24).

tivation is required in order to maintain a given load(24).

The MF and MPF Initial Values may be obtained

For the initial values of variables MF and MPF, the

by means of the y-axis intercept value of the linear re-

behavior in relation of changes on the load levels remain

gression straight line(12,18) or by means of the initial con-

controversial, once some authors found direct relation

traction seconds(25). In the present study, no significant

between load and the MF and MPF initial values, where

differences between both methodologies were found,

the higher the load is, the higher the spectral value will

therefore both may be use with the same accuracy(25).

This behavior is explained through the fact that

Correlations between Slopes and the load level

when the muscular tension increases, an increase on the

were found for all variables in the present study, where

fire rate of the motor units is required and this causes

the higher the load level is, the higher the slope involved

an increase on the MF and MPF values. Moreover, an ad-

will be(21). This behavior suggests that in order to main-

be

(6-8)

ditional recruitment of motor units is required in order

tain high load levels, the recruitment of type II fibers will

to maintain the level contraction(7). However, an inverse

be required. Since these fibers are not fatigue-resistant,

relation of the MF and MPF initial values and the load

the Slopes are more marked and the localized muscular

level has been found, in which the higher the load is, the

fatigue process occurs more quickly(20,26).

lower the spectral value will be(9). These authors explain

The lowest slopes found for the lowest load lev-

this behavior through the fact that during the mainte-

els may be related with the additional recruitment of

nance of high loads, type II muscular fibers are recruit-

motor units that occurred at the beginning of the con-

ed, which in back muscles, unlike apendicular muscles,

traction at these load levels. This additional recruitment

present smaller diameter in relation to type I fibers. This

that occur during the maintenance of lower contraction

smaller diameter leads to a lower conduction velocity,

levels(27) may delay or even mask the decline on the EMG

thus contributing for the reduction on the MF and MPF

signal frequency parameters caused by the fatigue pro-
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cess, making slopes at these load levels lower(21).
The similar activity between sides observed in the

EMG frequency and amplitude analysis.

level and this behavior is not observed for the MF and
MPF Initial Values; therefore, the amplitude parameters

present study may be associated with the presence of

are more suitable for the verification of the muscular

supports in the MA ISOSTATION equipment, which have

contraction level in relation to the EMG signal frequen-

stabilized the subjects’ posture during the tests, not al-

cy parameters.

lowing the privileged action of one of the sides, thus

It was also verified that higher contraction levels

demonstrating that the trunk extension contractions

would more quickly induce to localized muscular fatigue

was rectilinear, without movements performed at other

and that this latter may be verified both through a vari-

directions(23).

able associated to amplitude (RMS) and through variables associated to the EMG signal frequencies (MF and

CONCLUSIONS
The comprehension of several EMG variables of

MPF).
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Etapas de desenvolvimento de um instrumento
de avaliação clínica da subida e descida de
escada em indivíduos com hemiparesia.
Developmental phases of an instrument for clinical assessment of stair ascent and descent in
individuals with hemiparesis.
Mavie Amaral Natalio(1), Stella Maris Michaelsen(2), Guilherme da Silva Nunes(3), Janeisa Franck Virtuoso(4),
Christina Danielli Coelho de Morais Faria(5), Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela(5).
Laboratório de Controle Motor da Universidade do Estado de Santa Catarina
Resumo
Introdução: A capacidade de subir e descer escadas é considerada como um indicador chave da independência funcional, no entanto, não foi encontrado um instrumento que avalie especificamente as estratégias e a qualidade de movimento nesta atividade para
indivíduos que sofreram Acidente Vascular Encefálico (AVE). Objetivo: Estabelecer a versão preliminar do instrumento de avaliação
clínica da subida e descida de escadas para indivíduos com hemiparesia. Método: Realizou-se extensa revisão de literatura sobre os
instrumentos existentes e as características biomecânicas da subida e descida de escada. Foram consultados 13 profissionais da área
de reabilitação neurofuncional e da biomecânica. Além disso, realizou-se a análise cinemática qualitativa da subida e descida de escada de 16 indivíduos (56,6±12,6 anos) com hemiparesia pós-AVE (45,9±49,1 meses), sendo 13 homens. Resultados: A versão
preliminar do instrumento foi desenvolvida com um total de 80 itens divididos em três domínios: Características Gerais, Desempenho
Funcional e Estratégias Adotadas. Nas características gerais avaliam-se o número de degraus da escada, o uso de órteses, o nível de
confiança e a graduação funcional da tarefa. No domínio de desempenho funcional avaliam-se itens como cadência, uso do corrimão,
tipo de passo e posicionamento dos membros. No domínio de estratégias adotadas cada articulação é avaliada separadamente, considerando a presença e o grau de limitações e compensações. Conclusão: O desenvolvimento de instrumentos é um processo longo
e sua descrição é pouco encontrada na literatura. Deste modo, cada etapa foi detalhadamente descrita neste estudo. A versão preliminar desenvolvida será ainda submetida à validação de conteúdo.
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Avaliação; Biomecânica.
Abstract
Background: The ability of ascending and descending stairs is considered as a key indicator of functional independence, however,
there was not found an instrument which specifically assess strategies and quality of movement during this activity after stroke. Objectives: To establish the preliminary version of a clinical-oriented instrument to assess stair ascent and descent for individuals with
hemiparesis. Method: An extensive literature review was performed regarding existing instruments on the biomechanical characteristics of stair ascent and descent. Thirteen experts in neurofunctional rehabilitation or in the biomechanical area were consulted.
In addition, a qualitative kinematic analysis of the stair ascent and descent was carried out with 16 individuals (56.6±12.6 years),
13 being men, with hemiparesis after stroke (45.9±49.1 months). Results: The preliminary version of the instrument was developed with a total of 80 items divided into three domains: General characteristics, functional performance, and adopted strategies.
The general characteristics included assessment of the number of stair steps, the use of orthoses, level of confidence, and functional graduation in the activity. The functional performance domain included items, such as cadence, use of handrails, type of steps,
and positioning of the lower limbs. For the adopted strategy domain, each joint was separately assessed by considering the presence and the degree of limitations and compensations. Conclusions: The development of instruments is a long process and its description is rarely found in the literature, thus, each phase was described in detail. The first developed version will be further submitted to content validation.
Keywords: Stroke; Evaluation; Biomechanics.
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liminar de um instrumento desenvolvido para a avaliação do desempenho funcional e das estratégias adota-

A mobilidade é a capacidade de mover-se, de modificar e manter posturas, e constitui um dos objetivos

das por indivíduos com hemiparesia durante a subida e
descida de escada.

principais de um programa de reabilitação, visto que assegura ao indivíduo a sua independência funcional(1). A

METODOLOGIA

escassez de instrumentação adequada para documen-

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comi-

tar a eficácia de intervenções terapêuticas fez com que

tê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da

nos últimos anos inúmeros instrumentos de avaliação

UDESC, segundo parecer número 42/2008.

da mobilidade funcional fossem desenvolvidos ou adap-

Para o desenvolvimento da versão preliminar do

tados na área da reabilitação a fim de reduzir a subjeti-

instrumento foi utilizado o roteiro adaptado proposto

vidade das avaliações(1,2). O desenvolvimento de um ins-

por Benson, Clark (1982)(13) e Davis (1996)(2) incluin-

trumento é o método pelo qual são identificadas e quan-

do três etapas:

tificadas as características e as variáveis de um determi-

Fase de Planejamento: caracteriza-se pela defini-

nado fenômeno. Este processo conduz a um instrumen-

ção da finalidade e do grupo alvo, e através de uma

to aperfeiçoado que atribui valores numéricos às variá-

vasta revisão de literatura verifica-se a existência de

veis e que mensura com confiabilidade e validade as ca-

um instrumento semelhante ao proposto, identificam-

racterísticas de interesse(2).

se quais itens são relevantes e apropriados para a sua

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considera-

construção;

do uma das principais causas de morbidade, apresen-

Fase de Construção: nesta etapa tem início a cons-

tando elevado índice de sobrevivência(3). A prevalência é

trução da versão preliminar do instrumento, as áreas e

maior acima dos 65 anos, porém estudos desenvolvidos

os domínios criados devem refletir os objetivos do ins-

em Joinville(4) e em Salvador(5) registraram incidência de

trumento e as respostas esperadas pelo grupo alvo. É

0,08% a 0,18% em adultos jovens. A hemiparesia é a

interessante que o número de itens propostos exceda

disfunção motora predominante nos indivíduos que so-

em 1.5 a 2.0 vezes o número final de itens. Simultanea-

freram AVE e representa uma redução do controle motor

mente a criação dos itens deve-se selecionar o formato

no hemicorpo contralateral à lesão encefálica, sendo as

dos itens e a escala de dimensão dos mesmos;

disfunções da marcha os principais fatores agravantes
da funcionalidade(6).

Fase de Validação de Conteúdo: a versão preliminar
do instrumento é submetida à avaliação da sua validade

A capacidade de subir e descer escadas é conside-

de conteúdo por um comitê de especialistas verifican-

rada como um indicador chave da independência fun-

do a clareza e a pertinência do instrumento desenvolvi-

cional por estudos como o de Carod-Artal e colabora-

do podendo indicar alterações e/ou exclusões de itens.

dores (2002)(7), que verificou através do Índice de Bar-

O resultado da opinião dos especialistas é analisado de

thel que 60% dos pacientes internados com diagnóstico

acordo com um nível de concordância e os itens são re-

de AVE eram incapazes ou necessitavam de ajuda para

vistos para construção da versão final do instrumento.

subir escadas e que após um ano do episódio 23,2% dos

A criação de um instrumento é um processo longo.

pacientes ainda relatavam tal dificuldade. Da mesma

Nesse estudo descreveremos apenas as duas primeiras

forma, Riberto et al. (2007)(8) avaliaram a independên-

etapas, de planejamento e de construção, que compre-

cia funcional de indivíduos com lesão encefálica adquiri-

endem fases de extrema importância e cuja descrição é

da e constataram que 62% dos pacientes necessitavam

ainda pouco relatada na literatura nacional. Estudos de

algum grau de ajuda para subir e descer um lance de

tradução e adaptação(14) de instrumentos são freqüente-

escada, sendo que a maioria (45%) desses apresentava

mente encontrados, no entanto, o desenvolvimento de

dependência completa/ajuda máxima.
Os instrumentos já existentes que avaliam a deambulação sobre escadas abordam características distintas

instrumentos específicos para uma determinada população, que considerem os fatores culturais e cotidianos,
são cada vez mais necessários.

e isoladas, tais como cadência(9), independência ou necessidade de ajuda(10,11), tipo de passo (alternado, passo

Fase de Planejamento

a passo)(12), e capacidade de realização da atividade. No

Revisão de Literatura: Realizou-se uma revisão

entanto, dentre os instrumentos descritos na literatu-

abrangente dos artigos indexados nas bases de dados

ra, não foi encontrado um teste padronizado, confiável e

Medline (via PubMed), Science Direct e Scielo, publica-

válido, que fornecesse informações sobre as caracterís-

dos no período de 1990 a 2009, nos idiomas, inglês e

ticas biomecânicas e as estratégias de movimento ado-

português, com o intuito de verificar a existências de

tadas por indivíduos com hemiparesia durante o desem-

instrumentos de avaliação e de estudos biomecânicos

penho de subir e descer escadas. Diante deste fato, o

sobre a subida e descida de escada em indivíduos com

objetivo geral deste estudo foi estabelecer a versão pre-

hemiparesia. As palavras chaves utilizadas foram: a) em

Ter Man. 2011; 9(44):334-342

336

Instrumento de avaliação da subida/descida de escada pós-AVE.

português: escadas, subida, descida, avaliação de hemi-

a) Medida de Independência Funcional (MIF)(11): domí-

paréticos; b) em inglês: stair ascent, stair descent, stair

nio motor que avalia o nível de independência duran-

climbing, stroke, hemiparetic, mobility evaluation, func-

te o ato de subir e descer escadas; b) Teste “Timed Up

tional evaluation.

and Go” – TUG(16); c) Escala de Recuperação Motora de
Fugl-Meyer(17): domínio que avalia a atividade sensóriomotora dos membros inferiores; d) Escala de Ashworth

Profissionais da Área da Reabilitação
Foram consultados 13 profissionais da área de reabilitação motora e funcional, brasileiros e estrangei-

Modificada(18): avaliação do tônus muscular de extensores de joelho e plantiflexores de tornozelo.

ros, especialistas e/ou referências na área de conheci-

A análise cinemática qualitativa da subida e desci-

mento relacionada à pacientes com hemiparesia e/ou

da de escada foi realizada no Laboratório de Biomecâni-

relacionada à biomecânica da subida e descida de es-

ca do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID/

cadas. Através de um questionário semi-aberto com 15

UDESC) através uma escada de madeira com 4 degraus,

perguntas(13,15) escrito nas línguas portuguesa, inglesa e

dimensões padronizadas (altura do degrau: 17 cm; pro-

francesa, os profissionais analisaram aspectos relevan-

fundidade do degrau: 28 cm; largura da escada: 80 cm)

tes sobre o desempenho de indivíduos com hemiparesia

e corrimão de ambos os lados e no patamar. A filma-

durante a subida e descida de escada, tais como: o nú-

gem foi realizada por meio de uma câmera filmadora da

mero de degraus, o uso do corrimão, de apoio dos mem-

marca Sony DSCR 65, com freqüência de aquisição de

bros superiores e de órteses, o tipo de passo, os parâ-

30 Hz, posicionada nos planos frontal (posterior para su-

metros cinemáticos nos planos frontal e sagital, as es-

bida e anterior para descida), planos sagital direito e es-

tratégias específicas para cada articulação, a influência

querdo a uma distância de 5 m do primeiro degrau e na

do uso de câmera digital na avaliação clínica, e as carac-

altura de 1,50 m. O tempo decorrido para subida e para

terísticas que podem diferenciar o desempenho motor

a descida dos 4 degraus foi cronometrado através de um

nesta tarefa.

cronômetro digital.
Os participantes foram familiarizados com a escada

Análise da Tarefa de Subir e Descer Escada: Par-

e com o protocolo, orientados a realizar movimentos de

ticiparam desta etapa 16 indivíduos (56,6±12,6 anos)

subida e descida de escada de forma espontânea e mais

com hemiparesia devido AVE, sendo 13 homens, recru-

próxima da situação habitual. Ao todo foram realizados

tados através da Clínica de Prevenção e Reabilitação Fí-

9 movimentos de subida e descida, sendo 3 repetições

sica do CEFID/UDESC e do Projeto de Extensão Aten-

em cada plano: frontal, sagital direito, e sagital esquer-

ção à saúde de portadores de seqüela de AVE do CEFID/

do, com intervalo de 2 minutos para descanso.

UDESC. Os critérios de inclusão foram: apresentar he-

As imagens de vídeo foram analisadas de forma in-

miparesia devido AVE, idade superior a 20 anos e ca-

dividual e em velocidade reduzida (câmera lenta) por

pacidade de subir e descer escada com ou sem auxí-

3 avaliadores distintos através do programa Windows

lio de órteses e/ou de dispositivos auxiliares da marcha.

Media Player. Os avaliadores receberam instruções para

Foram excluídos da amostra os indivíduos com hemipa-

examinar todas as possíveis estratégias e compensa-

resia bilateral, histórico de lesões e/ou cirurgias ortopé-

ções realizadas pelos indivíduos. Para tanto foi realiza-

dicas que pudessem interferir na tarefa de subir e des-

do um treinamento com a análise conjunta de um vídeo,

cer escadas, outras patologias neurológicas associadas

e após esse procedimento cada avaliador analisou os ví-

e déficits visuais não corrigidos (lente, óculos).

deos de forma isolada e sem interferência. Entre os as-

Para caracterizar a amostra foram realizadas ava-

pectos que foram analisados estão: a) tipo de passo; b)

liações clínicas (Tabela 1) através dos seguintes testes:

posicionamento dos pés; c) uso do corrimão; dispositi-

Tabela 1. Dados demográficos e clínicos da amostra.
Média

Desvio Padrão

Intervalo
(min- max)

Idade (anos)

56,6

12,6

21 – 74

Cronicidade (meses)

45,9

49,1

6 – 204

6

1,18

3–7

TUG (segundos)

19,8

23,1

7,9 – 104,0

Fugl-Meyer MI (pontos)

24,8

5,2

15 – 32

- Extensores de Joelho

0,4

0,5

0–1

- Plantiflexores de Tornozelo

1,4

0,7

0–2

Dados

MIF (pontos)

Ashworth Modificada (pontos)

MIF=Medida de Independência Funcional – domínio locomoção sobre escada; TUG=Tempo de levantar e andar; MI=Membro Inferior
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RESULTADOS

res específicas.
Fase de Planejamento
Fase de Construção

Revisão de Literatura: Na revisão bibliográfica rea-

As três fontes de informações (literatura, opinião

lizada não foi identificado nenhum instrumento que ava-

dos especialistas e análise da tarefa) foram utilizadas

liasse de forma abrangente a atividade de subir e descer

para desenvolver a versão preliminar do instrumento

escadas, sendo a mesma abordada de forma isolada na

com ampla abrangência a fim de assegurar que o núme-

maioria dos instrumentos. A tabela 2 descreve os princi-

ro de itens elaborados fosse suficiente para a obtenção

pais instrumentos de avaliação clínica encontrados e as

da versão final sem a necessidade de retroceder a este

variáveis mensuradas. Os artigos biomecânicos encon-

processo de desenvolvimento

.

trados na literatura analisam a atividade de subir e des-

(2,13)

Através da revisão de literatura obtiveram-se os

cer escadas em indivíduos saudáveis(19,20) e com disfun-

itens já avaliados pelas escalas existentes, os quais

ções ortopédicas(21), entretanto, não foram encontrados

foram incluídos na primeira versão do instrumento em

estudos biomecânicos sobre esta atividade em indivídu-

construção. Por meio dos questionários semi-abertos

os com hemiparesia devido AVE.

aos especialistas foram obtidas informações a respeito

Profissionais da Área da Reabilitação: Dos 13 pro-

das principais estratégias adotadas por indivíduos com

fissionais consultados que aceitaram participar desta

hemiparesia durante a subida e descida de escada e su-

etapa, apenas sete encaminharam suas respostas,

gestões de como pontuar tais estratégias. A análise ci-

sendo que os demais alegaram não possuir tempo hábil

nemática qualitativa teve a função de complementar as

para responder ao questionário. Este grupo foi formado

informações obtidas com as duas outras fontes e trouxe

por especialistas com experiência na área de interesse,

subsídios para a construção de novos itens e para o es-

a qual variou entre 7 e 25 anos, sendo seis especialistas

tabelecimento de suas dimensões.

nacionais e uma pesquisadora canadense.

Tabela 2. Descrição dos instrumentos que avaliam subida e descida de escada.
Autor

Instrumento

Grupo Alvo

Variáveis

Degraus (n)

Mahoney, Barthel,1965(10)

Índice de Barthel

Indivíduos com
Hemiparesia

Independência; necessidade de
ajuda

Olney et al., 1979(9)

Habilidade de Subir
escada

Indivíduos com
Hemiparesia

Cadência de subida de escada
(degraus/minuto)

4 degraus

Reuben, Siu, 1990(22)

Teste de Desempenho
Físico

Subida; tempo despendido

1 lance de
escada

Collen et al., 1991(23)

Índice Rivermead de
Mobilidade

Uso de corrimão e/ou acessórios,
capaz ou incapaz

4 degraus

Duncan, 1993(24)

Perfil Duke da Capacidade
Idosos
de Mobilidade

Subida e descida; Tipo de passo;
uso do corrimão

Mínimo 2
degraus

Winograd et al., 1994(25)

Desempenho Físico e
Exame da Mobilidade

Idosos internados

Subida; necessidade de ajuda;
uso do corrimão

1 degrau

Powell, Myers, 1995(26)

The Activities-specific
Balance Confidence
(ABC) Scale

Idosos

Nível de confiança em
porcentagem

Shumway-Cook et al.,
1997(12)

Índice do Andar Dinâmico

Idosos, histórico de
quedas

Subida e descida; Tipo de passo;
uso do corrimão

Duncan et al., 1999(27)

The Stroke Impact Scale
Version 2.0

Indivíduos com
hemiparesia

Dificuldade para subir escada

1 ou + lances
de escada

Pincus et al., 1999(28)

Health Assessment
Questionnaire (MDHAQ)

Indivíduos com
disfunções
reumáticas

Dificuldade para subir escada

1 lance de
escada

Riberto et al., 2004(11)

Medida de Independência
Funcional (MIF)

Pacientes com
restrições funcionais

nível de independência

1 lance de
escada (12-14
degraus)

Roorda et al., 2004(29)

Measuring Activity
Limitations in Climbing
Stairs

Pacientes com
disfunções em
membros inferiores

Capacidade de realização da
tarefa de subir e descer escada

Conte et al., 2009(30)

Motor Assessment Scale
(MAS)

Indivíduos com
hemiparesia

Tempo decorrido para a subida
e descida de escada, auxilio
externo

4 degraus
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Análise da Tarefa de Subir e Descer Escada: A par-

chaelsen et al.(14). Este item deve ser preenchido após a

tir da avaliação clínica realizada previamente, verificou-

conclusão da avaliação da subida e descida de escada e

se que todos os sujeitos encontravam-se aptos a parti-

fornece uma avaliação geral sobre o desempenho nesta

cipar da análise cinemática qualitativa que ocorreu se-

tarefa. Esta mesma escala auxiliou na construção dos

guindo protocolo descrito na metodologia deste estu-

níveis de reposta para alguns itens do instrumento pro-

do. A média da cadência de subida de escada foi igual

posto, no que diz respeito às amplitudes de movimen-

a 60,4±22,6 degraus/minuto e a de descida de escada

tos realizadas.

igual a 58,7±23,6 degraus/minuto.

O domínio de desempenho funcional constitui na

Com relação ao uso do corrimão, 75% dos partici-

avaliação de como a tarefa de subir e descer escada

pantes não fizeram uso deste dispositivo e 12,5% ne-

foi realizada, incluindo itens como cadência(9), uso do

cessitaram de auxílio externo, tanto para a subida como

corrimão(19), necessidade de auxílio(11), tipo de passo(12),

para a descida. Nenhum participante necessitou de dis-

entre outros. Já o domínio de estratégias adotadas é o

positivos auxiliares de marcha ou usou órteses durante

mais específico e analisa cada articulação separadamen-

a análise. O passo alternado foi predominantemente uti-

te mensurando as amplitudes de movimentos (sem limi-

lizado, tanto para a subida (81,3%) como para a desci-

tação, limitação parcial, limitação significativa, ou restri-

da (56,3%). A estratégia de rotação externa de MMII foi

ção) e as compensações realizadas (ausência de desvio,

utilizada por 12 indivíduos para o posicionamento dos

desvio leve, moderado, ou severo). Os seguintes seg-

pés nos degraus, na subida e descida da escada.

mentos e estratégias são avaliados:

De forma geral as principais estratégias verificadas
na análise dos segmentos foram: a) tronco – flexão lateral e anterior, rotações; b) pelve – inclinação, mobilida-

Tronco/Pelve:

flexão,

extensão,

rotação,

e

inclinação(32);
Quadril: flexão, abdução, rotação interna, e rota-

de lateral, rotações; c) quadril – redução da flexão, abdução e rotação externa; d) joelho – redução da flexão
na fase de balanço e hiperextensão na fase de apoio; e)
tornozelo – redução da dorsiflexão na fase de balanço e
inversão na fase de apoio. Para finalidade de ilustração
as figuras 1 e 2 demonstram a subida e descida de escada em quadros nos planos frontal e sagital.
Fase de Construção
A primeira versão do instrumento foi desenvolvida com um total de 80 itens divididos em três domínios:
características gerais (6 itens), desempenho funcional
(23 itens), estratégias adotadas para a subida (25 itens)
e estratégias adotadas para a descida (26 itens). O domínio de desempenho funcional apresenta 18 itens comuns para a subida e a descida de escada, 2 itens referentes à subida e 3 itens referentes à descida de esca-

Figura 1. Recortes da seqüência de movimentos dos membros
inferiores durante a subida de escada no plano frontal.

da. No domínio de estratégias adotadas 25 itens foram
idênticos para a subida e descida, mas a princípio avaliados separadamente.
O domínio de características gerais é comum para
subida e descida de escada e engloba itens sobre o número de degraus utilizados(9,20), uso de órtese(31), o nível
de confiança e a graduação funcional. A construção do
item que avalia o nível de confiança durante a subida e
a descida de escada foi baseada na “The Activities-Specific Balance Confidence (ABC) Scale” desenvolvida por
Powell e Myers(26) em 1995. Deste instrumento, foram
utilizadas as questões que avaliam a deambulação sobre
escada (2, 14 e 15), sendo as últimas adaptadas, visto
que avaliam o nível de confiança em uma escada rolante. A graduação funcional utilizada no domínio das características gerais foi adaptada da escala TEMPA validada no Brasil para indivíduos com hemiparesia por Mi-
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Através da consulta ao comitê de especialistas foi

ção externa(20,21);
Joelho: flexão, hiperextensão, rotação interna, e
rotação externa(21).

possível assegurar os itens importantes para avaliação
da subida e descida de escada e, ainda, permitiu a in-

Tornozelo: dorsiflexão, plantiflexão, inversão(20).

clusão de novos aspectos de avaliação. Entre os novos

O “Rivermead Visual Gait Assessment”(33) foi utili-

itens sugeridos encontram-se: o balanço dos membros

zado como referência para o dimensionamento das es-

superiores, a simetria na duração do tempo de apoio nos

tratégias articulares específicas, sendo então adotado o

membros inferiores, e a segurança no alcance do degrau

critério de que quanto maior a pontuação, mais severo

inferior com o pé durante a descida de escada. A res-

o desvio angular realizado. Essa forma de pontuação foi

peito das variáveis cinemáticas, a opinião dos especia-

mantida para os demais aspectos avaliados pela primei-

listas consultados corroborou com todas as estratégias

ra versão do instrumento.

identificadas na literatura biomecânica e sugeriu a divi-

Na tabela 3 encontram-se destacados com “X” a
etapa (revisão bibliográfica, opinião dos especialistas,
análise cinemática qualitativa) através da qual foram
desenvolvidos os itens para cada domínio.
<Inserir tabela 3>

são da análise em fase de apoio e de balanço nos membros inferiores.
O objetivo da análise cinemática qualitativa foi
identificar as estratégias de movimento utilizadas pelos
16 indivíduos com hemiparesia analisados. A idade mínima dos participantes desta etapa foi de 21 anos e a

DISCUSSÃO

máxima de 74 anos, fato que confirma a redução na

O desenvolvimento de instrumentos de avaliação clí-

média de idade de acometidos por AVE prevista na li-

nica compreende um processo longo e minucioso(13,34,35).

teratura atual(4,5). O comprometimento motor da ex-

O objetivo deste estudo foi estabelecer a versão preli-

tremidade inferior apresentado pela amostra foi consi-

minar e descrever as etapas de planejamento (revisão

derado moderado(17). Através do Teste “Timed Up and

de literatura, opinião de especialistas, análise da tare-

Go” (TUG) verificou-se o equilíbrio dinâmico médio en-

fa) e de construção de um instrumento de avaliação da

quadra-se em nível intermediário15, caracterizando que

subida e descida de escada em indivíduos com hemipa-

tais indivíduos são independentes para as principais

resia.

transferências, sobem e descem escada sem neces-

Na revisão de literatura verificou-se uma lacuna

sidade de auxílio externo(16). Dos 16 indivíduos ava-

importante no que tange a inexistência de um instru-

liados, 9 apresentaram desempenho rápido no TUG,

mento específico para avaliação da atividade de subir

5 desempenho intermediário e 2 desempenho lento.

e descer escadas. Tal atividade é abordada, geralmen-

A medida de independência funcional(11) demonstrou

te, no contexto de capacidade funcional junto com ou-

que 7 indivíduos apresentaram independência comple-

tras tarefas cotidianas como o sentar e levantar, e a pró-

ta para subida e descida de escada, 6 independência

pria marcha. A maioria (9/13) dos instrumentos en-

modificada, devido ao uso do corrimão, 1 indivíduo ne-

contrados avalia a necessidade de auxílio e a indepen-

cessitou de supervisão durante toda a tarefa, 1 de as-

dência funcional durante a atividade de subida e desci-

sistência mínima e 1 de assistência moderada. Como

da de escada(10,11,23,29). Dentre os demais, 3 instrumen-

nenhuma análise cinemática da subida e descida de

tos mensuram o tempo decorrido para subir e descer

escada em indivíduos com hemiparesia foi encontrada,

, 4 verificam o

a análise qualitativa realizada nesta amostra possibili-

tipo de passo utilizado e o uso do corrimão(12,,24,25,30), 3

tou a identificação das principais estratégias adotadas

identificam o nível de dificuldade para subir e descer

que associadas a revisão de literatura e a opinião dos

escadas(24,28,29), e 1 questionário(26) avalia o nível de con-

especialistas permitiu a construção da primeira versão

fiança auto-relatado pelo indivíduo. Cabe ressaltar que

do instrumento.

uma escada (cadência de escada)

(9,22,30)

não foi encontrado nenhum instrumento que avalie es-

Desenvolver um instrumento engloba fases com-

pecificamente essa tarefa em indivíduos com hemipare-

plexas, e várias etapas devem ser cumpridas para que

sia devido a AVE.

no final resulte um instrumento clinicamente útil e

Também não foram identificados na literatura es-

confiável(2,13,34,35). Habib e Magalhães(35) enfatizam ainda

tudos biomecânicos sobre as estratégias de movimento

que a consulta a especialistas de experiências e ori-

adotadas por indivíduos com hemiparesia durante o ato

gens distintas durante o processo de desenvolvimen-

de subir e descer escadas. As análises cinemáticas en-

to, enriquece o instrumento e atribui maior relevância

contradas avaliam sujeitos saudáveis, com exceção do

ao mesmo. Como destacado anteriormente, a literatu-

que incluiu também indivídu-

ra disponibiliza alguns instrumentos de avaliação do de-

os com síndrome patelofemoral. Os aspectos mais ana-

sempenho na subida e descida de escada. No entan-

lisados incluem as características do plano sagital: fle-

to, nenhum deles contempla a abrangência necessária

xão de quadril, de joelho, a dorsiflexão e a plantiflexão

para se estabelecer o nível de capacidade motora fun-

de tornozelo(19-21).

cional e de estratégias específicas adotadas por indiví-

estudo de Salsich et al.

(21)
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Especialistas

1 – Número de degraus da escada

X

X

2 – Uso de órteses

X

X

3 – Nível de Confiança

X

4 – Graduação Funcional

X

Item inicial

Análise Cinemática
Qualitativa

Revisão Bibliográfica

Tabela 3. Descrição dos itens construídos nos Domínio de Características Gerais e de Desempenho Funcional.

DOMINIO DE CARACTERISTICAS GERAIS

DOMINIO DE DESEMPENHO FUNCIONAL
A – Cadência de subida

X

X

B – Cadência de descida

X

X

1 – Necessidade de auxílio externo

X

X

2 – Uso do corrimão e dos membros superiores

X

X

3 – Intensidade do uso do corrimão e dos membros superiores

X

X

X

4 – Posicionamento dos membros superiores

X

5 – Posição do membro superior afetado (parético)

X

6 – Reações de equilíbrio de membros superiores

X

7 – Balanço de membros superiores

X

8 – Tipo de passo

X

9 – Membro inferior que inicia o movimento

X

10 – Simetria da duração do tempo de apoio nos membros inferiores (tempo relativo)

X

X
X
X

11 – Velocidade relativa de movimento dos membros inferiores

X
X

12 – Estratégia de realização da atividade

X

X

13 – Estratégia de posicionamento dos pés no degrau

X

14 – Apoio dos pés no degrau

X

X

15 – Contato inicial do pé com o degrau

X

X

16 – Distribuição do apoio plantar

X

X

X

X

X

ITENS REFERENTES À SUBIDA
1 – Necessidade de auxílio na transição chão-escada

X

2 – Colisão do pé com o degrau durante a subida de escada

X

X

X

ITENS REFERENTES A DESCIDA
1 – Necessidade de auxílio na transição patamar-degrau

X

2 – Necessidade de auxílio na transição escada-chão

X

3 – Segurança no alcance do degrau inferior com o pé durante a descida de escada

X

X

duos com hemiparesia durante tal atividade. Apesar das

sa permitirá uma avaliação fisioterapêutica apropriada

limitações, este é um estudo pioneiro que compreende

da população de interesse. A próxima etapa deste estu-

uma lacuna na literatura e assegura a prática baseada

do compreende a validação de conteúdo do instrumento

em evidências, visto que o produto final desta pesqui-

desenvolvido e será reportada em trabalhos futuros.
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Influência de diferentes intervalos entre o
alongamento e uma sessão de treinamento de
força.
Influence of different intervals between stretching and strength training session.
Tiago Figueiredo(1,2), Rejane Silva de Jesus Andrade(3), Maria Selma de Oliveira(3), Thaislane Resende
Bertoldo(3), Roberto Simão(4), Humberto Miranda(1,4).
Pós-graduação lato sensu em musculação e treinamento de força – Universidade Gama Filho – UGF. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Educação Física e Desportos (EEFD/UFRJ).

Resumo
Introdução: Até o presente momento não existem estudos que analisaram a influência do alongamento sobre uma sessão
de treinamento de força (TF). Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a interferência de diferentes intervalos entre a
execução de exercícios de alongamento e a realização de uma sessão de TF. Método: Foram avaliados quatorze indivíduos
do sexo masculino (24,51 + 3,21 anos, 67,36 + 7,41 kg, e 176 + 3,21 cm). Os dados foram coletados em seis dias não consecutivos. No primeiro dia foi realizado um teste de 10 repetições máximas (10RM) e no segundo dia o re-teste. No terceiro
dia foi realizado o TF sem nenhum tipo de aquecimento. No quarto dia foram realizados alongamentos estáticos e logo em
seguida o TF. No quinto e sexto dias foram realizados os alongamentos e após cinco e dez minutos de intervalo, foi realizado
o TF. Durante as sessões de TF os indivíduos foram instruídos a realizar três séries com o número máximo de repetições no
exercício supino reto com a carga obtida no teste de 10RM. O intervalo entre as séries foi de 3 minutos. Resultados: Foram
encontradas reduções significativas no desempenho do TF, quando o mesmo foi realizado sem intervalo (P<0,05) e com intervalo de cinco minutos (P<0,05), em relação ao TF realizado sem alongamento ou com intervalo de 10 minutos entre o
alongamento e o TF. Conclusões: Os resultados demonstram que os efeitos inibitórios do alongamento sobre o desempenho em uma sessão de TF são reduzidos de forma significativa após 10 minutos de intervalo.
Palavras – chave: Flexibilidade, Aquecimento, Tempo de Intervalo, Treinamento Resistido.
Abstract
Introduction: Until now there are no studies that examined the influence of stretching on a
strength training (ST) session. Objective: The purpose of this study was to evaluate the interference of different intervals between stretching exercises and a ST. Method: Fourteen trained man participated of this study (age, 24.51 + 3.21
years, body mass, 67.36 + 7.41 kg, height 176 + 3.21 cm). Data were collected in six non-consecutive days. On the first
day a ten repetition maximum test (10RM) was performed and on the second day a retest was done. On the third day ST
was performed without previous stretching. On the fourth day static stretches were performed immediately before a ST
session. On the fifth and sixth days stretching were done five and ten minutes before ST, respectively. Subjects performed
3 sets, with 3 minute rest intervals between sets, until fatigue using 10RM loads in bench press. Results: The number of
repetitions presented significant reductions (p<0.05) when ST were performed immediately after stretching and five minutes after stretching when it was compared with ST without stretching or 10 minutes after ST. Conclusion: These data indicate that in trained men, ST is affected by stretching exercises, but these effects are reduced after 10 minutes of rest.
Keywords: Flexibility, Warm up, Rest Interval, Resistance Training.

Artigo recebido em 13 de novembro de 2010 e aceito em 5 maio de 2011
1. Professor da pós-graduação lato sensu em musculação e treinamento de força – Universidade Gama Filho – UGF. Rio de Janeiro –
RJ, Brasil
2. Professor do grupo de pesquisas em treinamento de força - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Educação Física e
Desportos (EEFD/UFRJ). Rio de Janeiro – RJ, Brasil.
3. Discente do curso de pós-graduação lato sensu em musculação e treinamento de força – Universidade Gama Filho – UGF. Rio de
Janeiro – RJ, Brasil.
4. Professor adjunto - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Educação Física e Desportos (EEFD/UFRJ). Rio de Janeiro –
RJ, Brasil
Endereço para correspondência:
Humberto Miranda - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Educação Física e Desportos - Av Carlos Chagas Filho, Cidade
Universitária. - Rio de Janeiro 21941-590, Brasil - Tel: +55 21 22879329 - Email: humbertomiranda01@gmail.com

Ter Man. 2011; 9(44):343-347

344

Alongamento e Treinamento de Força.

INTRODUÇÃO

alizaram os alongamentos e logo em seguida o TF. No

O alongamento muscular (AM) antes do inicio de

quinto dia realizaram os alongamentos e após de cinco

uma sessão de treinamento, tem sido utilizado por atle-

minutos de intervalo realizaram o TF. E no sexto dia os

tas de diversas modalidades esportivas e por praticantes

indivíduos realizaram os alongamentos e após 10 minu-

do treinamento de força (TF), com a hipótese de redu-

tos realizaram o TF (Tabela 1). O intervalo entre as ses-

ção do risco de lesões musculares e articulares, e como

sões de treinamento foi entre 48 e 72 horas.

forma de aquecimento(1). Os efeitos agudos da execução
do AM antes de testes de força muscular não estão bem

Amostra

claros, pois os resultados são controversos. Alguns es-

Participaram do estudo quatorze homens (idade:

tudos demonstraram que o AM realizado imediatamen-

24,51 + 3,21 anos, massa corporal 67,36 + 7,41 kg,

te antes dos testes de força pode gerar uma redução da

e Estatura 176 + 3,21 cm) com experiência mínima de

capacidade de gerar força e potência(1-8), porém outros

dois anos em TF realizado no mínimo três vezes por se-

estudos não demonstraram diferenças significativas sob

mana. Antes de iniciar a coleta de dados, todos os par-

determinadas circunstâncias como tempo de AM igual

ticipantes responderam ao questionário PAR-Q14 e assi-

e apenas um estudo de-

naram o termo de consentimento para participação em

monstrou melhora no desempenho no pico de potência

pesquisa, conforme a resolução do Conselho Nacional

para a extensão de joelhos em contrações concêntricas

de Saúde (196/96), onde foram informados os proce-

realizadas em equipamento isocinético após a execução

dimentos que seriam realizados. Foi pedido aos partici-

ou inferior a 30 segundos

(4,9,10)

de exercícios de AM

.

pantes para que não realizassem exercício físico nas 24

(11)

Os benefícios crônicos dos exercícios de AM estão
relacionados ao aumento da elasticidade tecidual e con-

horas antecedentes aos testes e protocolos de treinamento para não influenciar os resultados da pesquisa.

sequente melhora na amplitude articular1. A perda aguda
de força e potência, associada à execução do AM antes

Teste de 10 Repetições Máximas (10RM)

de testes de força máxima e potência está relacionada à

Para a avaliação de 10RM, foi utilizado um aparelho

ativação dos mecanismos inibitórios como órgãos tendi-

supino marca Rotech@ (Goiás, Brasil). Com o objetivo de

nosos de Golgi e modificações agudas na curva de com-

reduzir a margem de erros no teste de 10 RM, foram uti-

primento-tensão, sendo esses efeitos transitórios

.

(12,13)

lizados os seguintes procedimentos15.

Após ampla revisão de literatura, não foram encontra-

Instruções padronizadas foram fornecidas antes do

dos estudos que analisaram o efeito do AM sobre uma

teste, de modo que o avaliado estivesse ciente de toda

sessão de TF e também o tempo de intervalo necessário

a rotina que envolvia a coleta de dados;

para que a execução dos exercícios de AM não influencie

O avaliado foi instruído sobre a técnica de execu-

o desempenho em uma sessão de TF. Este estudo é ne-

ção do exercício, inclusive realizando-o algumas vezes

cessário devido à importância do AM para manutenção

sem carga, para reduzir o efeito do aprendizado nos es-

dos níveis de flexibilidade, porém em uma sessão de TF

cores obtidos;

é importante que não ocorra interferência do AM sobre
os níveis de força e potência dos praticantes.

O avaliador estava atento quanto à posição adotada pelo praticante no momento da medida, pois peque-

Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a in-

nas variações no posicionamento das articulações envol-

fluência de diferentes tempos de intervalo entre os exer-

vidas no movimento poderiam acionar outros músculos,

cícios de AM e o início de uma sessão de treinamento

levando interpretações errôneas dos escores obtidos.

sobre o desempenho no TF em homens treinados. Nos-

Para melhor descrição do movimento, foram esta-

sas hipóteses são que o AM realizado antes de uma ses-

belecidas as seguintes etapas de execução: posição ini-

são de TF reduz o desempenho de forma aguda, porém

cial, fase excêntrica e fase concêntrica.

após alguns minutos de intervalo entre o AM e o inicio
do TF, reduzem a influência dos mecanismos inibitórios
e o TF não sofre interferência do AM.
MÉTODO

Tabela 1. Exemplificação da coleta de dados.
Procedimentos da Coleta de Dados
(N = 08)
Dias

Treinamento

1º DIA

TESTE 10RM

A coleta de dados foi realizada na seguinte ordem:

2º DIA

RE-TESTE 10RM

no primeiro dia foram realizadas medidas de massa cor-

3º DIA

T1 (sem alongamento)

poral, estatura e teste de 10 repetições máximas (10

4º DIA

T2 (com alongamento)

5º DIA

T3 (5 minutos)

6º DIA

T4 (10 minutos)

Procedimento de coleta

RM). No segundo dia foi realizado o re-teste de 10 RM.
No terceiro dia os indivíduos não realizaram nenhum
tipo de aquecimento para realizar o TF. No quarto dia re-
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com a mão oposta, pressionava o cotovelo em direção
Exercício: Supino.

ao tronco.

Posição inicial - o individuo em decúbito dorsal com

Após a execução dos exercícios de alongamento,

as articulações do quadril e joelhos flexionados, mem-

os indivíduos foram instruídos a realizar três series do

bros inferiores paralelos e pés apoiados. O posiciona-

exercício supino, com o número máximo de repetições,

mento das mãos na barra de cada avaliado foi padro-

com a carga obtida no teste de 10 RM.

nizado de acordo com que quando realizasse a fase excêntrica, um ângulo de 90° fosse formado entre braço
e antebraço.

Tratamento Estatístico
Os resultados tiveram a normalidade testada pelo

Fase excêntrica - realizada a partir da extensão dos

teste de Shapiro-Wilk. Para comparação do desempe-

cotovelos e flexão horizontal de ombros até formar um

nho entre as quatro sessões de treinamento, utilizou-se

ângulo de 90° entre braço e antebraço.

uma ANOVA com medidas repetidas para o fator e Post-

Fase concêntrica - a partir da fase excêntrica reali-

hoc de Bonferroni quando necessário. O nível de signi-

zou-se a extensão completa dos cotovelos e a flexão ho-

ficância adotado foi p<0,05. Os dados foram analisados

rizontal dos ombros.

no software SPSS, versão 17.0.

O aquecimento foi realizado com 50% da carga utilizada habitualmente pelos indivíduos e foi pedido que

RESULTADOS

os mesmos realizassem 10 repetições. Foi adotado o

Foram observadas diferenças significativas nos pro-

método de ensaio e erro, para determinação da carga de

tocolos sem intervalo - T2 (25,91 ± 2,76) e 5 minutos -

10RM, aumentando progressivamente a carga, porém

T3 (27,92 ± 4,01) para o sem alongamento - T1 (36,02

não ultrapassando quatro tentativas para determinação

± 3,91). Já no protocolo de 10 minutos - T4 (31,22 ±

da mesma. Os intervalos entre as tentativas foram fixa-

6,33) não foram encontradas diferenças significativas

dos em cinco minutos. Estímulos verbais foram realiza-

para a sessão sem alongamento (T1) (Figura 1).

dos a fim de manter o alto nível de estimulação.
Após a obtenção das cargas máximas no teste de
10RM, os indivíduos descansaram por 48h e foi realizado o reteste para confirmação das cargas.

DISCUSSÃO
O objetivo deste estudo foi analisar a interferência
de diferentes tempos de intervalo entre a execução de
exercícios de AM e o início de uma sessão de TF sobre

Protocolo de Treinamento
Foram utilizados três exercícios de alongamento

o desempenho da força muscular em homens treinados.
O principal achado deste estudo foi que com 10 minu-

antes do TF.

tos de intervalo entre a sessão de AM e a sessão de TF

Protocolo de AM:

ções realizadas no exercício supino em relação ao grupo

não houve diferença significativa no número de repetiForam realizados exercícios de AM para membros

que não realizou o AM. Porém é importante ressaltar

superiores através do método passivo estático, nos mús-

que foi observada uma diferença de aproximadamente

culos peitoral, tríceps braquial e deltóide, até o limiar

cinco repetições entre as duas sessões. Nossos resulta-

de dor, realizando duas séries com duração de quaren-

dos também demonstram que houve redução significati-

ta segundos, com o intervalo de vinte segundos entre as

va do número de repetições realizadas no supino quan-

mesmas. A duração total do alongamento foi em média

do os exercícios de AM foram realizados imediatamen-

de 10 minutos.

te antes do inicio da sessão do TF ou com cinco minutos de intervalo entre a sessão de AM e o inicio da ses-

Posições:

são de TF. Por exemplo, houve redução de 28% e 23,5%

1° Abdução horizontal dos ombros - individuo em

no número de repetições realizadas no supino quando o

posição ortostática (PO) e joelhos semi-flexionados.

mesmo foi realizado imediatamente após os exercícios

Foi realizado o alongamento passivo do músculo peito-

de alongamento, e cinco minutos após os exercícios de

ral maior, mantendo as palmas das mãos voltadas para

alongamento respectivamente. Por outro lado, a redu-

baixo e cotovelo em extensão. O avaliador se posicionou

ção no numero de repetições realizadas no supino após

atrás do avaliado, conduzindo o movimento até o limiar

10 minutos de intervalo entre a sessão de AM e a ses-

de dor ser manifestado verbalmente.

são de TF foi de 13%, o que representa uma melhora no

2° abdução total dos ombros com flexão do cotovelo – o individuo em PO, elevou e flexionou um dos cotovelos atrás da cabeça e com a mão oposta puxava o cotovelo para baixo até atingir o limiar de dor.

desempenho entre 10,5% e 15% o que foi significativo
(P<0,05) (Figura1).
Outros estudos corroboram parcialmente nossos

3° Adução horizontal - individuo em PO, cruzava

resultados, pois verificaram redução no desempenho em
testes de força muscular após a execução do AM(1,4,6). No

um dos braços a frente do corpo na altura do ombro e

estudo de Bacurau et al.(1) foram observadas reduções

Ter Man. 2011; 9(44):343-347

346

Alongamento e Treinamento de Força.

dução do número de séries e do tempo de AM, provavelmente reduz o efeito inibidor desta atividade sobre a
força muscular máxima e no desempenho em uma sessão de TF.
Outro ponto importante refere-se ao tipo de alongamento utilizado antes da sessão de TF. No estudo de
Manoel et al(11) foi verificado o efeito agudo de três tipos
diferentes de AM sobre a potência muscular de membros
inferiores em mulheres jovens treinadas em força. Esses
resultados demonstraram que o alongamento dinâmico pode aumentar o pico de potência em equipamentos
Figura 1. Comparação do número de repetições no exercício
supino após alongamento:

isocinéticos. Porém esses dados devem ser analisados

T1 – Treinamento realizado sem alongamento; T2 – Treinamento realizado
imediatamente após o alongamento; T3 – Treinamento realizado 5 minutos após o alongamento; T4 – Treinamento realizado 10 minutos após o
alongamento; * Diferença significativa para T1.

tensão do joelho somente em contrações concêntricas o

com cautela, visto que neste estudo foi avaliada a exque pode não pode ser extrapolado para o TF em equipamentos isotônicos ou pesos livres, visto que os maiores efeitos inibitórios do alongamento são atribuídos à

significativas na força muscular máxima no Leg Press

ativação e co-ativação de mecanismos não contráteis

450, após a execução do alongamento estático em mu-

da musculatura como os órgãos tendinosos de Golgi e

lheres fisicamente ativas. Participaram deste estudo 14

os fusos musculares, que se localizam nos componentes

mulheres com experiência mínima de um ano em TF.

elásticos da musculatura, responsáveis principais pelo

Para verificar o efeito do AM estático sobre a força mus-

aumento da capacidade de suportar uma maior sobre-

cular de membros inferiores, foram utilizadas três séries

carga na fase excêntrica do movimento, quando com-

com 30 segundos de duração em seis exercícios diferen-

parada a fase concêntrica(17). Porém existe contradição

tes para o quadríceps e para os músculos posteriores de

em relação aos mecanismos que o treinamento da flexi-

coxa. Estes resultados corroboram parcialmente com os

bilidade influencia negativamente nos ganhos de força.

resultados do nosso estudo, porém com algumas dife-

Nelson et al.(7) e Craemer et al.(18) verificaram que a di-

renças importantes nos procedimentos de coleta como

minuição da força ocorre devido à fatores neurais e me-

a utilização de exercícios para membros inferiores en-

cânicos como: diminuição na ativação de unidades mo-

quanto nos utilizamos um exercício para membros supe-

toras, alterações nas propriedades musculotendinosas

riores, a participação a mulheres enquanto no nosso es-

e viscoelásticas do músculo e devido à alternância no

tudo participaram apenas homens e o tempo de duração

comprimento-tensão da fibra muscular, enquanto Behm

do AM que foi de 30 segundos enquanto no nosso estu-

et al.(19) e Young e Behm(20) relatam que o motivo é neu-

do foram utilizados 40 segundos.

ral. Um dos principais fatores limitantes para os estudos

Em outro estudo que avaliou a influência do AM

que comparam o desempenho do TF após uma sessão

sobre desempenho no TF, porém com a utilização de

de alongamento é a falta de controle sobre a intensida-

outro grupamento muscular, Firmino et al.16 demonstra-

de do alongamento em relação à sessão de TF, pois o vo-

ram que em relação à média das repetições em cada

lume e a intensidade dos AM parecem não ser homogê-

série no exercício mesa flexora, não houve diferença sig-

neos e os resultados variam, prejudicando a confiabili-

nificativa entre os diferentes protocolos de aquecimen-

dade e validade para a prescrição do TF

to realizados. A principal diferença para o nosso estudo,

fica-se na literatura que a maioria dos estudos demons-

além do grupamento muscular utilizado, foi o tempo de

trou que o alongamento muscular provoca uma redução

AM, pois os indivíduos realizaram apenas uma série, por

de força máxima, da potência muscular, e do número de

20 segundos de sustentação. Um dos fatores que pode

repetições em relação a uma carga pré-determinada (%

influenciar as resposta inibitórias do AM em relação a

de 1RM)(1,6,11,21), não sendo encontrado nenhum estudo

uma sessão de TF é tempo de alongamento utilizado.

que demonstrasse ganho de força ou de performance

Em nosso estudo foram utilizados 40 segundos de alon-

relacionada ao TF após uma sessão de alongamento es-

gamento e foram encontradas reduções significativas no

tático. Desta forma, não se sabe até que ponto a condu-

desempenho no exercício supino. Por outro lado, outros

ção de um programa de TF, com maior volume, núme-

dois estudos(4,10) que não encontraram reduções signi-

ro de exercícios e maior duração, exerceria efeitos dife-

ficativas na força máxima após uma sessão de alonga-

rentes sobre o desempenho, ou mesmo nos valores de

mento, utilizaram tempos menores de alongamento (in-

força máxima.

, porém veri-

(21)

feriores a 30 segundos) demonstrando que o tempo de
sustentação pode ser uma importante variável para determinar a inibição à produção de força muscular. A re-
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houve diferença significativa para a prática do TF sem

são de alongamento, o que não aconteceu com 10 minu-

alongamento, em relação ao grupo que realizou o TF

tos de intervalo. Desta forma, sugerimos que para pro-

após 10 minutos de intervalo. Entretanto foram encon-

gramas que tenham como objetivo o aumento da força

tradas diferenças significativas entre T1 e T2, e T1 e T3,

e realização de grandes volumes de treinamento (carga

demonstrando que os efeitos inibitórios do AM sobre a

x repetições), não sejam realizados alongamentos ime-

força permanecem por no mínimo 5 minutos após a ses-

diatamente antes à sessão de TF.
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Artigo Original

Influência da mochila escolar na postura dos
alunos do ensino fundamental.
Influence of the school backpack in the posture of the students of basic education.
Rosely Martins Gomes(1), Rosiane Almeida Gouveia(1), Thiago Valentim Madeira(1), João Luiz Coelho de
Faria(2).

Resumo
Introdução: Postura pode ser definida como o arranjo relativo das partes do corpo. Considera-se boa postura quando
ocorre equilíbrio músculo-esquelético protegendo as estruturas de sustentação do corpo. Por outro lado, a má postura é uma relação defeituosa entre as várias partes do corpo que produz uma maior tensão sobre as estruturas de suporte. A maioria dos problemas posturais têm sua origem na infância, entretanto, os recorrentes desvios posturais durante o crescimento são classificados como “desvio de desenvolvimento” e, quando os padrões se tornam habituais,
podem resultar em alterações posturais. As alterações do alinhamento corporal em crianças são multicausais, sendo o
excesso de peso das mochilas escolares um grande fator para o desenvolvimento ou progressão dos desvios posturais.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi identificar os possíveis desvios posturais decorrentes da utilização da mochila escolar com excesso de peso por alunos do ensino fundamental de uma escola privada de Vitória, Espírito Santo.
Método: Trata-se de um estudo descritivo transversal, constituído por uma amostra aleatória de quatorze indivíduos, de ambos os sexos. Foi aplicado um questionário para que fossem obtidas informações acerca dos dados pessoais
e aspectos relacionados ao uso da mochila. Em seguida, os participantes foram submetidos a uma avaliação antropométrica e fotográfica nas vistas anterior, posterior, lateral direita e esquerda, com e sem a mochila. Além disso, foi realizada a aferição do peso da mochila escolar. As fotos foram analisadas através de um Software de Avaliação Postural (SAPO). Resultados: Na comparação das vistas com e sem mochila, foi observada diferença estatisticamente significativa (p≤ 0,05) na vista lateral direita para o ângulo referente à inclinação póstero-anterior do corpo. Houve predomínio da mochila com duas alças como forma de transporte, cujo peso ultrapassa o recomendado pela Organização
Mundial da Saúde. Conclusão: Conclui-se que as crianças transportavam excesso de peso nas mochilas escolares e
que apresentaram aumento da inclinação anterior do corpo ao carregar a mochila.
Palavras-chave: Avaliação, postura, estudantes, mochila.
Abstract
Introduction: Posture can be defined as the relative arrangement of the parts of the body. A good posture is considered when there is stability of the muscles-skeletal, protecting the structures of sustentation of the body. In another
way, the bad position is a defective relation between some parts of the body that produces a larger tension on the support structures. The majority of the postures problems has origin in infancy, during the growth phase, which we classify as “development shunting line”. When the standards become habitual, it can result in postures alterations. The alterations of the corporal alignment in children have a lot of causes, being the excess of weight in the school knapsacks
an important factor to the development or progression of postures shunting lines. Objective: The objective of this
study was to identify the possible shunting lines in the posture caused for the use of the school backpack with excess
of weight in basic education students of a private school of Vitoria, Espirito Santo, Brazil. Method: This is a transversal randomized descriptive study with fourteen individuals, both sexes. A questionnaire was applied to take the information concerning the personal aspects related to the use of backpack. Then, the participants had been submitted to
anthropometric and photographic evaluations in the sights previous, posterior, lateral right and left, with and without
backpack. In addition, the weight gauging of the school backpack was analyzed. The photos had been analyzed with
a Software of Postural Evaluation (SAPO). Results: Comparing the results, it was observed a statistical significant difference (p≤0,05) in the right lateral sight for the referring angle to the previous inclination of the trunk of the body.
It had prevalence of the backpack with two handles as form of transport and weight carried beyond the recommended for the World Health Organization. Conclusion: We conclude that children transport excess of the weight in the
school backpacks and that amplify an inclination of the body with the transport of them.
Keywords: Evaluation, posture, students, backpack.
Artigo recebido em 1 de novembro de 2010 e aceito em 5 junho de 2011
1. Discente do curso de Graduação em Fisioterapia - Faculdade Salesiana de Vitória - FSV, Vitória, Espírito Santo, Brasil.
2. Docente da Faculdade Salesiana de Vitória - FSV, Vitória, Espírito Santo, Brasil.
Endereço para correspondência:
Thiago Valentim Madeira. Avenida Dr. Hervan Modenesi Wanderley, 281. Residencial Vina Del Mar – Jardim Camburi. CEP 29090-640.
Vitória, ES. Tel: 27 3347 2555. E-mail: thiagomadeira17@hotmail.com.

Ter Man. 2011; 9(44):348-352

349

Rosely Martins Gomes, Rosiane Almeida Gouveia, Thiago Valentim Madeira, João Luiz Coelho de Faria.

INTRODUÇÃO
A Academia Americana de Ortopedia define postu-

mochilas podem contribuir para o desenvolvimento ou
progressão dos desvios posturais(10).

ra como o arranjo relativo das partes do corpo. O termo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)

postura também é usado para descrever um compos-

o peso de mochilas, pastas e similares não deve ultra-

to das posições das diferentes articulações do corpo em

passar 5% do peso de criança da pré-escola e 10% do

um dado momento(1). Considera-se boa postura quando

peso do aluno do ensino fundamental(11). Entretanto,

ocorre equilíbrio músculo-esquelético protegendo as es-

um grande número de orientadores educacionais, pais

truturas de sustentação do corpo em relação a lesões ou

e crianças, não têm conhecimento dos malefícios causa-

deformidades progressivas. Por outro lado, a má postu-

dos à coluna vertebral devido ao sobrepeso e uso incor-

ra é uma relação defeituosa entre as várias partes do

reto da mochila. Por essa razão, alguns estados brasilei-

corpo, que produz uma maior tensão sobre as estruturas

ros, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Município

de suporte, ocorrendo um desequilíbrio do corpo sobre

de Vitória decretaram uma lei a qual prevê que o peso

essa base de suporte(2).

máximo do material escolar transportado por alunos em

A postura ideal é vista como um equilíbrio dinâmico
dos segmentos corporais nos planos sagital, longitudinal

mochilas, pastas ou similares, não poderá ultrapassar 5
ou 10% do seu peso(7,12).

e axial, nas suas mais variadas posições, caracterizan-

O sistema músculo esquelético de crianças de 9 a

do-se por um máximo de eficiência fisiológica e biome-

11 anos não completou totalmente o processo de ma-

cânica, requerendo um mínimo de esforço e tensão(3).

turação, sendo assim, qualquer fator de risco ocorrido

Pequenos desvios da postura ideal são esperados em

durante esta fase deve ser imediatamente detectado e

uma população normal, devido às muitas variações en-

eliminado, a fim de prevenir danos futuros ao referido

contradas na estrutura corporal(4). Bricot(5), em seu estu-

sistema(7).

do, relata que mais de 90% dos indivíduos apresentam
um desequilíbrio postural.

Com base no exposto, a orientação da fisioterapia
é de grande importância no ambiente escolar, pois este

A maioria dos problemas posturais tem sua origem

período mostra-se adequado para a intervenção tera-

na infância, uma vez que as crianças em idade esco-

pêutica em qualquer nível, sendo possível evitar, corri-

lar encontram-se em período de acomodação das suas

gir ou realinhar alterações posturais, se considerarmos

estruturas anatômicas. Entretanto, os mais recorrentes

o enorme potencial adaptativo das estruturas relaciona-

desvios posturais durante o crescimento são classifica-

das à postura durante o período de crescimento(6).

dos como “desvio de desenvolvimento” e, quando os pa-

A avaliação postural é um método amplamente uti-

drões se tornam habituais, podem resultar em altera-

lizado na fisioterapia para compreensão do alinhamen-

ções posturais(6). Dentre as alterações podem ser dadas

to dos segmentos corporais e influencia diretamente na

como exemplo: escolioses, hipercifoses, hiperlordoses e

conduta terapêutica. Durante um longo período, foram

sintomatologias de lombalgias, dorsalgias e cervicalgias,

utilizados métodos qualitativos para análise da postura.

as quais prejudicam o desenvolvimento normal(7).

Esses métodos são considerados de pouca reprodutibi-

Braccialli e Vilarta(8), em seu estudo, evidencia-

lidade por serem baseados na observação subjetiva do

ram que uma postura inadequada pode vir a desenvol-

examinador(13). Buscando avaliações fidedignas, foram

ver-se entre as idades de 7 a 12 anos e entre as altera-

desenvolvidos instrumentos de diagnósticos mais obje-

ções posturais de tronco mais comuns nesta faixa etária

tivos para a avaliação do paciente, como o dinamôme-

estão as escolioses. Penha e colaboradores(9) avaliaram

tro isocinético e a posturografia computadorizada. Den-

132 crianças do gênero feminino, onde as principais al-

tre os programas de avaliação postural computadori-

terações encontradas foram protusão de ombros, ante-

zada podemos citar o SAPO, um software de avaliação

versão pélvica, hiperextensão de joelhos e pés valgos.

postural que tem a intenção de proporcionar um banco

Na pesquisa de Lima(10), com uma amostra de 256 alu-

de dados nacional sobre postura. O SAPO é um pro-

nos de 12 escolas da rede municipal de ensino do muni-

grama de avaliação quantitativa desenvolvido por uma

cípio de Florianópolis, Santa Catarina, com idade entre

equipe multidisciplinar e de baixo custo, possibilitando,

7 e 10 anos, foi identificado que as principais alterações

desta forma, garantir a confiabilidade dos dados no âm-

posturais encontradas foram nos segmentos dorso-lom-

bito metodológico e clínico do processo avaliativo. Se-

bar e joelhos, para ambos os gêneros, sendo a hiperlor-

gundo Ferreira(13), tal instrumento permite a medida em

dose lombar mais prevalente no sexo feminino e a pro-

ângulos e distâncias para a análise da postura em foto-

trusão de ombros no sexo masculino.

grafias, sendo muito relevante para a fisioterapia.

Alterações posturais em crianças são multicau-

Dispondo de métodos fidedignos de avaliação como

sais, porém, estudos relacionados às atividades escola-

o citado acima, o fisioterapeuta pode atuar de forma

res apontam que a permanência na postura sentada por

preventiva em diversas patologias, promovendo, assim,

longo período, a carga transportada nas mochilas esco-

a manutenção da saúde. Somando-se a isso, o sucesso

lares, bem como o modo de transporte e o modelo de

na prevenção dessas disfunções dependerá do acompa-

Ter Man. 2011; 9(44):348-352

350

nhamento, participação e compromisso dos alunos, pais
e professores.

Influência da mochila escolar na postura.

duo posicionava-se confortavelmente em ortostase para
a primeira tomada de fotografias, tendo sua preensão

Este estudo teve como objetivo identificar os possí-

plantar demarcada com giz e, após as tomadas seguin-

veis desvios posturais decorrentes da utilização da mo-

tes, o tapete era girado e o participante reposicionado.

chila escolar com excesso de peso em alunos do ensi-

Na avaliação antropométrica foram aferidos o peso e a

no fundamental de uma escola privada de Vitória, Espí-

altura por uma balança da marca Filizolla®. A carga da

rito Santo.

mochila foi mensurada pela mesma balança.

MÉTODO

tocolo do SAPO, com adaptações: 1) vista anterior: tra-

Os pontos anatômicos demarcados seguiram o proTrata-se de um estudo descritivo transversal, que

gos direito e esquerdo, acrômios direito e esquerdo, es-

foi desenvolvido no laboratório de traumato-ortopedia

pinha ilíaca ântero –superior (EIAS), trocânter maior do

da clínica escola de fisioterapia da Faculdade Salesiana

fêrmur direito e esquerdo, interlinhas articulares dos jo-

de Vitória, de acordo com a Resolução 196/96, do Con-

elhos direito e esquerdo, maléolos laterais direito e es-

selho Nacional de Saúde.

querdo; 2) vistas laterais: acrômios, trocânter maior do

A amostra foi constituída aleatoriamente por qua-

fêrmur, EIAS, interlinha articular do joelho, maléolos la-

torze alunos, de ambos os sexos, sendo 08 meninas e

terais, processo espinhos de C7, processo espinho de

06 meninos matriculados no quinto ano do ensino fun-

T7, processo espinho de L1; 3) vista posterior: espinha

damental, com idade de 10 anos. Os critérios de inclu-

ilíaca pôstero- superior (EIPS).

são adotados foram de crianças que não estavam em

Para a análise estatística, as vistas avaliadas foram

tratamento médico ou fisioterapêutico por doença mús-

as vistas anterior e lateral direita, por apresentarem

culo-esquelética e aqueles que compareceram a avalia-

maior número de ângulos possíveis de serem compara-

ção e apresentaram o termo de consentimento livre e

dos, sendo que o N mínimo era de seis para cada angu-

esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis.

lação avaliada.

Neste estudo foram avaliados os desvios posturais

A análise dos dados foi realizada através de média

e mensuradas as medidas antropométricas (peso e al-

e desvio padrão para cada um dos ângulos e variáveis da

tura). O peso e o tipo da mochila utilizada para o trans-

mochila. A comparação dos ângulos escolhidos entre as

porte do material escolar também foram avaliados, bem

vistas com e sem mochila foi proporcionado pelo Test-t

como a sua influência na postura do aluno. Aplicou-se

de student (p≤0,05) de dependência. Foi utilizado o pa-

um questionário para coleta de informações pessoais

cote estatísco do Microsoft Office 2007.

e aspectos relacionados ao uso da mochila, elaborados
pelos autores da pesquisa.

RESULTADOS

Para a análise postural, utilizou-se um Software

A amostra de 14 sujeitos caracterizou-se pelo pre-

de Avaliação Postural (SAPO). Os indivíduos da amos-

domínio do gênero feminino (57,14%) e do membro

tra compareceram ao local de avaliação vestindo, obri-

dominante direito (78,57%). De acordo com a tabela

gatoriamente, trajes de banho. Foram realizadas a loca-

1, a média de índice de massa corporal (IMC) foi de

lização e demarcação dos pontos anatômicos com mar-

16,09±2, 84, sendo que 85,71% da população estuda-

cadores de isopor de cor branca (15 mm) e fita adesi-

da tinha peso normal. Somente dois indivíduos estavam

va dupla face.

na categoria sobrepeso, que corresponde a 14,29% da

As imagens foram obtidas por uma câmera digi-

amostra(15). Após análise dos questionários aplicados aos

tal (Sony® DSC- T77 Cyber - shot 10.1 Mega pixels),

indivíduos da amostra, constatou-se que 42,85% trans-

sem utilização de zoom e flash. A câmera foi posicionada

portavam objetos além do material escolar.

sobre um tripé a uma altura da metade do avaliado e a
três metros de distância do mesmo. Cada aluno foi fotografado na posição ortostática, em vistas anterior, posterior e lateral (direita e esquerda) com os marcadores
fixados em pontos de interesse. Também foi registrada a
postura das crianças durante o uso da mochila.
Para a digitalização e calibração da imagem, utilizou-se um fio de prumo, com marcação de um metro,
sendo este colocado paralelo ao participante, possibilitando um referencial fixo. Além disso, um fundo preto
foi posicionado atrás do avaliado para melhor visualização durante a avaliação. Na tentativa de garantir a
mesma base de sustentação nas vistas avaliadas, foi
utilizado um tapete de borracha preto no qual o indiví-
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Tabela 1. Média e desvio padrão para peso, altura, IMC, peso
da mochila e percentual do peso em relação ao peso corporal
dos sujeitos participantes.
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material escolar em suas mochilas. Segundo Flores(18),
atualmente, crianças e jovens carregam um número
cada vez maior de objetos além de cadernos e livros,
como lanches, brinquedos e roupas, o que leva a um aumento significativo no peso da mochila. Além disso, a
má distribuição da grade curricular, o maior poder aquisitivo dos alunos e o modelo da mochila são fatores que
Tabela 2. Média e desvio padrão (em graus) para os ângulos
da vista anterior.

podem influenciar significativamente no aumento do
peso da carga transportada(19).
Foi verificado que a maioria da amostra utilizava
mochila de duas alças, assim como foi encontrado em
outros estudos

. De acordo com a literatura, os

(7,15,19)

indivíduos que fazem o uso da mochila de duas alças
podem apresentar alterações posturais, mesmo assim,
esta continua sendo uma forma menos prejudicial de
transporte(8). Fernandes et al.(15) realizaram um estudo,
no qual foi observado que o excesso de carga transporTabela 3. Média e desvio padrão (em graus) para os ângulos
da vista lateral direita.

tada pelos alunos era derivado dos modelos de carrinho utilizados, que apresentavam entre 5 a 7 kg quando vazios. Este é um dos fatores que comprova o fato
de a mochila de duas alças ser considerada uma melhor

Em relação à forma de transporte do material, a

forma de transporte e menos prejudicial à postura.

amostra estudada utilizou mochila com duas alças e mo-

Após a análise postural dos alunos e comparação

chila com rodízios, com predomínio da mochila com duas

dos ângulos posturais com e sem mochila, foi encon-

alças (64,29%). O peso da mochila do grupo estuda-

trada somente uma alteração estatisticamente signifi-

do apresentou média de 4,4±1,12 kg e o percentual do

cativa, localizada na vista lateral direita. Essa alteração

peso da mochila em relação ao peso corporal da popula-

foi referente à inclinação do corpo no sentindo póstero-

ção foi de 13,33±4,40%, sendo que 85,71% dos alunos

anterior, obtida através da marcação dos pontos ana-

transportavam peso acima dos 10% recomendado.

tômicos, acrômio e maléolo lateral. Foi constatado que

Os principais resultados encontrados em relação ao

há uma maior inclinação anterior do corpo no momen-

alinhamento postural estão descritos nas tabelas 02 e

to da utilização da mochila. As crianças sem mochila

03, mostrando que a única variável que apresentou alte-

apresentavam uma média maior (177,4±1,48°) quan-

ração estatisticamente significativa (p≤0,05) foi na vista

do comparadas com as médias das crianças com mo-

lateral direita, mais especificamente no ângulo entre o

chila (176,2±2,10°), demonstrando, assim, que quan-

acrômio e o maléolo lateral/vertical, que descreve a in-

to menor o ângulo entre o acrômio e o maléolo lateral /

clinação do corpo no sentido póstero- anterior.

vertical, maior a inclinação.
Ao carregar uma mochila, o centro de gravidade

DISCUSSÃO

do indivíduo é deslocado no sentido da carga e para

Os achados deste estudo revelam que as crianças

compensar esse deslocamento, geralmente inclina-se

avaliadas transportam mochilas com peso acima do re-

o corpo no sentido oposto à força. Por exemplo, para

comendado pela OMS. Esses resultados comprovam a

compensar uma mochila pesada que posiciona-se sobre

realidade escolar citada por diversos autores em seus

as costas, os indivíduos deslocam a cabeça e o tronco

estudos (7,11,15-17). Em nosso estudo, 85,71% dos alunos

para a frente. Outra estratégia é a hiperextensão lombar

carregavam excesso de peso na mochila. Os resultados

acompanhada de apoio manual sobre as alças da mochi-

dessa pesquisa corroboram o estudo de Almeida(7), rea-

la. Tais desvios posturais podem dificultar a capacidade

lizado em uma escola privada do município de Tubarão,

natural de absorção de choque da coluna vertebral e exi-

em Santa Catarina, no qual foi analisado o peso corpo-

gir maior atividade muscular para impedir que o indiví-

ral e o peso da mochila escolar de 32 alunos da 4ª série.

duo se desequilibre. Além disso, as forças e os momen-

Após a mensuração da massa corporal e dos dados an-

tos aumentam sobre a coluna vertebral. Em suma, as

teriores, observou-se que 69,57% dos alunos transpor-

mudanças posturais na cabeça e no tronco colocam os

tavam o peso da mochila acima de 10% do peso corpo-

tecidos moles em desvantagem biomecânica, tornando-

ral e que 30,43% transportam o peso de acordo com o

os mais vulneráveis a fadigas(20,21).

recomendado.

Segundo Almeida(7), ao efetuar a manobra de se

Após análise do questionário aplicado, constatou-se

deslocar mais adiante, a criança apresenta um aumen-

que 42,85% dos alunos transportavam objetos além do

to da lordose fisiológica. Esta modificação gera estres-
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se no deslizamento das vértebras L5-S1. Desta forma,

participação do fisioterapeuta é de grande valia nos pro-

os hábitos posturais incorretos adotados desde o ensino

gramas de educação postural em escolas, uma vez que

fundamental podem gerar alterações irreversíveis nas

promove mudanças significativas nos hábitos referentes

crianças, considerando que as estruturas que compõem

à utilização de mochilas, principalmente com relação à

a unidade vertebral (ligamentos e discos) sofrem um

diminuição da quantidade de carga transportada.

processo de degeneração ao longo da vida e não apresentam mecanismos de regeneração(15).

CONCLUSÃO

Sendo assim, hábitos posturais incorretos podem

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir

trazer conseqüências negativas ao alinhamento corpo-

que as crianças avaliadas transportavam excesso de

ral, como o aumento da inclinação anterior do corpo,

peso nas mochilas escolares e que apresentam aumento

adotados durante o uso da mochila na infância. Portanto,

na inclinação anterior do corpo ao realizar o transporte

torna-se interessante a adoção de medidas educativas e

da mochila. Sugere-se que mais estudos sejam realiza-

preventivas para que tais conseqüências sejam minimi-

dos neste âmbito, com uma população maior, para for-

zadas. De acordo com Fernandes, Casarotto e João(15), a

necer maior grau de fidedignidade e reprodutibilidade.
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Equilíbrio e capacidade funcional em indivíduos
portadores de osteoartrite de joelho.
Balance and functional capacity in individuals with knee osteoarthritis.
Ana Carolina Silva de Souza(1), Ana Lúcia Danielewicz (2), Gilmar Moraes Santos(3), Fernando Luiz Cardoso(4).

Resumo
Introdução: A osteoartrite de joelho (OAJ) acomete a cartilagem articular gerando dor, distúrbios musculosqueléticos e proprioceptivos que podem favorecer ao desequilíbrio postural durante as atividades de vida diária. Objetivo:
Este estudo teve objetivo de analisar a influência do quadro clínico e da capacidade funcional de portadores de OAJ no
equilíbrio quase-estático e dinâmico. Método: Participaram 64 mulheres com idade entre 50 e 75 anos, separadas em
dois grupos: GOAJ (42 portadoras de OAJ) e GC (22 assintomáticas). O questionário de WOMAC foi aplicado para verificar a capacidade funcional do joelho. Para avaliar o equilíbrio estático e dinâmico utilizou-se a Escala de Equilíbrio de
Berg (EEB), e para o quase-estático a plataforma Chattecx Balance System®, nas condições de olhos abertos e fechados. Resultados: Evidenciou-se que os escores da EEB e do WOMAC foram significativamente menores para o GOAJ.
No equilíbrio quase-estático, o GOAJ apresentou maior deslocamento do centro de oscilação de pressão (COPAP) e velocidade média(VELAP) na direção ânteroposterior, e maior e área de elipse, em ambas as condições visuais. O escore de WOMAC mostrou fracas correlações com o deslocamento do COPAP, VELAP e área da elipse. A EEB obteve moderada correlação com o grau de OAJ e WOMAC. Conclusão: As portadoras de OAJ possuem déficits no equilíbrio corporal. Além disso, o grau de OAJ e capacidade funcional são as variáveis clínicas que exerce maior influência no equilíbrio dinâmico destes indivíduos.
Palavras-chave: Osteoartrite do Joelho; Limitação da Mobilidade; Equilíbrio Postural.
Abstract
Introduction: The Knee Osteoarthritis (KOA) affects the joint cartilage causing pain, musculoskeletal and proprioceptive disorders that may favor the occurrence of postural balance disturbance during the daily life activities. Objective:
This study has aim of analyze the influence of clinical variables and functional capacity of patients with KOA in the static and dynamic balance. Method: Participated 64 women from 50 to 75 years of age were separated into two different
groups: KOA group (42 subjects with KOA) and control group (22 asymptomatic). The WOMAC questionnaire was used
in order to analyze the knee functional capacity. For the static and dynamic evaluation of balance was used the Berg
Balance Scale (BBS), and to static evaluation, the Chattecx Balance System platform was used, with open and closed
eyes conditions. Result: Showed that the score of BBS and WOMAC were significantly lower for the KOA group. In
the static balance evaluation, the KOA group demonstrated greater of the center of pressure oscillation displacements
(COPAP) e average speed (VELAP) in the anteroposterior and ellipse area, in both eyes conditions, when compared
with CG. The score WOMAC showed weak correlations with excursion of COPAP, VELAP and ellipse area. Conclusion:
The BBS score showed moderate correlation with KOA degree and WOMAC. The women with KOA had a deficit in the
body balance. Besides, the degree of KOA is the clinical variable that has more influence on the dynamic balance.
Key words: Osteoarthritis, Knee; Mobility Limitation; Postural Balance
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INTRODUÇÃO

população ao risco de queda. Desta maneira, torna-se

Estima-se que 4% da população brasileira apresen-

importante a realização de estudos que analisem a in-

tem osteoartrite, sendo o joelho a segunda articulação

fluência do quadro álgico, da capacidade funcional e do

mais acometida pela doença, com 37% dos casos(1). A

grau de OAJ no equilíbrio quase-estático e dinâmico em

osteoartrite de joelho (OAJ) é uma enfermidade crôni-

portadores de OAJ. Acredita-se que a identificação dos

ca-degenerativa que acomete as articulações sinoviais e

fatores que podem gerar mudanças no sistema do con-

caracteriza-se por apresentar alterações na cartilagem

trole postural seja essencial para auxiliar no desenvol-

articular, dando origem a zonas de fibrilação e fissura-

vimento de métodos preventivos e de intervenção tera-

ção, sendo observado, também, microfraturas, cisto, es-

pêutica, com o objetivo de manter ou melhorar a capa-

clerose subcondrais e formação de osteófitos nas bordas

cidade funcional.

articulares, conforme o seu grau de desenvolvimento.

Diante destas considerações, este estudo teve

De tal modo que esta enfermidade pode provocar dores,

como objetivo comparar a condição de capacidade fun-

rigidez, distúrbios musculosqueléticos, proprioceptivos e

cional do joelho, e o equilíbrio quase-estático e dinâmico

instabilidade das articulações(1-9). Estes fatores influen-

entre portadores de OAJ e voluntários saudáveis.

ciam de forma negativa a capacidade funcional de seus
portadores e interferem na realização de suas atividades

MÉTODO

de vida diária (AVD’s)(1,10).
Segundo diversos autores(2-12) a limitação da capa-

Caracterização do estudo

cidade funcional pode implicar na diminuição do equi-

Este estudo foi do tipo descritivo observacional

líbrio postural, já que com o agravamento da doença,

transversal, o qual utilizou a amostragem não-probabi-

ocorreria a diminuição na capacidade de precisão, da

lística por julgamento. Este estudo foi aprovado pelo Co-

agilidade e do automatismo para realização dos movi-

mitê de Ética da Universidade do Estado de Santa Cata-

mentos corporais. Estes déficits podem reduzir a con-

rina, protocolo n°068/2008, de acordo com a resolução

fiança dos portadores ao executarem tarefas cotidianas

1996/96 da National Health Council.

(tal como: anda, subir e descer escada, agachar, entre
outras), favorecendo sua inabilidade funcional(11,12).

Amostra

Sabe-se que o equilíbrio postural é essencial para

Participaram nesta pesquisa 64 mulheres com idade

desempenho adequado das AVD’s, sendo definido como

entre 50 e 75 anos, sendo 42 portadoras de osteoartri-

a habilidade de controlar o centro da gravidade corporal

te de joelho do compartimento tíbio-femural, que cons-

dentro da base de suporte(13). Um declínio dessa capaci-

tituíram o Grupo de Osteoartrite de Joelho (GOAJ) e 22

dade proprioceptiva em indivíduos com OAJ tem sido re-

mulheres sem osteoartrite de joelho, que formaram o

latado por alguns autores(14-18) que ao avaliarem o com-

Grupo de Comparação (GC). Os grupos apresentaram

portamento do equilíbrio quase-estático, verificaram

homogeneidade com relação à idade e estatura, sendo

maiores deslocamentos do centro de oscilação de pres-

que a peso corporal e o índice de massa corporal (IMC)

são (COP), ao comparar indivíduos com e sem OAJ, su-

foram maiores para o GOAJ, com diferenças significati-

gerindo a presença de alterações no seu equilíbrio pos-

vas (p=0,001) entre os grupos (Tabela 1). Para o GOAJ

tural. Neste sentido, por meio da Escala de Equilíbrio de

selecionou-se portadoras de OAJ idiopática bilateral e

também verificaram pior con-

deambulantes sem auxílio na marcha, por pelo menos

dição de equilíbrio estático e dinâmico (equilíbrio funcio-

6 metros. Para o GC, as participantes deveriam ser de-

nal) em indivíduos com OAJ em comparação com grupo

ambulantes independentes e sem sinais e/ou sintomas

sem enfermidade.

de osteoartrite de joelho, por meio do exame clinico e

Berg (EEB), Sun et al.

(19)

Entretanto, poucos estudos(6,18) associaram as ma-

raio-X.

nifestações clínicas da doença com o equilíbrio corporal

As voluntárias foram encaminhadas pelo ambulató-

de seus portadores. As alterações fisiológicas da OAJ,

rio de Ortopedia do Hospital Universitário da Universida-

tais como, reduções da força muscular(6), da amplitu-

de Federal de Santa Catarina e pela clínica de Fisiotera-

de do movimento(6,18), do tempo de reação e mudan-

pia da Universidade do Estado de Santa Catarina.

ças no sistema sensorial(6,18), degeneração da cartila-

O diagnóstico de osteoartrite de joelho foi confir-

gem articular(6,18), podem gerar limitação da capacidade

mado por médico especialista na área de ortopedia e

funcional, conseqüentemente, predispondo o individuo

traumatologia, utilizando os critérios do Colégio Ame-

ao desequilíbrio postural, logo, aumentando o risco de

ricano de Reumatologia e por meio de exame radiográ-

queda nesta população. No entanto, na literatura exis-

fico de joelhos bilateral, realizado no prazo máximo de

te escassez de estudos que investigaram se as altera-

6 meses, nas incidências ântero-posterior e perfil e em

ções fisiológicas e os quadros clínicos (grau de degene-

posição ortostática. O grau de alteração da superfície ar-

ração da OAJ, dor, capacidade funcional) dos portadores

ticular tíbiofemural foi classificado por meio da escala de

podem influenciar no seu equilíbrio, predispondo essa

graduação radiológica em osteoartrite de Kellgren – La-
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Tabela 1. Características clínicas e equilíbrio funcional do Grupo Osteoartrite de Joelho (GOAJ) e do Grupo Comparação (GC).
Variável
Idade (ano)
Massa croporal (kg)

(corporal)

Estatura (m)
Índice de massa corporal (imc)
Escala visual analógica (eva)

Grau de oaj

GOAJ (n=42)

GC (n=22)

Média ± DP**

Média ± DP**

x2 ( ±2)

65 (±2)

0,63

82,6 (±13,9)

65,5 (±13,4)

0,001*

1,6 (±0,09)

1,6 (±0,08)

0,19

32,2 (±5,14)

26,3 (±4,6)

0,001*

6 (±2)

-

I

4 (6,3%)

-

Ii

10 (15,6%)

-

Iii

18 (28,1%)

-

Iv
Womac

Valor de p

10 (15,6%)

-

50,6 (±25,3)

98,3 (±2,2)

0,001*

49,9

54,2

0,001*

Presença de morbidades auto-relatadas#+

34 (80.9%)

14 (63,6%)

0,13

Circulatório

22 (52,4%)

8 (36,4%)

0,22

Osteomuscular e/ou tecido conjuntivo

31 (73,8%)

3 (13,6%)

0,001*

Endócrinas e/ou metabólicas

11 (26,2%)

3 (13,6%)

0,25

Outros

15 (35,7%)

8 (36,4%)

0,24

Uso de medicamento auto-relatados+

32 (76,2%)

13 (59,01%)

0,16

Circulatório

23 (54,8%)

9 (40,1%)

0,29

18 (42,9)

0

0,001*

9 (21,4%)

2 (9,1%)

0,21

11 (26,2%)

10 (45,5%)

0,12

Escala de equilíbrio de berg (eeb)

Osteomuscular e/ou tecido conjuntivo
Endócrinas e/ou metabólicas
Outros
Teste Mann Whitney U;

+

teste qui-quadrado; *Valor de p estatisticamente significativo; ** Desvio padrão;

#

excluído osteoartrite de joelho

wrence, adotada oficialmente pela Organização Mundial

dor), aumentado em cada 1 cm de acordo com o grau de

de Saúde (OMS)(20).

piora da sensação dolorosa até 10 cm, sendo considera-

Este estudo excluiu as voluntárias que apresenta-

do o valor máximo de piora da dor(22).

ram as seguintes ocorrências: histórico de cirurgia de
membros inferiores e/ou coluna, nos últimos 12me-

WOMAC – Western Ontario and McMaster Universities

ses; quadro álgico ou distúrbios músculosqueléticos que

O WOMAC é um questionário de capacidade funcio-

impediram a manutenção da posição ortostática pelo

nal da articulação do joelho que compreende 24 ques-

tempo determinado no estudo (aproximadamente 30

tões, sendo que 5 (que) avaliam a dor, 2 rigidez articu-

minutos); ser usuário de dispositivo de suporte do peso

lar e 17 atividade física, todas especificas para a avalia-

corporal para deambulação (como bengala, muleta, an-

ção dos indivíduos com osteoartrite de joelho. Sua pon-

dador); ser portadora de diabetes mellitus tipo I ou II;

tuação máxima é de 96 pontos e cada questão possui

histórico de tratamento prévio para melhora do equilí-

quatro alternativas que variam de 0 (extrema) a 4 pon-

brio, distúrbios neurológicos na avaliação fisioterapêu-

tos (nenhuma). Os resultados foram descritos em valo-

tica e/ou relato de diagnóstico clínico; e distúrbios no

res que variam entre 0 (pior condição) a 100 (melhor

sistema vestibular e cerebelar – avaliados pelos testes

condição). Utilizou-se a versão do WOMAC validada para

neurológicos clínicos: romberg; dedo no nariz; apontar-

a língua portuguesa(23).

errado e guinada, de acordo com Cipriano(21).
EEB - Escala de Equilíbrio de Berg
Instrumentação

A Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) avalia o equilíbrio dinâmico e estático (equilíbrio funcional) dos indiví-

Os instrumentos utilizados no estudo foram:

duos e o risco de quedas, considerando a influência ambiental na função, por meio de 14 itens ou tarefas co-

EVA - Escala Visual Analógica

muns da vida diária, tais como alcançar, girar, transferir-

Para verificar a intensidade do quadro álgico foi uti-

se, permanecer em pé e levantar-se. O escore máximo

lizada a escala visual analógica (EVA) numérica com 10

que pode ser alcançado são de 56 pontos (melhor condi-

cm de comprimento horizontal, variando de 0 cm (sem

ção de equilíbrio postural). A EEB apresenta alta confia-
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bilidade intra e inter observadores, com ICC 0.99 e 0.98,
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A OAJ é uma doença crônica, consequentemente,

respectivamente(24).

algumas voluntárias faziam uso constante de medica-

Plataforma Chattecx Balance System Kim-Com

do que este estudo teve um caráter observacional do fe-

mentos analgésicos e/ou antiinflamatórios. ConsideranPara avaliar as variáveis do COP ântero-posterior e

nômeno, com a finalidade de retratar o equilíbrio postu-

médio-lateral, foi utilizada a plataforma Chattecx Balan-

ral e a mobilidade funcional o mais próximo possível da

ce System Kim-Com® da Chattanooga Group. O equipa-

realidade da vida cotidiana, a interrupção de tais medi-

mento possui uma freqüência pré-determinada de 100

camentos não foi recomendada.

Hz e filtragem de 15 Hz, sendo os sinais analógicos dos

Foi aplicado o questionário WOMAC, a fim de veri-

transdutores amplificados e convertidos em sinais digi-

ficar o nível de capacidade funcional do joelho. A avalia-

tais pelo próprio software do sistema.

ção do equilíbrio postural foi realizada de duas formas:

Segundo Gabiner et al.(25) o equipamento Balance

análise do equilíbrio dinâmico por meio da EEB e análi-

System não mensura força de reação horizontal e, desta

se do equilíbrio bipodal quase-estático, por meio da pla-

forma, não tem capacidade de calcular momento. Desta

taforma Chattecx Balance System®. Os testes de equi-

forma, os dados referentes ao equilíbrio postural, obti-

líbrio foram ordenados de modo aleatório simples, por

dos por meio do Balance System (centro de oscilação de

meio de sorteio.

balanço corporal-COB), foram convertidos em centro de

Na avaliação do equilíbrio quase-estático, as par-

oscilação de pressão(COP). Esta conversão seguiu a fór-

ticipantes permaneceram em repouso e descalças em

mula que calcula uma estimativa do COP na direção ân-

cima da plataforma. Receberam orientações para assu-

tero-posterior (COPAP) e médio-lateral (COPML), a partir

mirem uma postura ortostática com membros superio-

dos dados do Balance System(25). A fórmula considera a

res ao longo do corpo, pés paralelos com 10 cm de afas-

força vertical aplicada em cada plataforma (antepé e re-

tamento, sem ultrapassar a largura do ombro, olhar diri-

tropé) e o centro geométrico das células de carga do Ba-

gido à frente, cabeça reta e sem inclinação lateral(26).

lance System, da seguinte forma: COPml = [(Fr – Fl) –
(Dml/2)] / (Fr + Fl)

A mensuração do equilíbrio na plataforma foi executada nas condições visuais com os olhos abertos e fe-

Onde: Fr refere-se à força aplicada na célula de

chados. Para determinar a ordem da condição visual a

carga no lado direito, Fl é a força aplicada no lado es-

ser primeiramente avaliada foi adotado o modelo alea-

querdo, Dml é a distância entre o centro da célula de

tório simples, por meio de sorteio. Na condição visual de

carga direita e esquerda e COPML é o deslocamento mé-

olhos abertos, as avaliadas focaram em uma área cir-

dio-lateral.

cular, com o diâmetro de cinco centímetros, a uma distância de dois metros à frente. E na condição visual de

COPap = [(Fa – Fp) – (Dap/2)] / (Fa + Fp)

olhos fechados, foram orientadas a focar a área circular novamente e fechar os olhos para uma nova men-

Onde: Fa refere-se a força aplicada na célula de

suração.

carga anteriormente, Fp é a força aplicada posteriormente, Dap é a distância entre o centro da célula de
carga anterior e posterior e COPAP é o deslocamento ântero-posterior.

Análise dos Dados
Antes do início da aquisição na plataforma utilizouse um tempo de descarte de 15 segundos para evitar

Foram selecionadas para o presente estudo as se-

a presença do componente transitório do COP(26,27,28).

guintes variáveis: máximo de deslocamento do COP na

Após, foi realizada a aquisição dos dados por um perí-

direção ântero-posterior (COPAP) e na direção latero-la-

odo de 25 segundos e freqüência de 100Hz29, com pré-

teral (COPML), área do deslocamento (elipse 95%) do

filtragem de 15hz determinada pela plataforma. Foram

COP (área de elipse) e a velocidade média do COP na

realizadas três tentativas para cada condição visual, de

direção antero-poserior (VELAP) e na direção latero-la-

modo intercalado, havendo um tempo de descanso de

teral (VELML).

um minuto entre cada procedimento. Para análise estatística, foi adotado o menor valor absoluto do desloca-

Procedimentos

mento máximo e velocidade média, em ambas as dire-

Inicialmente, as participantes foram encaminhadas

ções, e área de elipse do COP, durante todo o período de

para o Laboratório de Biomecânica da Universidade do

25s, sendo considerado o melhor desempenho do equilí-

Estado de Santa Catarina, onde foram questionadas a

brio quase-estático, para ambas as condições visuais.

respeito do seu estado de saúde, fornecendo informações sobre: idade, raça, estado civil, prática de ativi-

Tratamento Estatístico

dade física, uso de medicamentos e intensidade da dor

No tratamento estatístico foi utilizado: assimetria e

nos joelhos no dia da coleta, verificada por meio da es-

curtose da curva da normalidade e histograma e esta-

cala EVA.

tística descritiva (média, desvio-padrão, porcentagem,
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freqüência); O teste Shapiro-Wilk indicou que as va-

ção dolorosa na região do joelho no dia da coleta, sendo

riáveis não apresentaram distribuição normal. O teste

que a média da intensidade da dor foi de 6 (±2), en-

Mann Whitney U foi utilizado para comparação entre os

quanto que entre as voluntárias do GC não houve rela-

grupos. Para comparar a freqüência de relato dos tipos

to de queixa álgica.

doenças e de medicamento, foi utilizado o teste de Qui-

O escore funcional do WOMAC evidenciou valores

quadrado. A correlação de Spearman foi aplicada entre

significativamente menores (p=0,001) na amostra do

as variáveis clínicas (escore de WOMAC, quadro álgi-

GOAJ, em comparação com a do GC. Na avaliação do

co, grau de comprometimento da OAJ) com o escore

equilíbrio dinâmico por meio da EEB, os resultados evi-

da EEB e com as variáveis do comportamento do COP.

denciaram que o GOAJ apresentou desempenho signifi-

Para a análise da correlação de Spearman entre as vari-

cativamente inferior (p=0,001) do que o GC (Tabela 1).

áveis adotou-se os seguintes critérios: muito fraca mag-

Na análise das variáveis do comportamento do COP

nitude valores inferior de 0,25; fraca magnitude valores

quase-estático, as portadoras de OAJ apresentaram

entre 0,25 e 0,50, moderada magnitude valores entre

valor significativamente maior do máximo deslocamen-

0,50 e 0,75; forte magnitude valores entre 0,75 e 0,90;

to do COPAP, da VELAP e da área de elipse do COP, em

e muito forte magnitude valores entre 0,90 e 1,00(27).

ambas as condições visuais (olhos abertos e fechados);

Todos os testes adotaram o nível de significância de 5%

e da VELML na condição de olhos fechados, quando com-

(α =0,05). Foi utilizado o pacote SPSS 17.0 para as aná-

paradas as não portadoras de OAJ (Tabelas 2 e 3).
Nas correlações entre as variáveis do equilíbrio

lises.

quase-estático, na situação de olhos abertos, e o escoRESULTADOS

re de WOMAC mostraram fraca correlação com a VELML

Quanto ao grau de comprometimento da OAJ na ar-

(rs=0,41; p=0,001), COPAP (rs= 0,31; p=0,05), VELAP

ticulação, predominou o grau III, com 18 portadoras da

(rs=0,32; p=0,04) e área da elipse (rs= 0,33; p=0,04).

enfermidade (42,9%), seguido dos graus II e IV, com 10

No entanto, na condição de olhos fechados, não houve

casos cada (23,8%), e por último, o grau 1 com 4 casos

correlação significativa entre as mesmas variáveis. Da

(9,5%). Todas as integrantes do GOAJ relataram sensa-

mesma forma, o nível da dor avaliado pela EVA, IMC e

Tabela 2. Comparação das variáveis do equilíbrio quase-estático na condição de olhos abertos entre os Grupos Osteoartrite de Joelho
(GOAJ) e Controle (GC).
GOAJ (n=42)

GC (n=22)

Média ± DP**

Média ± DP**

COPAP (mm)

2,9 (±1,6)

1,7 (±0,9)

0,001*

COPML(mm)

3,1 (±2,3)

1,8 (±1,4)

0,06

VELAP (mm/s²)

16,3 (±7,5)

12,1 (±7,0)

0,001*

VELML(mm/s²)

12,8 (±8,5)

9,4 (±5,5)

0,07

9 (±0,7)

6 (±0,3)

0,02*

Variável

Área da elipse (mm²)

Valor de p

Teste Mann Whitney U; * Valor de p significativo; ** Desvio padrão; COPAP: centro de oscilação postural no sentido ântero-posterior; COPML: centro de
oscilação postural no sentido médio-lateral; VELAP: velocidade média no sentido ântero-posterior; VELML: velocidade média no sentido médio-lateral.

Tabela 3. Comparação entre as variáveis do equilíbrio quase-estático na condição de olhos fechados entre os Grupos Osteoartrite de
Joelho (GOAJ) e Controle (GC).
GOAJ (n=42)

GC (n=22)

Média ± DP**

Média ± DP**

COPAP (mm)

2,4 (±1,4)

1,6 (±1,0)

0,02*

COPML(mm)

2,6 (±1,7)

2,2(±2,0)

0,29

VELAP (mm/s²)

19,9(±8,3)

13,0 (±8,1)

0,001*

VELML(mm/s²)

13,1(±6,1)

9,2(±5,4)

0,01*

Área da elipse (mm²)

10,2 (±0,5)

6,9(±0,4)

0,002*

Variável

Valor de p

Teste Mann Whitney U; * Valor de p significativo; ** Desvio padrão; COPAP: centro de oscilação postural no sentido ântero-posterior; COPML: centro de oscilação
postural no sentido médio-lateral; VELAP: velocidade média no sentido ântero-posterior; VELML: velocidade média no sentido médio-lateral.
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o grau da OAJ não mostraram correlações significativas

Os indivíduos com OAJ têm tendência a ter maior

com as variáveis do comportamento do COP, em ambas

velocidade de oscilação postural e maior área da elipse

as condições visuais.

do COP do que os saudáveis, o que indica piora no seu

Nas correlações entre o escore da EEB e o grau

equilíbrio postural. Sendo que os mesmos apresentaram

de OAJ obteve-se moderada correlação (rs=-0,63;

maior velocidade média do COP ântero-posterior (VELAP)

p=0,001). O mesmo foi evidenciado na correlação

e da área de elipse do COP, independente da condição

entre o escore da EEB e o escore de WOMAC (rs=-0,57;

visual, e maior velocidade média do COP médio-lateral

p=0,001). No entanto, o escorre da EEB com a EVA mos-

(VELML), na condição de olhos fechados, comparado ao

trou correlação inversa fraca, porém significativa (rs=

GC. Na literatura atual, somente MASUI et al.(4) analisa-

-0,3; p=0,05). O IMC não evidenciou correlação signifi-

ram a velocidade do COP em indivíduos com OAJ, de-

cativa com o escore da EEB.

tectando que os homens apresentam maior velocidade
média do COPtotal, na condição de olhos fechados, e as
mulheres, em ambas as condições visuais. Himann et

DISCUSSÃO
A partir dos resultados deste estudo, foi possível

al.(40) e Hurley et al.(6) relataram que os portadores de

perceber que a OAJ, independente do grau de severi-

OAJ tiveram maior área da elipse, somente na condição

dade, interfere negativamente nas atividades funcionais

de olhos abertos.

de seus portadores. A maioria das mulheres com OAJ

Os resultados demonstraram que o equilíbrio pos-

apresentou comprometimento articular grave ou seve-

tural pode influenciar na realização das ADV’s, ao mos-

ro (graus III e IV), os quais indicam maiores limitações

trar correlação entre o escore de WOMAC e as variáveis

para realizações da ADV´s, especialmente nos movi-

do COP, confirmando outros estudos(18,40,42). Hurley et

mentos que envolvem maior amplitude. Segundo alguns

al.(6), por meio do questionário de Lequesne para avalia-

autores(31,32,33), nessa fase da enfermidade, a degenera-

ção funcional, encontrou uma fraca associação (r=0,32)

ção na cartilagem já provocou diminuição de espaço ar-

entre as variáveis do COP e a capacidade funcional, su-

ticular, esclerose subcondral, dor e edema, o que pode-

gerindo que os déficits no equilíbrio e a capacidade fun-

ria explicar a alteração na função da articulação do joe-

cional podem estar relacionados com a redução da ex-

lho. Este estudo produziu dados que possibilitaram dois

citabilidade do motoneurônio do músculo quadríceps e

tipo abordagem de análise, primeiramente a condição

sua conseqüente perda de força e propriocepção.

do equilíbrio quase-estático e posteriomente o equilíbrio
funcional analisado por meio de EEB.

Neste contexto, Mohammadi et al.(43) evidenciaram que mulheres portadoras de OAJ apresentam re-

O equilíbrio corporal pode influenciar as realizações

dução das respostas do equilíbrio, devido ao déficit da

das AVD’s(6,19,40,41). Nos resultados deste estudo, o GOAJ

propriocepção no joelho e força do quadríceps. Alguns

apresentou pior condição do equilíbrio funcional em rela-

autores(5,6,10) relacionam este decifit de propriocepção à

ção ao GC. Na literatura, o único estudo encontrado com

diminuição da confiança dos portadores de OA ao reali-

resultados semelhantes a estes foi o de Sun et al.(19) que

zar as AVD’s.

também identificou que os portadores de OAJ apresen-

A condição de equilíbrio não sofreu influência do

tam déficits do equilíbrio funcional, quando comparados

grau de comprometimento da OAJ e nível da dor, nas

com os indivíduos saudáveis. Alguns autores(34,35,36,37)

variáveis do COP, podendo existir outros possíveis pre-

que avaliaram o equilíbrio em idosos, ressaltaram que

ditores (tais como, tempo de latência muscular(44), força

os mesmos que sofreram uma ou mais quedas apresen-

muscular(18,44). Do mesmo modo, Hinman et al.(40) e Hall

taram menor escore na escala e capacidade funcional in-

et al.(45) também não observaram correlação significati-

ferior. Assim, os autores concluíram que os portadores

va entre o grau de OAJ e as variáveis do COP. Com re-

OAJ apresentam maior risco de sofrer queda, devido a

lação à dor, os mesmos autores sugerem que apesar

sua menor mobilidade funcional.

de não ter apresentado associação significativa com as

No equilíbrio quase-estático, os portadores de

variáveis do COP, sua presença pode afetar negativa-

OAJ mostraram maior deslocamento do COPAP do que

mente a capacidade funcional do joelho, comprometen-

o GC, em ambas as condições visuais, confirmando ou-

do, dessa forma, a capacidade do indivíduo em man-

tros autores(14,15,16,17,18.38).

Entretanto, outros estudos,

ter seu centro de massa corporal na base de sustenta-

que também utilizaram plataforma de força(4,6) não de-

ção. No entanto, há necessidade de realização de estu-

tectaram déficits do equilíbrio postural em indivíduos

dos futuros para esclarecer possíveis implicações clíni-

com OAJ, apesar de apresentarem maior deslocamen-

cas no COP.

to do COP do que o grupo controle. Uma possível expli-

Por fim, em relação ao equilíbrio funcional, por

cação para esta divergência nos resultados, talvez seja

meio da EEB, os resultados evidenciaram que o equilí-

a diferença da metodologia aplicada nos estudos, tais

brio mostrou fraca correlação com a intensidade da dor;

como: instrumentação, característica do quadro clínico

outros autores(46,47) também evidenciaram o mesmo com

da amostra dos estudos, entre outras.

outros testes de equilíbrio (FRT e TUG). Um estudo feito
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em indivíduos saudáveis31 afirmou que a dor causada no

ção, além de uma resposta motora apropriada para re-

joelho, por meio de injeção intra-articular de solução de

alizar a tarefa desejada(48,49). Entretanto, na osteoartri-

salina não mostrou correlação com o Step test. Sendo

te de joelho, a integração destes componentes fica com-

assim, com base nos achados deste e de outros estudos,

prometida, comprometendo o equilíbrio desses indivídu-

o nível da dor ainda não pode ser considerado como um

os

.

(4,5,6,7,8,9,10,46,49)

preditor para alterações no equilíbrio e na mobilidade
funcional dos portadores de OAJ.

CONCLUSÃO

Os escores da EEB apresentaram correlações signi-

Nas condições experimentais utilizadas neste estu-

ficativas com o grau da OAJ e com o escore de WOMAC.

do, verificou-se que as portadoras de OAJ possuem dé-

Harrison et al.(46), também reportaram moderada corre-

ficits no equilíbrio corporal, que pode ser influenciado

lação inversa entre o escore de WOMAC e o teste equilí-

pelo grau de comprometimento articular e, assim, in-

brio funcional de alcance anterior (FRT), demonstrando

fluenciar a capacidade funcional.

que quanto maiores forem o grau de comprometimento

O nível da dor avaliado pela EVA apresentou fraca

articular e a limitação funcional, mais prejudicado esta-

correlação com o equilíbrio funcional, por meio da EEB, e

rá o equilíbrio funcional do indivíduo.

não houve correlação com as variáveis do COP do equi-

Para que o equilíbrio seja mantido durante a re-

líbrio quase-estático. O IMC não evidenciou correlação

alização dos movimentos funcionais, é necessário que

significativa com o equilíbrio funcional por meio da EEB,

ocorra uma integração dos sistemas vestibular, visual e

e nem com o equilíbrio estático. Diante deste fato, não

sensório-motor, a fim de promover força muscular ade-

se pode afirmar que essas variáveis tenham influência

quada, agilidade, amplitude de movimento, propriocep-

relevante no equilíbrio desta população.
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Artigo Original

Efeitos do Isostretching na dor, flexibilidade,
qualidade de vida e nível de atividade física em
adultos com escoliose.
Isostretching effects on pain, flexibility, quality of life and physical activity level in adults with
scoliosis.
Jaqueline Maria Miranda de Moraes(1), Karine Oliveira Coelho(1), Aline Carla Araújo Carvalho(2), Erika Rosangela Alves Prado(2), Alexandre Dias Lopes(3).
Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac - Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade
de São Paulo – UNICID
Resumo
Introdução: a escoliose é um desvio tridimensional do eixo vertebral ocasionado pelo desequilíbrio da musculatura, o que acarreta alterações nas forças articulares e resulta em transtornos posturais. O Isostretching é um método terapêutico que se caracteriza como uma ginástica postural baseada no tensionamento do complexo postural e objetiva promover a manutenção e controle do gestual corporal. Objetivo: verificar os efeitos dos exercícios do método Isostretching na dor, flexibilidade, qualidade
de vida e o nível de atividade física em indivíduos com escoliose. Método: Caracterizou-se como estudo clínico de amostra por
conveniência, realizado no período de julho a setembro de 2010 nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro
Universitário Cesmac. Foi composto por 15 indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 30 anos. Os voluntários foram
submetidos a 12 sessões de Isostretching, realizadas duas vezes por semana com duração de 50 minutos cada. Resultados: Na
análise dos dados foi possível verificar que a localização da queixa dolorosa inicial foi alterada após a intervenção proposta. Comparando os valores obtidos com a flexibilidade antes e pós Isostretching foi possível observar uma contribuição em todas as medidas de flexibilidade analisadas nesse estudo. Com base no questionário de qualidade de vida, SF-36, encontramos ganho nos
domínios aspecto físico, dor e estado geral de saúde. Já nos itens aspecto social, capacidade funcional, vitalidade, saúde mental e no estado comparado de saúde não se constatou diferença estatisticamente significativa. Observou-se que em linhas gerais
ocorreu aumento no nível de atividade física decorrente do Isostretching entre os participantes deste estudo. Conclusão: Este
estudo demonstrou que a utilização do método Isostretching no tratamento de pacientes com escoliose apresentou resultados
clínicos satisfatórios, uma vez que produziu melhora significativa nas medidas de nível de atividade física e qualidade de vida.
Palavras-chave: escoliose, exercícios de alongamento muscular, qualidade de vida
Abstract
Introduction: the scoliosis is a three-dimensional deviation of the column caused by muscle imbalance, which causes changes in the joint forces and results in postural disorders. The aim of the Isostretching is to promote the maintenance and control of bodily gestures based on therapeutic exercise that promote tension of the postural complex. Objective: the aim objective was to verify the effects of the Isostretching on pain, flexibility, quality of life and level of physical activity in individuals with scoliosis. Method: the trial was a convenience sample, performed the period July to September 2010 in the premises of the School Clinic Physiotherapy University Center Cesmac. It was composed of 15 individuals, both sexes, aged 18 to
30 years. The volunteers were submitted to 12 sessions of the Isostretching, twice a week for 50 minutes each session. Results: the data analysis verified that the pain location was amended after the initial intervention. After comparing the values
obtained with the flexibility before and after Isostretching. , it was observed that the flexibility was improved. Based on the
quality of life questionnaire (SF-36), we observed gain on domains of the physical aspects, pain and general health. It was not
found statistically significant difference in social aspect, physical functioning, vitality, mental health and compared health status items. It was observed that in general there was an increase in the level of Isostretching result of physical activity among
study participants. Conclusion: this study demonstrated that the use of the Isostretching showed satisfactory clinical results
in patients with scoliosis, producing a significant improvement in measures of physical activity and quality of life.
Keywords: scoliosis, muscle stretching exercises, quality of life
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INTRODUÇÃO
Uma postura adequada depende da potencialida-

de atenção, bem como a participação em outro tipo de
tratamento postural.

de entre a estrutura e a função corporal. O desequilíbrio

Os pacientes que satisfizeram os critérios de inclu-

da musculatura vertebral acarreta transtornos posturais

são foram encaminhados para realização da anamnese

que podem resultar em escoliose, um desvio tridimen-

e da avaliação inicial, sendo analisado o grau da algia e

sional do eixo vertebral(1-3). A escoliose é um desvio la-

sua localização na coluna vertebral com base na Esca-

teral anormal, caracterizado por uma deformidade com-

la Visual Analógica da dor (EVA), o grau de flexibilidade

plexa da coluna vertebral nos três planos de movimento

utilizando a goniometria e protocolo do Banco de Wells e

(frontal, sagital e transversal)(4-6). Atualmente a escolio-

ainda com o auxílio do simetrógrafo nas vistas anterior,

se representa cerca de 30% das incidências dos desvios

perfil e posterior as alterações no alinhamento dos seg-

posturais na população geral(7).

mentos. Os voluntários também responderam o questio-

Baseado nestes conceitos alguns autores relata-

nário SF-36(15), que tem o objetivo avaliar a qualidade de

ram o Isostretching como sendo um método postural

vida, e o questionário Internacional de Atividade Física

global(8,9), criado por Bernard Redondo, que busca o for-

(IPAQ)(16) que avaliou o nível de atividade física dos par-

talecimento e a flexibilidade da musculatura vertebral

ticipantes do estudo.

utilizando contrações isométricas excêntricas que indu-

O método Isostretching foi aplicado a partir de pos-

zem a adaptações funcionais e ao controle respiratório,

turas pré-determinadas em decúbito dorsal, sedesta-

o que viabiliza o incremento da consciência corporal e do

ção e bipedestação, realizadas em três séries, num total

alinhamento postural(10). O Isostretching prepara e pro-

de nove exercícios por sessão, sempre em associação à

tege a musculatura vertebral de uma retração que possa

contratação dos principais grupos de músculos e à expi-

vir a sofrer por falta de atividade física adequada, sendo

ração prolongada. Foram utilizados como recursos tera-

indicada para todas as idades e capacidades físicas, uma

pêuticos tatames, bastões e bolas.

vez que, as forças de contrações isométricas e de alon-

É importante salientar que durante o período de

gamento serão restituídas e controladas em função do

atendimento, os pacientes não foram submetidos a ne-

potencial muscular de cada individuo(11,12).

nhum outro método de tratamento, no intuito de não in-

Um dos princípios para a manutenção da qualidade

terferir nos resultados observados.

de vida é a pratica de atividade física visto que a mesma

Ao término das 12 sessões, foi realizada a reavalia-

proporciona benefícios à saúde, bem como a melhora da

ção dos pacientes, com o objetivo de obter dados com-

flexibilidade, postura e trofismo muscular, ao qual o mé-

parativos com aqueles da primeira avaliação. Os resulta-

todo de ginástica postural Isostretching se propõe(13,14).

dos obtidos foram submetidos a uma análise estatística

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo ve-

descritiva, com valores de média e desvio padrão. Para

rificar os efeitos dos exercícios do método Isostretching

verificar a normalidade da amostra e a comparação dos

na dor, flexibilidade, qualidade de vida e o nível de ativi-

resultados obtidos com as variáveis analisadas antes e

dade física em indivíduos com escoliose.

após a intervenção proposta foram utilizados o teste de
Kolmogorov-Smirnoff e teste T Student, respectivamen-

MÉTODO
Tratou-se de um ensaio clínico, de amostra por conveniência, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia Dr.

te. Utilizou-se o programa Microsoft Excel 2007® para
análise dos dados, adotando-se um nível de significância com valores de p<0,05.

Rodrigo Ramalho da Faculdade de Ciências Biológicas e
da Saúde (FCBS), Centro Universitário Cesmac e apro-

RESULTADOS

vado pelo Comitê de Ética desta instituição, com núme-

A amostra foi composta por 15 indivíduos com es-

ro de protocolo 954/10. O estudo foi realizado com 15

coliose, sendo 60% do gênero feminino (n=8) e 40% do

indivíduos, os quais foram submetidos a 12 sessões de

gênero masculino (n=7), com média de idade de 23,7 e

Isostretching, realizadas duas vezes por semana, com

26.5 anos respectivamente.

duração de 50 minutos cada sessão. As varáveis estu-

Na avaliação inicial, a queixa dolorosa apresen-

dadas foram: dor, flexibilidade, nível de sedentarismo e

tou localização predominante no nível da coluna lombar

qualidade de vida.

(66%), seguida pelas queixas na coluna torácica e lom-

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão:

bar (20%) e nos segmentos cervical e torácico (14%).

ambos os gêneros, com idade entre 18 a 30 anos e que

Após o tratamento, a mesma queixa apresentou-se da

apresentasse como queixa principal alteração postu-

seguinte forma: 46% na coluna lombar, 13% em colu-

ral decorrentes da coluna, com escoliose diagnosticada.

na cervical e torácica e 6% na coluna torácica e lombar.

Indivíduos portadores de afecções cardíacas e/ou me-

Cerca de 29% dos pacientes não relataram algia após a

tabólicas descompensadas foram excluídos do estudo,

intervenção fisioterapêutica. Devemos salientar que na

assim como os portadores de hérnia de disco extrusa,

avaliação final observou-se que 6% da amostra referiu

sob uso de medicamentos que possam causar distúrbios

dor apenas na coluna torácica a qual correspondia, na
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queixa inicial aos segmentos torácico e lombar.

Tais características lhes proporcionaram incremento na

Quando avaliada a flexibilidade foi possível obser-

qualidade de vida, pois essas alterações vertebrais in-

var o aumento médio de 15º para o movimento de fle-

terferem na capacidade e mobilidade funcionais dos

xão lombar, 7,6º para extensão deste mesmo segmento

indivíduos(18).

vertebral, 5,6º para inclinação direita e 4,7º para o mo-

Com base no questionário de qualidade de vida,

vimento de inclinação lombar esquerda. Na avaliação da

SF-36, encontramos ganho nos domínios aspecto físi-

flexibilidade utilizando o banco de Wells, observou-se que

co, dor e estado geral de saúde. Já nos itens aspecto

a amostra apresentou ganho significativo na medida de

social, capacidade funcional, vitalidade, saúde mental e

sentar-alcançar proposta por este teste, onde foi obser-

estado comparado de saúde não contatou-se diferença

vado um aumento médio de 5,1 cm para a flexão do qua-

estatisticamente significativa. A qualidade de vida rela-

dril e distensibilidade dos músculos posteriores dos mem-

cionada à saúde é definida como uma construção multi-

bros inferiores, conforme demonstrado na tabela 1.

dimensional que captura o impacto do estado de saúde,

Com base no questionário de qualidade de vida,

incluindo doença e tratamento em três domínios: físi-

SF-36, encontramos ganho nos domínios aspecto físi-

co, psicológico e função social(19). Portanto, os proble-

co, dor e estado geral de saúde. Já nos itens aspecto

mas relacionados à coluna vertebral podem afetar dire-

social, capacidade funcional, vitalidade, saúde mental e

tamente estes três domínios devido à limitação da es-

estado comparado de saúde não contatou-se diferença

trutura física desencadeando alteração a nível psicológi-

estatisticamente significativa, conforme se pode obser-

co resultando restrições para as atividades diárias e profissionais e, por fim, desencadeando a diminuição de in-

var na tabela 1.
Quando analisado o nível de atividade física men-

teração social.

surado pelo questionário IPAQ, observamos que inicial-

No estudo podemos notar que na dimensão física

mente 60% dos participantes desta pesquisa eram clas-

somente o aspecto físico obteve resultados positivos re-

sificados com baixo grau de atividade ou como perten-

tratando que ocorreu percepção quanto à estrutura físi-

centes à categoria I e que 40% dos pacientes classifi-

ca não resultando em ganhos na capacidade funcional

cavam-se como categoria II, ou em nível moderado de

e na vitalidade provavelmente devido a não percepção

. Após a intervenção fisioterapêutica

da imagem corporal. Já no aspecto psicológico, a saúde

atividade física

(17)

constatamos que 46,6% da população estudada encon-

mental obteve diminuição dos valores ao qual se justifi-

trava-se na categoria I e 53,4% na categoria II.

ca pelo método utilizado não abordar como foco o nível
de qualidade de vida na capacidade cognitiva. Nos as-

DISCUSSÃO

pectos sociais, ocorreu uma redução sobre a função so-

A localização da queixa dolorosa inicial foi alterada

cial dos pacientes escolióticos possivelmente por se ter

após a intervenção proposta. Pacientes com algia na co-

as características de capacidade funcional e vitalidade

luna tendem a desenvolver posturas antálgicas poden-

diminuída, fato que repercute negativamente no desem-

do levar a evolução de deformidades posturais, dentre

penho das atividades perante a sociedade. Vale ressal-

. É sabido que o Isostretching por

tar que não há estudos na área envolvendo a verificação

preparar, proteger e aumentar a flexibilidade contribui

do nível de qualidade de vida em indivíduos escolióticos

para redução das dores articulares e injúrias musculo-

e nem relacionando com o método abordado.

elas a escoliose

(10)

esqueléticas.

Observou-se que em linhas gerais ocorreu aumento

Comparando os valores obtidos com a flexibilida-

no nível de atividade física decorrente do Isostretching

de antes e pós Isostretching foi possível observar uma

entre os participantes deste estudo. Em estudo com

contribuição em todas as medidas de flexibilidade ana-

54.000 indivíduos maiores de 18 anos, cerca de 29,2%

lisadas nesse estudo. No concernente ao tipo de esco-

da população adulta brasileira possui baixo nível de ati-

liose apresentada pela maioria dos participantes, notou-

vidade física(20), que foi classificado como indivíduos per-

se que estes apresentavam escoliose destro-convexa, o

tencentes à categoria I ou leve do questionário IPAQ(17),

que justifica a diferença média entre as inclinações di-

o que torna estes indivíduos predispostos a desconfor-

reita e esquerda, visto ser o hemisegmento direito o que

tos musculoesqueléticos, algias vertebrais e doenças

apresentava, no momento inicial da intervenção, maior

crônico-degenerativas(7). Fato este que corrobora com

restrição de mobilidade.

os achados da população aqui estudada, a qual também

Em um estudo com indivíduos escolióticos, foi observada significativa melhora nos parâmetros flexibili-

apresentou elevado percentual de indivíduos adultos escolióticos inativos fisicamente.

dade muscular, alterações posturais, redução do grau

Este estudo demonstrou que a utilização do método

das curvaturas e melhora da simetria dos segmentos

Isostretching no tratamento de pacientes com escolio-

corporais se utilizando do Isostretching, o que propor-

se apresentou resultados clínicos satisfatórios, uma vez

cionou aos mesmos um corpo mais flexível e com me-

que produziu melhora significativa nas medidas de nível

lhor harmonia gestual, além de economia de energia(10).

de atividade física e qualidade de vida.
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Artigo Original

A influência da Terapia Craniossacral na qualidade
de vida de pacientes com fibromialgia.
The influency Craniossacral Therapy in quality of life for people with fibromyalgia.
Patrícia da Silva Klahr(1), Darlene Costa De Bittencourt(2), Elenita Costa Beber Bonamigo(3).

Resumo
Introdução: A Terapia Craniossacral (TCS) é uma técnica terapêutica manual que visa manipular o sistema craniossacral com a finalidade de regular o sistema nervoso autônomo (SNA) e com isto auxiliar o organismo a encontrar um
ponto de equilíbrio, promovendo a autocorreção interna do organismo. A fibromialgia (FM) acomete elevado número
de indivíduos, na maioria mulheres, sua fisiopatologia ainda é incerta, mas caracteriza-se por dor crônica que migra
por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Objetivo: O objetivo deste
estudo foi avaliar os efeitos do tratamento fisioterápico convencional acrescido da TCS em mulheres com fibromialgia.
Método: Foi realizada uma pesquisa com 15 mulheres, com diagnóstico de fibromialgia. Sendo que 5 foram submetidas apenas a fisioterapia convencional e 10 com associação à TCS. Todas realizaram 2 sessões de terapia por semana, por 7 semanas. Sendo avaliada a dor, qualidade de vida, capacidade funcional e SNA. Resultados: Nos resultados
encontrados percebe-se que nos dois grupos: 1) Houve uma redução no número de medicamentos ingeridos; 2) Adoção da prática de atividade física; 3) Redução do IMC; 4) Diminuição do número de áreas dolorosas e intensidade da
dor; 5) Melhora da qualidade de vida, 6) Aumento da capacidade funcional e 7) Regulação do SNA. Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia convencional melhora a dor, qualidade de vida, capacidade funcional e regulariza as disautonomias em fibromiálgicos; porém a associação da fisioterapia à TCS potencializa, acelera as respostas ao tratamento,
e mantêm a evolução destas no período da terapia.
Palavras-Chave: Fibromialgia, Terapia Craniossacral, Qualidade de Vida, Sistema Nervoso Autônomo.
Abstract
Introduction: The Craniossacral Therapy (CST) is a technical manual therapy aimed at manipulating the craniossacral
system in order to regulate the autonomic nervous system (ANS) and with that help the body to find a balance, promoting the body’s internal self-correction. The fibromyalgia affects large numbers of people, mostly women, the pathophysiology stills uncertain, but is characterized by a chronic pain that migrates by several points of the body and
is manifested especially in the tendons and joints. Objective: The objective of this study is to evaluate the effects of
conventional physiotherapy treatment added with the CST in women with fibromyalgia. Method: Therefore, a search
was conducted with 15 women, with diagnosed of fibromyalgia; 5 of the control-group (CG). 10 were random to join
the Craniossacral therapy group (CSTG) and All patients performed 2 sessions of therapy by week, for 7 weeks. Results: The results found realize is that: 1) There was a reduction in the number of drugs ingested 2) Adoption of the
practice of physical activity, 3) Reduction of BMI, 4) Decrease in the number of painful areas and intensity of pain 5)
Improved quality of life, 6) increase in functional capacity, 7) Regulaytor ANS. Conclusion: It follows that the conventional physiotherapy improves the quality of life for people with fibromyalgia subjects, but the combination of physiotherapy to CST effective the index of improvement, streamlining, anticipating and maintaing the beneficial results
obtained in the treatment.
Keywords: Fibromyalgia, Craniossacral Therapy, Quality of Life, Autonomic Nervous System.
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rapia preventiva por aumentar a resistência do siste-

INTRODUÇÃO
A Terapia Craniossacral (TCS) é uma terapia que
utiliza toques suaves e precisos para diagnosticar e tra-

ma imunológico e a capacidade de autocura natural do
corpo(1,2).

. O objetivo da téc-

Comparada às demais técnicas e terapias conhe-

nica é melhorar o funcionamento do Sistema Nervoso

cidas no meio fisioterapêutico, a TCS é uma das quais

Central (SNC) e Autônomo (SNA) e provocar um profun-

menos tem recebido contra-indicações, ela não deve

do relaxamento e sensação de bem-estar em todos os

ser aplicada quando as alterações da pressão dos líqui-

níveis: físico, emocional e mental, promovendo a home-

dos intracranianos puderem ser deletérias ao paciente,

ostase no organismo(1,2).

como, por exemplo, em presença de hemorragia intra-

tar o Sistema Craniossacral (SC)

(1-3)

O desenvolvimento do SC começa no útero mater-

craniana, acidente vascular encefálico (AVE) agudo ou

no, e sua função dura até a morte, sendo formado pelos

aneurisma. Ela está recomendada em crianças, inclusi-

ossos da cabeça (cranianos e faciais), ossos da coluna

ve com menos de 8 anos com exceção da manobra do 4º

vertebral, meninges e líquido encefalorraquidiano (LER)

vetrículo na cabeça, pois o terapeuta poderia comprimir

(1)

. Esse sistema é caracterizado pela pulsação cranios-

estruturas vulneráveis que ainda não amadureceram na

sacral que tem origem no SC, o qual se liga a todos os

criança em crescimento(1).

demais sistemas do corpo, tais como nervoso, muscu-

Por sua íntima relação com o SN, podemos dizer

lar, cardíaco, endócrino e respiratório(1). Em conseqüên-

que o bom funcionamento do SC é o requisito básico

cia dessa interligação, qualquer alteração no SC inter-

para o seu equilíbrio e de todos os outros sistemas por

fere em alguma parte do corpo e qualquer distúrbio no

ele influenciados(1-3). Por sua influência em muitas fun-

corpo altera o SC.

ções do organismo, a TCS é utilizada hoje por uma larga

A produção e distribuição do LER cria uma circula-

variedade de profissionais da saúde(5,6).

ção rítmica, ou pulsação (ritmo craniossacral), que pode

A FM caracteriza-se por uma dor crônica que migra

ser sentida através de palpação especifica com 6 a 12 ci-

por vários pontos do corpo e se manifesta especialmen-

clos por minuto(4,1). A TCS corrige as alterações nas pul-

te nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma pato-

sações cranianas tratando os distúrbios provocados por

logia relacionada com o funcionamento do SNC e o me-

estas.

canismo de supressão da dor, que atinge, em 90% dos

Entre os distúrbios físicos que podem ser tratados

casos, mulheres entre 20 e 60 anos(7,12).

pela TCS, temos: dores de cabeça, enxaquecas, altera-

Freqüentemente é associada à fadiga generaliza-

ções na PA, dores musculares, distúrbios digestivos e

da, distúrbios do sono, rigidez matinal, dispnéia, ansie-

hormonais. Dentre os sintomas psicológicos, citamos:

dade e alterações de humor, que podem evoluir para um

insônia, ansiedade, angústia, depressão, agitação, irri-

quadro de depressão, problemas gastrointestinais, sen-

tabilidade e distúrbios sexuais. Sendo que a FM é uma

sações de inchaço, cefaléia (tensional ou enxaqueca),

patologia que apresenta a maioria destes sintomas(1,2,3).

formigamento nos braços e pernas, entre outros(7,19,15,

A TCS atua diretamente na regulação do SNA, ajus-

14,13,7,12,8,10,16,20,11).

Sendo assim, o paciente fibromiálgico

ta e coordena as atividades viscerais(4), equilibrando as

apresenta dificuldade em trabalhar normalmente, inter-

respostas simpáticas e parassimpáticas e ainda contro-

ferindo de modo negativo no desempenho de outras ati-

la vários aspectos do comportamento emocional e im-

vidades diárias e, conseqüentemente, na qualidade de

pulsos primitivos. A importância destas conexões pare-

vida(7, 8, 9, 10).

ce óbvia. Se o mundo externo está ameaçando o orga-

A causa específica da FM é desconhecida. Sabe-se,

nismo, tanto o sistema somático quanto visceral pre-

porém, que os níveis de serotonina são mais baixos e de

cisam modificar as respostas para proteger-se da me-

substância P mais altos nos portadores da doença(4,8,21),

lhor forma. Se qualquer sistema funcionar mal e criar

e que desequilíbrios hormonais, tensão e estresse

pouco ou excesso de impulsos, ocorrerá desequilíbrio e

podem estar envolvidos em seu aparecimento(4,8). Al-

ineficiência .

guns autores discutem a possibilidade de causas gené-

(4)

O efeito positivo da TCS está, em grande parte, li-

ticas e hereditárias(10,11). O diagnóstico da FM baseia-se

gado à capacidade de cada individuo nas atividades fi-

na identificação dos pontos dolorosos. Ainda não exis-

siológicas de autocorreção. Quando há uma obstrução

tem exames laboratoriais complementares que possam

ao longo do SC, o ritmo do LER e a freqüência dos mo-

orientá-lo. Entretanto, a presença de dor contínua por

vimentos dos ossos cranianos ficam interrompidos, ge-

mais de três meses, associada em pelo menos 11 dos 18

rando diversos problemas de saúde no indivíduo. Com

pontos de tensão do corpo (padronizados), pode ser uti-

toques leves, o terapeuta é capaz de interferir nas for-

lizada como critério para seu diagnóstico(7,10-14).

ças hidráulicas inerentes ao SC, melhorando dessa

O impacto negativo que a FM causa na qualidade

forma a situação do organismo, pois libera as partes

de vida de indivíduos, tem sido relatado por muitos es-

onde o fluxo está interrompido e auxilia o organismo a

tudos, pois é bem inferior aos indivíduos saudáveis e os

se autocorrigir(1,2). A TCS é indicada também como te-

domínios mais comprometidos são o aspecto físico, a
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dor, a vitalidade e a capacidade funcional(10, 13,15-20).

de 14 sessões. Cada sessão durou em média 60 minu-

A FM permanece ainda voltada às manifestações

tos. As técnicas da fisioterapia convencional utilizadas

clínicas, com medidas farmacológicas e não-farmacoló-

foram compostas por alongamentos passivos e ativos,

gicas. O tratamento tem como objetivos o alívio da dor,

crioterapia, pompage com desativação dos pontos-gati-

a melhora da qualidade do sono, a manutenção ou o

lho com pressão mantida e massoterapia, fortalecimen-

restabelecimento do equilíbrio emocional, a melhora do

to e, posteriormente, finalizando com um relaxamento

condicionamento físico e da fadiga e o tratamento espe-

global, de acordo com as queixas das pacientes e ava-

cífico de desordens associadas. Inicialmente, devemos

liação do terapeuta. Estas técnicas foram utilizadas no

educar e informar o paciente e os seus familiares, pro-

grupo-controle (GC).

porcionando-lhes o máximo de informações sobre a sín-

No grupo que realizou a Terapia Craniossacral

drome e assegurando-lhes que seus sintomas são reais.

(GTCS), foram utilizadas as mesmas técnicas citadas

A atitude do paciente é um fator determinante na evo-

anteriormente, acrescidas de manobras cranianas da

lução da doença. Por isso, devemos procurar fazer com

TCS. As técnicas foram realizadas em lugar adequado

que este assuma uma atitude positiva frente às propos-

como sugere a literatura(6,1,2,3), com baixa luminosidade,

tas terapêuticas e seus sintomas

.

(16, 7, 11)

sem correntes de ar frio e nem temperaturas altas.

A terapia manual tem se mostrado um dos trata-

Após a execução das 14 sessões programadas, em

mentos mais efetivos para a FM, pois pelo toque, pacien-

ambos os grupos, foi realizada a reavaliação utilizando-

te e terapeuta tem uma relação mais próxima, abrindo

se os mesmos protocolos. Esta pesquisa foi aprovada

assim um canal de confiabilidade e trocas que auxiliam

pelo Comitê de Ética da Unijuí com protocolo de pesqui-

muito no tratamento, ainda, o toque estimula uma rela-

sa nº. 052/2007, de 28/06/2007.

ção mais afetiva que na FM se torna necessária uma vez

Para análise estatística, foi realizado o teste t-

que muitos distúrbios e problemas psicológicos se apre-

Student; o teste dos Postos assinalados de Wilcoxon;

sentam nesta patologia(1,2). Ainda, pela relação de con-

o teste de Mann-Whitney, assim como a Correlação de

fiabilidade o paciente é capaz de se comprometer ainda

Spearman (p), todos com o nível de significância esta-

mais e se doar ao tratamento auxiliando nas respostas

tística de p < 0,05.

obtidas.
RESULTADOS
MÉTODO

Foram analisados 15 indivíduos do sexo feminino,

Este estudo é de caráter experimental, randomiza-

com idade média de 45,73 (±12,23) anos, todos resi-

do, caso-controle, com análise quantitativa e qualitati-

dentes na cidade de Ijuí com diagnóstico de FM. Sendo

va. A amostra foi selecionada de forma aleatória e com-

que neste estudo, as pacientes obtiveram uma redução

posta por 15 mulheres, com idades entre 20 e 65 anos,

no número das medicações, sendo que o GC reduziu em

com diagnóstico de FM, que não utilizavam outra te-

12% o número de medicamentos ingeridos e o GTCS di-

rapia senão a medicamentosa. Sendo que, 10 voluntá-

minui 25%.

rias foram selecionadas para participar do grupo Tera-

Quanto à atividade física, ambos os grupos apre-

pia Craniossacral (GTCS) e outras 5 do grupo-contro-

sentaram uma adesão e freqüência maior durante o tra-

le (GC).

tamento do que comparado ao que mantinham quando

Inicialmente foi explicado o propósito, metodologia e procedimentos da pesquisa às voluntárias, assim

realizaram a avaliação, sendo que no GC houve um aumento de 40% e no GTCS 60%.

como foi solicitada assinatura do Termo de Consenti-

Verificou-se que as pacientes tinham uma tendên-

mento Livre e Esclarecido, o qual oficializou a concor-

cia à obesidade central, com uma cintura grande e o

dância para a participação no estudo (ANEXO A).

quadril relativamente pequeno para os padrões nor-

Foram utilizados os protocolos de IMC, Relação Cin-

mais dessa relação. Já no GTCS percebeu-se um com-

tura-quadril (RC/Q), Banco de Wells(22), FIQ (Fibromyal-

portamento semelhante, com diminuição significati-

gia Impact Questionnaire/Questionário sobre o Impac-

va no IMC (p=0,049), com pequena alteração na RC/Q

to da Fibromialgia)(13,24), escala visual analógica (VAS)

(p=0,076).

, Diagrama de Corlett,

questionário sobre o SNA,

No quesito flexibilidade da musculatura posterior

TC6m(26), também foram realizados procedimentos de

da coxa, observou-se que ambos os grupos obtiveram

coleta e verificação da FC e da PA. Para verificação da

uma melhora; porém, o GC aumentou no teste do Banco

FC foi utilizado, um oxímetro de pulso modelo 1005 da

de Wells, 1,2cm, e o GTCS aumentou 2,5cm.

(25)

marca Morrya e para verificação da PA foi utilizado um

Na avaliação da sintomatologia dolorosa deste es-

esfignomanômetro da marca Heidji e um estetoscópio

tudo, realizada através do Diagrama de Corlett, obte-

da marca Diasyst.

ve-se uma significativa redução do número de áreas do-

Todas as pacientes realizaram 2 sessões de fisiote-

lorosas em ambos os grupos, sendo que o GC reduziu

rapia por semana, ao longo de sete semanas, num total

27,94%, alterando a média de áreas dolorosas de 13,6
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para 9,8, enquanto o GTCS reduziu 60,59% do núme-

do no TC6m, há diferença significativa entre os gru-

ro de áreas dolorosas, reduzindo sua média de 17 para

pos (p=0,027), pelo teste de Mann-Whitney U, mas

6,7 áreas. Comportamento semelhante foi observado na

na reavaliação não há diferença, (p=0,462), mostran-

análise do protocolo VAS, para a quantificação numérica

do a semelhança entre os grupos após a terapia. Se-

da intensidade da dor, as médias de dor referidas pelos

gundo a análise estatística pelo teste de Wilcoxon, há

indivíduos do GC reduziu 3,4 (36,96%) e o GTCS redu-

diferença significativa no GC do percentual previsto no

ziu 7,4 (77,89%).

TC6m (p=0,043) e, altamente significativa no GTCS

Quanto à qualidade de vida das pacientes fibromiál-

(p=0,005).

gicas, constatou-se que o GC obteve uma redução de 6
para 4 no FIQ final, resultando em 33,33% de melhora na
qualidade de vida das pacientes que participaram deste
grupo. No GTCS, constatou-se redução neste escore final
de 7 para 2, gerando uma melhora de 71,43%.

Tabela 2. Estatísticas descritivas e testes em relação ao GTCS/
GC e
avaliação/reavaliação com relação ao % previsto no TC6m
em indivíduos portadores de fibromialgia – Ijuí/2007.

Na avaliação inicial do FIQ não foi observada dife-

% Previsto

Avaliação

rença significativa (p=0,141) entre os grupos pelo teste

Reavaliação

GTCS

GC

GTCS

GC

38,62

55,95

58,76

63,68

Máximo

68,8

94,19

84,8

103,66

entre avaliação e reavaliação realizada pelo teste Wilco-

Mediana

54,98

74,04

75,62

74,58

xon ficou registrada uma diferença significativa no efei-

p (Wilcoxon )

0,005**

0,043*

to da terapia no GC (p=0,043) e altamente significativa

p (Mann-Whitney Ub)

de Mann-Whitney U. As respostas dos dois grupos mos-

Mínimo

traram-se homogêneas, próximas ao escore máximo,
indicando uma qualidade de vida “ruim”. Na comparação

no GTCS (p=0,005), evidenciando que ambos os grupos
alcançaram uma significativa melhora da qualidade de
vida após a terapia. Na reavaliação, houve diferença al-

a

0,027*

0,462

Teste de Wilcoxon para amostras pareadas – comparar avaliação e reavaliação
b
Teste de Mann-Whitney U para amostras independentes – comparar grupos
* p<0,05 – significativo
** p<0,01 – altamente significativo
a

tamente significativa, inferida pelo teste de Mann-Whitney U, entre os dois grupos quanto à qualidade de vida

Os efeitos agudos da TCS sobre o SNA em indivídu-

(p=0,003), demonstrando que existe diferença entre os

os com dor crônica reflete um aumento no Sistema Ner-

dois grupos com o escore final aproximando-se do valor

voso Parassimpático, uma redução no Sistema Nervo-

mínimo do FIQ (Tabela 1).

so Simpático uma melhora na performance física e uma
redução da PA e FC de 82,05 para 69,95 bpm(27), além
de um melhor estado e estabilização do humor, melho-

Tabela 1. Estatísticas descritivas e testes em relação ao GTCS/
GC e avaliação/reavaliação com relação ao FIQ em indivíduos
portadores de fibromialgia – Ijuí/2007.
Avaliação

FIQ

Reavaliação

GTCS

GC

GTCS

GC

7(±1)

6(±2)

2(±0)

4(±1)

Mínimo

3

3

1,67

2,2

Máximo

9

8

5,33

5,38

Mediana

6,67

7,43

3

4,23

0,005**

0,043*

FIQ Total

P (Wilcoxona)
p (Mann-Whitney Ub)

0,141

0,003**

Teste de Wilcoxon para amostras pareadas – comparar avaliação e reavaliação
b
Teste de Mann-Whitney U para amostras independentes – comparar
grupos
* p<0,05 – significativo
** p<0,01 – altamente significativo
GC – Grupo-Controle
GTCS – Grupo de Terapia Craniossacral
a

ra das funções gastrintestinais e um sono de maior qualidade com função reparadora.
Na análise estatística pela Correlação de Spearman
(p), o GTCS apresentou uma correlação altamente significativa (p<0,01) entre as variáveis FC e sono, o que significa que quanto maior a FC, pior é qualidade do sono
e da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Para o GC,
o teste também apresentou uma correlação altamente
significativa (p<0,01).
DISCUSSÃO
A redução de medicação nos dois grupos demonstrou que ambas as terapias auxiliaram nessa melhora, já
que as pacientes tiveram condições de manter sua qualidade de vida com um número menor de componentes
químicos, posto que a redução foi principalmente, de
analgésicos e antidepressivos.

Neste estudo, a capacidade funcional foi avalia-

As pacientes portadoras de FM relataram, ao longo

da através do TC6m, nesse, verificou-se um aumento

do tratamento de hidroterapia, diminuição no uso do

na distância percorrida do GC de 33,2m e no GTCS de

analgésico e da medicação de base (amiltriptilina),

112,5m. Conseqüentemente o percentual previsto ca-

sendo seu uso restrito apenas a episódios de crise aguda

minhado também aumentou em 5,86% e 18,5% res-

de dor(28).

pectivamente.
Na avaliação do percentual previsto caminha-

Houve maior adesão de atividade física das voluntárias o que contribuiu na redução do IMC, na RC/Q e
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nas medidas obtidas de flexibilidade através do Banco

cardiorrespiratória dos pacientes de ambos os grupos, já

de Wells, além da motivação para que a paciente saísse

que a PA, a FC, a saturação e o Borg mostraram-se re-

de casa e mantivesse maior convívio social.

duzidos significativamente na reavaliação. Assim, pode-

Ressalta-se que houve uma melhora no IMC, porque,

mos dizer que ambos os grupos evoluíram e obtiveram

no geral, as pacientes reduziram peso; porém isso não in-

um melhor resultado na reavaliação do desempenho fí-

terferiu significativamente na RC/Q, pois as medidas re-

sico após a terapia.

duzidas mostraram-se em outras partes do corpo que não

A fisioterapia convencional auxilia no controle e na

a cintura especificamente, ou seja, as pacientes diminuí-

redução da dor, proporcionando analgesia, relaxamen-

am peso mas não reduziam as medidas de cintura.

to muscular e melhora do quadro álgico da patologia.

O reconhecimento das doenças que se manifestam

Sendo que a fisioterapia pode contribuir muito no con-

com dor crônica é importante no sentido de se tentar

trole da dor, na atividade física dirigida e melhorar o pa-

melhorar o desempenho e a qualidade de vida dos pa-

drão postural, já que todo o quadro da FM causa dimi-

cientes.

nuição da capacidade física e mudança na postura, como

A TCS pode auxiliar a redução da dor nos pacien-

forma de proteção contra a dor(19).

tes portadores de fibromialgia pois, influencia os ní-

Quanto a capacidade funcional e cardiorrespitória

veis de serotonina e da substância P. Essas substân-

dos indivíduos com FM, a fisioterapia convencional tam-

cias são direta e respectivamente relacionadas à redu-

bem auxilia. Associada à TCS pode-se obter estes resul-

ção da sensação de dor e aumento da sensibilidade do-

tados com maior precocidade e mantê-los ao longo do

lorosa. Como este excesso de substância P produzida na

tratamento. De qualquer modo, admite-se que a práti-

FM fica armazenado no LER, a utilização da TCS auxilia

ca de atividades físicas é essencial para manutenção dos

na melhora dos sintomas de dor, uma vez que esta te-

benefícios adquiridos no tratamento, devido à produção

rapia reequilibra o LER e seu fluxo, auxilia na elimina-

de endorfinas, melhora postural e psicossocial e tam-

ção desta substância e controle de sua produção, agin-

bém pela quebra do ciclo vicioso de dor-ansiedade-de-

do, assim, diretamente na melhora da paciente e seus

pressão-sedentarismo-dor.

níveis de dor

.

A disfunção do SNA, disautonomia ou alteração do

(19,4)

Nos estudos de depressão e qualidade de vida em pa-

ritmo circadiano, por sua vez, é freqüentemente encon-

cientes com FM, percebe-se que a qualidade de vida dos

trada em indivíduos com FM(17), como uma hiperativida-

.

de persistente do SNA associada à hiporreatividade a fa-

fibromialgicos é bem inferior aos indivíduos saudáveis

(14)

Os domínios mais comprometidos, neste sentido, foram

tores estressantes(27).

os aspectos físicos, a dor, a vitalidade e a capacidade fun-

A TCS, por normalizar o SNA, consegue produzir,

cional, em ordem decrescente, sendo que os menos com-

nas pacientes, relaxamento, redução/eliminação da an-

prometidos foram o aspecto social e a saúde mental.

siedade e dor de cabeça, PA, FC, FR, melhora do humor

No estudo com pacientes portadores de FM e sua

e estado emocional como um todo, e associada a me-

qualidade de vida após dois meses de hidroterapia(28), os

lhora no condicionamento físico produz aumento da ati-

autores também obtiveram, na avaliação da qualidade

vidade parassimpática(17).

de vida global, através do FIQ, uma diminuição de 5,88

As pacientes que participaram desta pesquisa apre-

para 4,34 do FIQ inicial para final. Assim, a redução foi

sentavam fadiga intensa, irritação intestinal geralmente

de 1,54 após a terapia, o que significa uma melhora na

associada à constipação, dor de cabeça de diversos ca-

qualidade de vida, assim como demonstrado na nossa

ráter, a dificuldade em relaxar, distúrbios do sono como

pesquisa onde o GC reduziu de 6 para 4 e o GTCS de 7

sono não reparador, entre outras manifestações, que

para 2 o escore do FIQ final.

corroboram com os achados da literatura(17,10,27), portan-

Nos estudos sobre o efeitos do Yoga com e sem a
aplicação da massagem Tui Na em pacientes com FM, de-

to, é notável a íntima relação entre o SNA e a FM e suas
manifestações.

monstrou-se que as pacientes submetidas às técnicas de

Existe atualmente, na literatura, a afirmação de

Yoga relaxante com a adição da massagem Tui Na apre-

que pacientes com FM apresentam uma hiperatividade

sentaram redução significativa no impacto geral da FM

do SNS com exagero deste tono simpático noturno e

em 29,7%, medida pelo FIQ, além de reduções significa-

falta de resposta simpática adicional ao estresse. Ainda,

tivas na intensidade da dor de 7,1 para 6,1 no VAS(13).

alguns autores afirmam haver um decréscimo da ativi-

A disfunção do SNA é freqüentemente encon-

dade parassimpática nesses indivíduos(13, 17, 4).

trada em pacientes com FM, que apresentam um im-

Neste estudo, a análise da influência da terapia

portante descondicionamento físico, com tendência ao

sobre o SNA foi monitorada a partir do comportamento

sedentarismo(17). Sabe-se também que em indivíduos

dos sintomas humorais e viscerais, além dos sinais vi-

sedentários o tono vagal encontra-se reduzido e o tono

tais apresentados pelos indivíduos ao longo da pesqui-

simpático aumentado(17).

sa. O SNA, através das divisões simpática e parassimpá-

Também constatou-se uma melhora na capacidade
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Além disso, tem importante ação na regulação dos ba-

através microscopia eletrônica e ultra-som, dando legi-

timentos cardíacos, no controle da PA e na estabilidade

timidade à TCS, comprovando a mobilidade dos ossos do

do sistema cardiovascular(17).

crânio, identificando nas suturas cranianas vasos sanguí-

Pela Terapia Manual Craniossacral, consegue-se

neos, nervos e tecido conjuntivo e mesmo após detec-

causar mudanças agudas sobre o SNA, causando após a

tar as pulsações intracranianas do cérebro e nas mem-

terapia um equilíbrio nesses níveis, uma vez que quan-

branas meníngeas do ser humano, ainda a TCS encon-

do alguém aplica uma técnica manual na região facial,

tra restrições e não é completamente aceita pela medi-

pode-se ter mudanças não esperadas nos sinais e sinto-

cina ortodoxa(1,2).

mas do paciente, talvez relacionado com o LCR(27).
Na PA diastólica o GTCS apresentou uma redução

CONCLUSÃO

no seu valor maior que no GC. A alteração da FC inicial e

A fisioterapia convencional é capaz de auxiliar no

final ao longo das sessões também apresentou um com-

aumento da capacidade funcional, na redução da dor,

portamento semelhante, com redução significativa nos

no aumento do bem-estar e na melhoria da qualidade

dois grupos. No GTCS, observaram-se no início da pes-

de vida de pacientes com FM. No entanto, a fisiotera-

quisa, valores maiores tanto na FC inicial como final e

pia convencional associada à TCS pode aumentar todos

valores mais baixos após o término da terapia do que

esses fatores significativamente, já que as pacientes

o GC. Sendo que no GTCS foi relevante o decréscimo

submetidas ao GTCS apresentaram um alto percentual

acentuado da FC, já nas primeiras sessões, demonstran-

quanto à melhora em todos os quesitos na reavaliação

do que a TCS pode ser um coadjuvante importante na

apresentada neste estudo.

terapia desta patologia.

A TCS, enquanto uma terapia complementar, não

Em relação ao sono, intestino e humor observou-

é capaz de substituir a fisioterapia, mas pode, associa-

se, nesta pesquisa, que inicialmente todas as pacientes

da a esta, melhorar a qualidade de vida das pacientes

apresentavam um escore próximo ao 4 (péssimo), re-

por reequilibrar o seu SNA e este, por sua vez, regular

afirmando a situação de disautonomia e confirmando-

o sistema digestivo/circulatório/respiratório, o sono, o

se entre si. Isso porque, além dos distúrbios do sono,

humor, a FC, a PA, e auxiliar na redução da dor e me-

intestino e humor, a PA e a FC também se apresenta-

lhora da capacidade funcional, ampliando de forma alta-

vam elevadíssimas em ambos os grupos, mostrando que

mente significativa a melhoria na qualidade de vida des-

quanto mais longe da normalidade os valores de PA e

tes indivíduos.

FC, pior as demais sintomatologias, evidenciando a re-

Ressalta-se que a terapia convencional melhora os

lação entre o SNA – ramo simpático hiperreativo e pro-

sintomas dolorosos, e reduz contraturas e tensão mus-

blemas humorais e viscerais. O sono está associado ao

cular, porem, obtendo um efeito momentâneo nos pa-

aumento da atividade vagal(17,29,10).

cientes com FM. Entretanto, como há alteração dos ní-

Neste estudo, verificou-se que os dois grupos obti-

veis de serotonina e substância P a dor volta a ser sen-

veram melhora nos sintomas, sendo que já nas primeiras

tida pelo paciente. Com a TCS associada à terapia con-

sessões o GTCS obteve um resultado melhor nesses que-

vencional pode-se tratar a causa da dor, controlando os

sitos do que o GC, ficando com escore mais próximo do

níveis de serotonina e substância P, ampliando os bene-

1 (ótimo). Ou seja, em um primeiro momento, podemos

fícios da terapia convencional.

dizer que a TCS auxilia a fisioterapia a regular o SNA, me-

Em conseqüência desta melhora e aumento do

lhorando seus níveis de PA e FC e, também, por correla-

bem-estar, os pacientes adotam práticas de atividades

ção, o sono, a atividade intestinal e o estado de humor.

físicas regulares que auxiliam na manutenção dos efei-

Portanto, quanto menor a FC, melhor é qualidade

tos benéficos adquiridos com o tratamento e, ainda, com

do sono nos dois grupos de indivíduos, mostrando que

a liberação de endorfinas pela prática de atividades fí-

essas variáveis têm correlação extremamente significa-

sicas ocorre a quebra do ciclo retroalimentado da dor

tiva, ou seja, reforçando a hipótese de que a excitação

(FM-dor-inatividade-depressão-dor-). Portanto, tratan-

simpática que acontece na FM causa desregulação hu-

do a causa ao invés da conseqüência, se consegue efeti-

moral e visceral e, ainda, desencadeia sintomas carac-

var o tratamento, a manutenção dos benefícios adquiri-

terísticos da patologia.

dos por longo tempo e a adoção de práticas que melho-

Na avaliação do humor e bem-estar dos indivíduos

ram a vida do indivíduo portador de FM.

estudados, pôde-se perceber que à medida que houve

Sugere-se, por fim, a realização de um novo estu-

uma redução da FC e da PA e melhora da qualidade do

do com acompanhamento das pacientes submetidas às

sono, o humor das pacientes manteve-se mais estável

técnicas de fisioterapia e TCS por um longo período, a

e com escore 1 (ótimo), mostrando a cada sessão uma

fim de verificar se os efeitos dessas terapias associadas

melhora crescente.

se mantêm a longo prazo.

Entretanto, mesmo com estudos e experimentos
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Artigo Original

Aplicabilidade da técnica de liberação do tronco
simpático nos parâmetros cardiovasculares em
adultos jovens sedentários.
Applicability of sympathetic trunk technical release in young adults sedentary on cardiovascular
parameters.
Guilherme Pinheiro Ferreira da Silva(1), Felipe Tavares Alexandre(1), Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne(2).
Universidade de Fortaleza – Departamento de Fisioterapia.

Resumo
Introdução: A variabilidade natural de parâmetros cardiovasculares como a pressão arterial e a freqüência cardíaca
refletem uma interação de diversos fatores que, em sua maioria, envolvem a influência do sistema nervoso autônomo sobre o aparelho cardiovascular. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a aplicabilidade da técnica de
liberação do tronco simpático na variabilidade da freqüência cardíaca e pressão arterial em adultos jovens sedentários. Método: Foi realizado um estudo com 20 indivíduos adultos jovens sedentários que foram submetidos à aplicação da técnica de liberação do tronco simpático nos níveis de T1 à L2, sendo aferido as variáveis de freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólicas em três momentos: repouso, imediatamente após e 5 minutos após a realização da técnica. Resultados: Foi observada uma redução estatisticamente significante após a técnica da freqüência cardíaca de 7,8% (p<0,001) e da pressão arterial sistólica de 9% (p<0,001). Conclusão: Concluímos que a Técnica de Liberação do Tronco Simpático é capaz de reduzir a freqüência cardíaca e pressão arterial sistólica, e que esta redução permanece mesmo após 5 minutos da aplicação da técnica.
Palavras-chave: sistema nervoso simpático, freqüência cardíaca, pressão arterial.
Abstract
Introduction: The natural variability of cardiovascular parameters such as blood pressure and heart rate reflect an
interaction of numerous factors that, on their majority, involve the influence of the autonomous nervous system on
the cardiovascular system. Objective: The aim of this study was to evaluate the changes caused by the technique of
sympathetic trunk liberation on heart rate and blood pleasure in sedentary young adults. Method: 20 young adults
underwent sympathetic trunk liberation from the level T1 to L2; heart rate, systolic blood pressure and diastolic blood
pressure were measured on three distinct moments: at rest, right after and 5 minutes after the use of the technique.
Results: Statistically significant reduction in heart rate (7,8%; p<0,001), systolic blood pressure (9%; p<0,001) was
observed after the use of the technique. Conclusion: We conclude that the technique of sympathetic trunk liberation
is capable of reducing heart rate and systolic blood pressure and that this decrease persists even after 5 minutes of
the use of the technique.
Keywords: sympathetic nervous system, heart rate, blood pressure.
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INTRODUÇÃO

Foram constituintes da amostra 20 indivíduos do

A variabilidade natural de parâmetros cardiovascu-

sexo masculino e feminino, com a faixa etária entre 18 e

lares como a pressão arterial e a freqüência cardíaca re-

40 anos, que não fossem portadores de hipertensão ar-

fletem uma interação de diversos fatores que, em sua

terial sistêmica, não tivessem realizado atividade física

maioria, envolvem a influência do sistema nervoso autô-

regular nos últimos três meses, não fossem tabagistas,

nomo (SNA) sobre o aparelho cardiovascular(1).

e não fizessem uso de fármacos anti-hipertensivos(7),

O SNA é subdividido em simpático e parassimpático, onde sistema simpático é formado principalmen-

sendo excluídos do estudo os indivíduos que não toleraram o posicionamento durante a técnica.

te pelo tronco simpático, o qual é constituído por uma

Após concordarem em participar do protocolo, os

cadeia de gânglios localizados paralelamente a coluna

indivíduos foram submetidos a uma avaliação clínica,

vertebral, ligados por meio de ramos intergangliona-

que consistiu de uma anamnese detalhada, da análise

res, originando-se na base do crânio e estendendo-se

da freqüência cardíaca a partir da realização de um ele-

até o cóccix, onde termina unindo-se com o lado opos-

trocardiograma no aparelho da marca Dixtal e a aferi-

to. A probabilidade de envolvimento mecânico do sis-

ção da pressão arterial em repouso.

tema nervoso autônomo é maior sobre o tronco sim-

A aferição da pressão arterial foi realizada pela téc-

pático, devido a sua localização no tronco, logo ante-

nica auscultatória e esfignomanômetro Premium , de

rior à articulação costo-transversal, local este de gran-

mercúrio calibrado posicionado no braço esquerdo na

de movimentação(2,3).

postura sentado(8).

A técnica de liberação do tronco simpático está in-

Após a aferição das variáveis, foi realizada pelo

serida na terapia manual e consiste na mobilização ar-

pesquisador 1 a técnica de liberação do tronco simpáti-

ticular da coluna vertebral nos níveis dos processos

co, onde o paciente foi posicionado em decúbito ventral

transversos das vértebras, onde se localizam a maior

e o fisioterapeuta ao seu lado, ao nível da coluna toráci-

parte dos gânglios simpáticos que partem da coluna

ca, com o segundo e terceiro dedo da mão podálica po-

vertebral(4).

sicionados ao nível dos processos transversos da vérte-

Estes movimentos estimulam os mecanorrecepto-

bras torácica e lombar de T1 a L2 e o antebraço paralelo

res da articulação, que conseqüentemente estimulam

à coluna. A mão cefálica foi posicionada com uma angu-

grandes fibras sensoriais, atuando sob o sistema ner-

lação de 60o por cima da mão podálica, com a região hi-

voso simpático, provenientes da mesma área corporal e

potênar em cima do segundo e terceiro dedo. O pacien-

dos que se originam de áreas muitas vezes correspon-

te realizou uma inspiração e na expiração a mão o fisio-

dentes a vários segmentos à distância, como o coração

terapeuta realizou com a mão cefálica o movimento para

e os vasos(5).

baixo e no sentido caudal(4). Foram realizadas três sé-

A escassez de literatura disponível sobre o assunto

ries de quatro oscilações em cada nível da coluna ver-

proposto e a necessidade de proporcionar um novo tipo

tebral, sendo aferido pelo pesquisador 2 todas as vari-

de técnica em possíveis patologias em que há a partici-

áveis envolvidas no estudo antes da técnica, imediata-

pação do sistema nervoso simpático, geraram questio-

mente após e depois de 5 minutos.

namentos a respeito da possibilidade do envolvimento

Os dados obtidos foram analisados estatisticamen-

da técnica de liberação do tronco simpático na freqüên-

te por meio do programa SPSS, versão 13.0, utilizando-

cia cárdica e pressão arterial.

se o teste ANOVA para medidas repetidas, sendo con-

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a aplica-

siderado como estatisticamente significantes os valores

bilidade da técnica de liberação do tronco simpático nos

de p<0,05. Os resultados foram apresentados em média

parâmetros cardiovasculares em adultos jovens seden-

± desvio padrão e expostos na forma de gráficos.

tários.
RESULTADOS
MÉTODO
Foi realizado um estudo de intervenção, quantita-

Características Demográficas

tivo, durante o período de junho a setembro de 2009,

Foram avaliados 20 indivíduos, sendo 13 do sexo

em indivíduos adultos jovens sedentários no Núcleo de

masculino e 7 do sexo feminino, com idade média de

Atenção Médica Integrada (NAMI), na cidade de Forta-

23 ± 4 anos.

leza-Ce. Este estudo seguiu os princípios éticos e legais, de acordo com as recomendações da Resolução nº

Frequência Cardíaca

196/96 do CNS, que estabelece os princípios para pes-

Foi observado uma redução estatisticamente sig-

quisas em seres humanos(6). O estudo foi aprovado pelo

nificante da freqüência cardíaca logo após a aplicação

Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza com o pa-

da técnica de 7,8% (p<0,001), passando de 77,2 ±

recer de número 169/2009 e todos os participantes assi-

10,2 bpm para 71,2 ± 11,4 bpm. Esta redução conti-

naram o termo de consentimento livre e esclarecido.

nuou acontecendo mesmo após 5 minutos de aplicação
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da técnica, sendo que a média da FC passou para 67,7
± 10,1 bpm. Quando comparado a pré terapia com após
5 minutos foi encontrado diferença estatisticamente significante (p<0,001, redução de 12,4%), entretanto não
foi observado diferença entre o término da terapia com
após 5 minutos (Figura 1).
Pressão arterial sistólica
Ocorreu uma redução estatisticamente significante da PAS logo após a aplicação da técnica de 9%
(p<0,001), passando de 124,7 ± 9,2 mmHg para 113,5
± 6,5mmHg. Após 5 minutos de aplicação da técnica
não foi observado alteração da PAS quando comparado com o término da terapia, entretanto quando comparado com a pré-terapia este valor ainda era estatisticamente significante (p<0,01, 114,5 ± 6,1mmHg) (Fi-

Figura 1. Medida da freqüência cardíaca expressa em média do
valor absoluto antes, imediatamente após e após 5 minutos de
aplicação da técnica em 20 adultos jovens sedentários.
* diferença estatisticamente significante entre o antes e o imediatamente
após e o antes com após 5 minutos (p<0,001).

gura 2).
Pressão arterial diastólica
Com relação a PAD não foi observado alterações
estatisticamente significantes em seus valores quando
comparado os três momentos da avaliação, pré-terapia,
após o termino e 5 minutos após a aplicação (p=0,054)
(74,9 ± 7,7 mmHg, 72,5 ± 7,3 mmHg e 72,8 ± 6,6
mmHg, respectivamente) (Figura 3).
DISCUSSÃO
A ativação e a desativação do simpático e do parassimpático em condições fisiológicas determinam ajustes
do débito cardíaco e da resistência vascular periférica,
contribuindo para a estabilização da pressão arterial sis-

Figura 2. Medida da pressão arterial sistólica expressa em média
do valor absoluto antes, imediatamente após e após 5 minutos
de aplicação da técnica em 20 adultos jovens sedentários.
* diferença estatisticamente significante entre o antes e o imediatamente
após e o antes com após 5 minutos (p<0,001).

têmica e da freqüência cardíaca durante diferentes situações fisiológicas(9).
A atividade simpática é um produto que resulta da
atividade do centro vasomotor e respiratório, bem como
das oscilações periféricas da pressão arterial e do movimento respiratório. A VFC reflete o estado e a função
dos osciladores centrais e a resposta periférica ao trabalho autonômico central pela atividade simpática ou parassimpática, podendo assim refletir o controle neural
simpático sobre o nodo sinusal e oferecer uma janela
para o estudo do sistema nervoso autônomo(10-12).
Nesse contexto, o estudo das respostas da utilização técnica de liberação do tronco simpático pode ser
particularmente útil, por permitir avaliar a freqüência
cardíaca e a pressão arterial de forma não invasiva, de

Figura 3. Medida da pressão arterial diastólica expressa em média do valor absoluto antes, imediatamente após e após 5 minutos
de aplicação da técnica em 20 adultos jovens sedentários.

baixo custo e fácil aplicação, podendo assim tornar-se
subsídios de estudos e manejo no tratamento de indiví-

co, tendo assim sua aplicabilidade baseada nos aspec-

duos com alterações cardiovasculares.

tos fisiológicos.

Em estudos anteriores, Butler(3) defende que os sin-

Os reflexos cardiovasculares responsáveis pela ma-

tomas excitatórios e de déficit do SNA podem ser pro-

nutenção da pressão arterial são controlados por três

vocados por irritação química ou estímulos mecânicos

mecanismos que agem em conjunto, que são os ba-

como de estiramento e compressão, daí o envolvimen-

rorreceptores arterial, receptores cardiopulmonares e

to da técnica de liberação do tronco simpático, que se

os quimioceptores arteriais e resultam na interação de

trata de uma estimulação mecânica do tronco simpáti-

todos os receptores cardiovasculares, porém o que faz
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acreditarmos que a redução da pressão arterial ocorreu

fende que após a aplicação de uma estimulação mecâ-

devido a aplicação da técnica é a presença dos recepto-

nica do tronco simpático dorsal a atividade simpática

res cardiopulmonares, que trafegam junto aos aferentes

diminui, resultando em uma vasodilatação influenciada

cardíacos simpáticos até a medula espinhal, local esse

pelo sistema nervoso simpático.

onde foi realizado a aplicação da técnica(13, 14).

Um estudo de caso de Nicholas e colaboradores(17),

No presente estudo observou-se uma redução es-

onde foi aplicado um tratamento manual na coluna

tatisticamente significante quando comparados os parâ-

vertebral de um indivíduo hipertenso, resultou na nor-

metros de freqüência cardíaca e pressão arterial sistóli-

malização da pressão arterial do mesmo, havendo

ca após a realização da técnica, o que nos leva acreditar

suspensão do remédio de controle no prazo de dois

que o procedimento resultou na diminuição da atuação

meses.

do sistema nervoso simpático sob o aparelho cardiovas-

As pesquisas que abordam a influência da tera-

cular, acarretando em uma diminuição na força e freqü-

pia manual sob o sistema nervoso autônomo são ainda

ência de contração cardíaca.

pouco encontradas na literatura nacional e internacio-

O presente estudo não foi de encontro com o es-

nal, o que torna os resultados desta pesquisa uma forma

tudo de Nonaka e colaboradores(15), na qual foi realiza-

de contribuição para tal fim, porém nosso estudo evi-

do aplicações de manobras terapêuticas manuais sobre

denciou apenas as respostas a curto prazo da realiza-

o sistema nervoso autônomo em indivíduos hipertensos

ção da técnica.

através da análise da VFC, onde foi observada redução

Desta forma sugerimos a realização da técnica em

significativa apenas da pressão diastólica após as mano-

futuros estudos com pacientes portadores de patologias

bras enquanto a pressão sistólica não houve alterações.

onda há a participação do sistema nervoso simpático,

Em nosso estudo a redução da pressão arterial

como na hipertensão arterial sistêmica, a fim de corre-

diastólica não foi estatisticamente significante, fato esse

lacionar tais resultados com a realização de exercício fí-

que torna a técnica viável de ser realizada, pois haven-

sico e tratamento medicamentoso.

do uma redução severa desta pressão, ocasionaria efeitos danosos ao aparelho cardiovascular, haja vista que a

CONCLUSÃO

pressão diastólica é quem realiza o relaxamento cardí-

Concluímos que a Técnica de Liberação do Tron-

aco e por isso mesmo influencia diretamente no enchi-

co Simpático é capaz de reduzir a freqüência cardíaca e

mento coronariano.

pressão arterial sistólica, e que esta redução permanece

O estudo de Souza e colaboradores(16), assemelha-

mesmo após 5 minutos da aplicação da técnica, tornan-

se ao presente estudo e afirma que o Fisioterapeuta é

do assim sua viabilidade no tocante a sua aplicação, não

capaz de aplicar terapias manipulativas espinhais e de-

causando efeitos deletérios durante sua utilização.
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Comparação do Torque Eletricamente Induzido
com Corrente Excitomotora de Baixa Frequência
entre Homens e Mulheres Assintomáticos.
Comparison of Electrically-Induced Torque with Low Frequency Current between Asymptomatic
Men and Women.
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Resumo
Introdução: A Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) é uma modalidade terapêutica que envolve a aplicação de pulsos elétricos para a geração de potenciais de ação neural, sendo muito utilizada na reabilitação para o controle da dor, reeducação muscular, prevenção de atrofias e restauração da função. Diversos estudos comparam o uso da eletroestimulação em homens e mulheres, pois, devido às diferenças entre os gêneros, surgem controvérsias sobre a sua eficácia. Numerosas condições clínicas para dor são mais frequentes em mulheres, entretanto não se sabe por que estas condições ocorrem. Objetivo: Avaliar se há diferenças na produção de torque do músculo quadríceps femoral e no índice de desconforto durante a EENM de baixa frequência entre homens e mulheres assintomáticos. Método: Participaram desse estudo 20
voluntários saudáveis, de ambos os sexos, com idade variando entre 18 e 25 anos. Em todos os voluntários foi determinado o torque por meio da contração isométrica voluntária máxima (CIVM) e o torque induzido eletricamente por uma corrente de baixa frequência. Foi utilizada uma escala visual analógica (EVA) para registro do desconforto sensorial. Resultados: O valor médio (±DP) da CIVM no sexo feminino foi de 153,80 ± 30,27 e no sexo masculino foi de 254,53 ± 31,42
(p<0,0001). O valor médio (±DP) da porcentagem da CIVM produzida pela estimulação de baixa frequência no sexo feminino foi de 4,16 ± 2,46 e do sexo masculino foi de 9,48 ± 10,65 (p=0,853). O índice de desconforto apresentou uma
média (±DP) no sexo feminino de 2,52 ± 2,32 e no sexo masculino de 3,12 ± 2,75 (p=0,604). Conclusão: Apesar de os
homens apresentarem maior torque voluntário, não houve diferença na produção de torque eletricamente induzido do músculo quadríceps femoral e no índice de desconforto durante a EENM entre homens e mulheres.
Palavras-chave: Estimulação Elétrica Neuromuscular, Músculo Quadríceps Femoral, Contração Isométrica Voluntária Máxima, Corrente de Baixa Frequência.
Abstract
Introduction: Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) is a therapeutic modality that involves the application of electrical pulses for the generation of neural action potentials, commonly used in rehabilitation for pain control, muscle reeducation, prevention of atrophy and restoration of function. Several studies compare the use of electrical stimulation in men and
women, since due to the gender differences there are controversies over its effectiveness. Numerous clinical conditions for
pain are more frequent in women; however the explanation for this difference is unclear. Objective: To evaluate if there are
differences in electrically-induced torque of the quadriceps and the degree of discomfort during NMES between asymptomatic
men and women. Method: Twenty healthy volunteers of both genders, age range 18 to 25 years participated in this study. In
all subjects the maximal voluntary isometric contraction (MVIC) and the electrically-induced torque were determined. A visual
analogue scale (VAS) was used to record the discomfort index during NMES. Results: The mean MVIC (±SD) in females was
153.80 ± 30.27 and for males was 254.53 ± 31.42 (p<0.0001). The mean percentage of the MVIC (±SD) produced by NMES
in females was 4.16 ± 2.46 and males was 10.65 ± 9.48 (p=0,853). The discomfort index showed an average of 2.52 ± 2.32
in women and 3.12 ± 2.75 in men (p=0.604). Conclusion: Although men presented a higher MVIC than women, there were
no differences in electrically-induced torque of the quadriceps and the degree of discomfort during NMES.
Keywords: Neuromuscular Electrical Stimulation, Quadriceps Femoris Muscle, Maximum Voluntary Isometric Contraction,
Low Frequency Current.
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INTRODUÇÃO

NMES in men and women.

mulheres apresentaram uma alta intensidade, longa du-

A Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) é

ração e uma maior frequência de dor(12). Como o descon-

uma modalidade terapêutica que envolve a aplicação de

forto sensorial é considerado o principal fator limitante

pulsos elétricos para a geração de potenciais de ação

aos resultados obtidos pela EENM(13), a possibilidade de

neural, os quais produzem uma contração artificial por

influência do gênero na resposta à estimulação elétrica

meio de eletrodos de superfícies, que são colocados

deve ser investigada.

no ponto motor dos músculos de forma indireta, tendo
assim, uma maior contração(1).
A estimulação elétrica é muito utilizada na reabilitação para o controle da dor, reeducação muscular, pre-

Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar se há
diferenças na produção de torque do músculo quadríceps femoral e no índice de desconforto durante a EENM
entre homens e mulheres assintomáticos.

venção de atrofias e restauração da função(2). É uma estratégia clínica bem documentada por meio de pesquisas realizadas para o aumento da performance muscular
em indivíduos saudáveis e portadores de disfunções(3).

MÉTODO
Trata-se de um ensaio clínico não controlado onde
participaram desse estudo 20 voluntários saudáveis, de

O uso exclusivo da eletroestimulação é capaz de

ambos os sexos, com idade variando entre 18 e 25 anos,

aumentar a força muscular de forma semelhante ou

índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 e 24,9 Kg/m2,

mesmo superior ao aumento proporcionado pelo exercí-

sem história de intervenção cirúrgica, lesões ou doenças

cio físico(4). Alguns autores afirmam que para haver au-

musculoesqueléticas e neuromusculares no membro in-

mento de força, o sujeito deve atingir por meio da EENM

ferior dominante a ser analisado.

um torque de aproximadamente 30 a 60% da contração
voluntária máxima(5,6).

Anteriormente à realização do teste, todos os voluntários foram esclarecidos sobre os procedimentos a

No entanto outros pesquisadores concluíram que

serem realizados e assinaram um termo de consenti-

a estimulação elétrica não produziu aumento de força

mento livre e esclarecido aceitando a participação e a di-

muscular em indivíduos saudáveis ou que a estimulação

vulgação dos resultados obtidos no trabalho.

elétrica aumentou a força isométrica, mas não aumentou a força isocinética(7).
Um problema comum nas comparações entre esses
estudos é a variedade de parâmetros da estimulação

Todo o procedimento foi realizado na Clínica de Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo – Brasil,
com aprovação da comissão de ética de pesquisa sob o
protocolo nº 13323922.

elétrica e técnicas de aplicação que têm sido utilizados.

Anteriormente à realização da estimulação foi uti-

As técnicas de estimulação elétrica para o músculo qua-

lizado o aparelho Nemesys® (Quark) para localização

dríceps femoral descritas na literatura têm utilizado vá-

do ponto motor do nervo femoral e do músculo vasto

rios parâmetros atualmente. A seleção específica nor-

medial com os seguintes parâmetros: corrente pulsada

malmente é uma decisão subjetiva por parte dos investi-

monofásica retangular, amplitude necessária para cau-

gadores, com vista a alcançar a maior contração muscu-

sar uma contração mínima visível, tempo de duração do

lar, com um mínimo desconforto. A perda de força mus-

pulso: 200 ms e intervalo entre pulsos: 500 ms. O ele-

cular associada às rápidas contrações eletricamente es-

trodo dispersivo (pólo positivo) foi constituído por uma

timuladas levou a conclusão que a estimulação elétri-

placa de alumínio e uma esponja umedecida com água,

ca provoca uma reversão do padrão de recrutamento

posicionado no terço médio da região anterior da coxa.

motor normal da unidade, ativando seletivamente as fi-

O eletrodo ativo (pólo negativo) era do tipo “caneta” e

bras musculares do tipo II, que são mais facilmente fati-

era movimentado sobre o ventre muscular até se obser-

gadas do que as fibras musculares do tipo I(6).

var o local em que as contrações musculares tornavam-

Não há um consenso na metodização dos estu-

se mais intensas.

dos que comparam o uso da eletroestimulação em ho-

Para mensuração do torque foi utilizado um dina-

mens e mulheres(8-10). Além disso, existem diferenças na

mômetro isocinético computadorizado da marca Cybex,

composição corporal entre os gêneros(11). As mulheres

modelo Norm 6000®, previamente calibrado, programa-

em geral são mais baixas, possuem menor volume de

do para operar de forma isométrica (velocidade angular

massa muscular e um maior conteúdo de gordura cor-

de 0°), situado na Clínica de Fisioterapia na Universida-

poral que o homem(11). Devido a estas diferenças exis-

de Cidade de São Paulo (UNICID).

tentes entre os gêneros, pode ser que hajam diferenças
nas respostas obtidas durante a EENM.

Para realização da estimulação elétrica neuromuscular, foi utilizado o aparelho da marca Bioset, modelo

Numerosas condições clínicas para dor são mais

Physiotonus Four®, com os seguintes parâmetros e ma-

frequentes em mulheres, entretanto não se sabe por

teriais: F: 50 Hz, T: 200 μs, T. on: 9 segundos, T. off: 9

que estas condições ocorrem. Em uma revisão que com-

segundos, amplitude: nível motor, eletrodos auto-adesi-

parou condições de dor entre homens e mulheres (dor

vos de 10 x 5 cm (2 unidades).

de cabeça, dores musculoesqueléticas e abdominal), as
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registro do desconforto sensorial. Esta escala possui 10

RESULTADOS

cm horizontalmente, sendo que o valor de zero foi consi-

O valor médio (± DP) da CIVM dos homens foi de

derado como “nenhum desconforto” e o dez como “des-

254,53 ± 31,42 Nm e das mulheres 153,80 ± 30,27 Nm

conforto severo”.

(Figura 1). A análise estatística revelou diferença esta-

Cada voluntário avaliado manteve-se sentado, com
o quadril do membro dominante a 85º de flexão e joelho

tisticamente significante entre a CIVM produzida pelos
homens e pelas mulheres (Teste t; p<0,0001).

a 60º, estabilizado com um cinto sobre a coxa, quadril

O valor médio (± DP) da porcentagem da CIVM

e tronco, enquanto que o outro membro foi estabilizado

produzida pela estimulação elétrica de baixa frequência

com faixas. O apoio do braço do dinamômetro foi fixa-

nos indivíduos do sexo masculino foi de 9,48 ± 10,65%

do na região distal da perna do indivíduo, de modo que

e nos indivíduos do sexo feminino foi de 4,16 ± 2,46%

o mesmo tivesse a liberdade para realizar o movimento

(Figura 2). Não houve diferença estatisticamente sig-

de dorsiflexão completo.

nificante entre as amostras quando comparado o tor-

A determinação do torque do músculo quadríceps
foi por meio da contração isométrica voluntária máxi-

que eletricamente induzido (% da CIVM) entre homens
e mulheres (Mann-Whitney; p=0,853).

ma (CIVM), realizado três vezes, com nove segundos de

A média (± DP) do índice de desconforto senso-

contração cada, com intervalo de três minutos. Durante

rial durante a estimulação elétrica neuromuscular foi de

os testes os voluntários foram incentivados verbalmen-

3,12 ± 2,75 para os indivíduos do sexo masculino e de

te pela examinadora e a média dos 3 torques foi utiliza-

2,52 ± 2,32 para os indivíduos do sexo feminino, não

da posteriormente para a análise dos dados.
Para determinação do torque induzido eletricamen-

havendo diferença estatisticamente significante (Figura
3) (Teste t; p=0,604).

te, os eletrodos auto-adesivos foram posicionados sobre
os pontos motores do nervo femoral e do músculo vasto

DISCUSSÃO

medial. Em seguida foram realizadas três provas para se

Este estudo teve como propósito a comparação do

determinar a amplitude máxima de corrente suportada

torque isométrico máximo eletricamente induzido, do

pelo voluntário. A amplitude de maior valor foi registra-

músculo quadríceps femoral entre homens e mulheres

da e utilizada posteriormente para a geração do torque
isométrico. Foram realizadas 3 contrações eletricamente
induzidas com a duração de nove segundos e com três
minutos de intervalo. A amplitude foi aumentada gradativamente até atingir-se o valor previamente estabelecido, sendo que enquanto isso a examinadora solicitava
ao paciente que mantivesse o membro avaliado relaxado. Logo após o término da aplicação da corrente, solicitou-se que o voluntário marcasse na escala o nível correspondente ao seu desconforto.
A ordem de realização dos testes (contração isométrica voluntária ou eletricamente induzida) foi realizada de forma aleatória, determinada por meio de sorteio, para se evitar viés de ordem.

Figura 1. Valores médios (± DP) da CIVM dos homens e mulheres. * p<0,0001.

Método Estatístico
Para a análise dos dados envolvidos neste estudo, inicialmente foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para se determinar se os dados apresentavam distribuição normal.
Para a comparação dos resultados relacionados
à CIVM e ao índice de desconforto sensorial entre homens e mulheres utilizou-se o teste t para amostras independentes. Os dados relacionados ao torque eletricamente induzido foram analisados como percentual da
CIVM por meio do teste de Mann-Whitney, uma vez que
esses dados não apresentaram distribuição normal. Para
todas as comparações estatísticas adotou-se o alfa de
p<0,05. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no programa GraphPad Prism 4® (GraphPad Software Inc.).

Figura 2. Torque eletricamente induzido, expresso em percentual
de CIVM em homens e mulheres (p=0,853).
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damente uma contração de 40% a 60 do pico de torque
da CIVM(3,5,6,7,18).
Aparelhos de estimulação elétrica são capazes de
fornecer a corrente necessária para produzir uma forte
contração muscular involuntária. No entanto, alguns dos
valores selecionados para estes dispositivos são baseados em pesquisas limitadas. Geralmente, as pesquisas
indicam que um pulso de 50 Hz é o preferido para o aumento da força muscular e recomenda-se que a amplitude ideal é uma forte contração visível, sendo minimamente desconfortável para o atleta(16).
A eficácia da EENM parece aumentar com a duração
Figura 3. Desconforto sensorial (média ± DP) em homens
e mulheres durante a estimulação elétrica neuromuscular
(p=0,604).

do pulso na faixa de 33-440 μs, uma vez que um pulso
mais longo permite que se atinja o limiar de despolarização de um maior número de unidades motoras com diferentes limiares de excitabilidade. Quanto maior a intensidade da corrente, maior a força, e que quando muito

assintomáticos.

alta pode se levar à fadiga muscular(19). Além disso,

A utilização da estimulação elétrica neuromuscu-

quanto maior a frequência da corrente elétrica, menor

lar (EENM) tem sido explorada há vários anos no campo

o tempo de repolarização, podendo haver uma fadiga

da reabilitação e do condicionamento físico humano. Di-

precoce(20). A duração do pulso de 200 μs está perto

versos estudos disponíveis na literatura investigaram o

do ponto médio, produzindo aproximadamente 50% a

papel da estimulação elétrica como uma forma de indu-

60% do torque produzido o que maximiza a produção de

zir o fortalecimento muscular(14).

força. Tem sido sugerido que a duração de pulso curto

Aparelhos de EENM estão cada vez mais sendo

é mais apropriada para a EENM, porque são menos pro-

utilizados por indivíduos sem lesões específicas e são

pensos a recrutar os nociceptores. Os resultados deste

equipamentos empregados na maioria das sessões de

estudo suportam a utilização de uma duração de pulso

fisioterapia(15).

média, em vez de uma duração de pulso curta, quando

Um dos locais mais comuns da utilização da EENM

o objetivo é produzir uma resposta de torque máximo a

é o músculo quadríceps femoral, após lesão ou cirur-

partir de um músculo(18). Isso deve-se ao fato de mui-

gia do joelho. O benefício pode ser derivado da aplica-

tos estimuladores elétricos disponíveis comercialmente

ção de um estímulo externo para aumentar a contra-

apresentarem a possibilidade de ajuste das amplitudes

ção muscular e diminuir a inibição do recrutamento de

de pulso limitada, fazendo com que muitas vezes atinja-

unidades motoras durante a tentativa de manter ou au-

se o valor máximo do equipamento antes da obtenção

mentar a força muscular. Além disso, alguns pesquisa-

da contração máxima eletricamente induzida.

dores têm encontrado a aplicação da estimulação elétri-

Em relação ao tipo de eletrodo o mais utilizado se-

ca sendo mais eficaz após a cirurgia para o aumento da

gundo alguns autores é o auto-adesivo (57,1%) e não

força do músculo quadríceps femoral. A estimulação elé-

existe uma unanimidade com relação ao tamanho dos

trica é aplicada nesses casos para reduzir a atrofia mus-

eletrodos a ser utilizado para cada grupo muscular(21). É

.

essencial uma pressão firme e uniforme sobre os eletro-

A eficácia da EENM para fortalecer um músculo

dos, para que possa haver uma condutibilidade elétrica

parece depender de um grande número de variáveis,

também uniforme entre o eletrodo e a pele. Se isso não

cular e facilitar o recrutamento de unidades motoras

(16)

tais como: a forma de corrente utilizada, a intensida-

for adequado, observa-se uma significativa queda na to-

de da estimulação, a frequência dos pulsos, a carga da

lerância do sujeito à corrente(1). Alguns autores defendem

fase da corrente, o número de contrações eletricamen-

o uso de eletrodos maiores para estimulação não dolo-

te induzidas e o número de sessões por semana. Ape-

rosa, embora o alastramento da corrente elétrica sobre

sar de haverem vários estudos que investiguem a influ-

a superfície dos eletrodos possa ser irregular. A estimu-

ência dos parâmetros no torque eletricamente induzi-

lação dolorosa pode ser necessária para obter o torque

do, ainda não existe uma padronização de todos estes

muscular adequado. Para fortalecer a musculatura es-

parâmetros(17). Dessa forma, utilizou-se no presente es-

quelética com a estimulação elétrica, o sujeito deve ter a

tudo valores dosimétricos dentro de uma gama terapêu-

capacidade de tolerar contrações fortes e mais longas(13).

tica possível. Foram utilizados os seguintes parâmetros:

No presente estudo os torques obtidos nos indi-

F: 50 Hz, T: 200 μs, T. on: 9 segundos, T. off: 9 se-

víduos de ambos os gêneros ficaram abaixo dos valo-

gundos e amplitude máxima suportável. Esses parâme-

res normalmente encontrados na literatura(4-6,10,14,15,17,18).

tros foram utilizados objetivando-se alcançar aproxima-

Isto deveu-se possivelmente ao fato de os sujeitos não
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estarem adaptados ao uso da estimulação elétrica com

que eletricamente induzido com a estimulação elétrica

intensidades elevadas. Sabe-se que com a utilização fre-

neuromuscular de baixa frequência entre homens e mu-

quente da EENM os indivíduos tendem a apresentar uma

lheres. Esses dados corroboram os achados de outros

adaptação sensorial, suportando aumentos progressi-

autores(6).

vos de intensidade da corrente no decorrer das sessões.

Como utilizou-se nesse estudo apenas jovens sau-

Esse fato pode ser observado nos valores baixos de des-

dáveis, outros estudos podem ser realizados utilizando

conforto observados durante a estimulação elétrica. Tal-

pacientes com lesões musculoesqueléticas em membros

vez, se mais provas para determinação da amplitude da

inferiores. Além disso, a realização mais de três provas

corrente tivessem sido realizadas, maiores valores de

para se determinar a intensidade máxima suportável,

torque eletricamente induzido seriam obtidos.

bem como um maior número de sessões para avaliar as

Nesse estudo foi utilizado a Escala Visual Analógica (EVA) de 10 cm, uma escala amplamente emprega-

alterações a longo prazo, ajudariam a chegar a um quadro mais realístico desses casos.

da na literatura, sendo que esta possibilitou a mensuração do nível de desconforto(3). Os dados aqui apresenta-

CONCLUSÃO

dos não demonstraram diferença estatisticamente significante no índice de desconforto entre os gêneros.

Apesar de os homens apresentarem maior torque
isométrico voluntário máximo, não houve diferença na

Os homens são geralmente considerados mais ele-

produção de torque do músculo quadríceps femoral e no

tricamente excitáveis do que as mulheres, porque os

índice de desconforto durante a EENM de baixa frequên-

primeiros em geral têm proporcionalmente mais massa

cia entre homens e mulheres assintomáticos.

muscular e menos tecido adiposo(9). No entanto os dados
aqui apresentados não suportam essa afirmativa. Ape-
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Protocolo para relaxamento muscular
correlacionando Disfunção da Articulação
Temporomandibular e stress associado à
atividade laboral.
Protocol for muscular relaxation correlated Temporomandibular Joint Dysfunction and stress
linked to labor activity.
Quelly Christina França Alves Schiave(1), Monica Stropa Ferreira Nozawa(2), Sergio Ricardo Nozawa(2).

Resumo
Introdução: A partir da mudança de comportamento nas atividades desenvolvidas nos últimos anos no mercado de trabalho,
uma nova enfermidade surgiu nos trabalhadores de um modo geral designada de stress, devido às constantes pressões sofridas pelos mesmos, uma vez, que o stress pode desencadear conseqüências negativas como Disfunções que acometem as articulações Temporomandibulares (DTM). Objetivo: O presente estudo teve como princípio a elaboração e aplicação de um protocolo para relaxamento muscular em trabalhadores. Métodos: A avaliação de sua eficácia foi feita em função da comparação
do nível de cortisol salivar, stress e DTM relacionando à atividade laboral. Esse estudo foi realizado na fábrica de eletrônicos
CEDER, localizada no Distrito II da cidade de Manaus. Teve como objetivos verificar através da mensuração do cortisol salivar
o nível de stress dos funcionários, analisar a inter relação do stress com a Articulação Têmporomandibular (ATM) na população
estudada e realizar a análise comparativa entre grupos não participante e participante do tratamento, classificado como grupos controle e teste respectivamente, afim de estabelecer um protocolo de relaxamento muscular capaz de reduzir os níveis
de stress e de cortisol consequentemente. A população foi determinada pela empresa, sendo composta por 16 funcionários,
dividida em dois grupos de 08 pessoas que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados foram
obtidos em duas etapas, antes e após a aplicação do protocolo de relaxamento (tratamento), através da aplicação do Questionário Anamnésico de Fonseca (QAF), Escala de Stress Percebido (ESP) e mensuração do Cortisol salivar pelo método Eliza,
que foram as variáveis estudadas. Conclusão: O protocolo aplicado promoveu efeito positivo em todas as variáveis estudadas, de acordo com os resultados encontrados, indicando diminuição do nível de stress nos trabalhadores.
Palavras - Chaves: Stress, Disfunção Temporomandibular, Atividade Laboral e Relaxamento Muscular.
Abstract
Introduction: From the behavioral change in the activities developed in recent years in the labor market, a new disease
emerged in workers generally referred to as stress, due to constant pressures caused, once again, that stress can trigger negative consequences as Disorders that affect the temporomandibular joint (TMD). Objective: The present study first the design and implementation of a protocol for muscle relaxation in workers. The efficacy evaluation was made on the basis of comparing the level of salivary cortisol, stress and TMD relating to labor activity. Methods: This study was conducted in electronic
CEDER, located in District II of the city of Manaus. The aims were verified by measurement of salivary cortisol stress levels of
employees, analyze the inter-relationship of stress with temporomandibular joint (TMJ) in the study population and perform a
comparative analysis between groups not participating and sharing in the treatment groups classified as control and test respectively. The population was sold by the company and has 16 employees, divided into two groups of 08 people who signed
the consent form. The data were obtained in two steps, before and after treatment by use of case histories of Fonceca Questionnaire (QAF), Perceived Stress Scale (ESP) and measurement of salivary cortisol by Eliza method, which were the variables
studied. Conclusion: The protocol applied promoted positive effect on all variables studied, according to the results.
Keywords: Stress, TMJ disorder, labor activity and muscle relaxation.
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INTRODUÇÃO

los mastigatórios. Dente outras etiologias que são tidas

A partir da mudança de comportamento de funcio-

como multifatorial, estão os macros e microtraumas,

nários ao desenvolver as atividades laborativas, em es-

problemas posturais, má oclusão e alteração funcional

pecial nos últimos anos, uma nova enfermidade surgiu

dos músculos mastigatórios(20,21). O stress pode gerar hi-

no ambiente de trabalho acometendo trabalhadores de

peratividade muscular dessa articulação, caracterizando

um modo geral, nomeado de stress, sendo este identi-

o chamado bruxismo(22,23,24).

ficado como alteração global do organismo humano, a

Na tentativa de definir um diagnóstico para classi-

fim de se adaptar a uma situação nova, ou às mudan-

ficar pacientes com DTM25 foi desenvolvido um questio-

ças de um modo geral. É considerado uma resposta fi-

nário anamnésico diagnóstico, o Questionário Anamné-

siológica, psicológica e comportamental de um indivíduo

sico de Fonseca (QAF). Sendo este de fácil compreen-

que procura se adaptar e se ajustar às pressões inter-

são e aplicação(26).

nas e/ou externas .

O instrumento permite a classificação dos pacien-

(1)

A avaliação dos aspectos relacionados à dimensão

tes de acordo com a severidade nos graus: DTM leve,

psicossocial do trabalho tem sido objeto de estudos re-

moderada, severa e sem DTM; constitui-se de 10 ques-

centes em saúde e trabalho. Assim, diversas propos-

tões com três possibilidades de resposta: sim (10 pon-

tas teóricas e metodológicas vêm sendo elaboradas na

tos), às vezes (5 pontos) e não (0 pontos)(27,28).

perspectiva de apresentar modelos para o estudo dessa
dimensão(2,3).

A Disfunção Têmporomandibular (DTM), é relatada como um possível componente do stress em

Os mecanismos de ação do stress no funcionamen-

trabalhadores(29,30,31). Uma das propostas desse estudo,

to do organismo humano têm recebido a atenção de

além da aplicação de um Protocolo para relaxamento

pesquisadores em nível mundial(4,5,6). Foram identifica-

muscular em trabalhadores, foi analisar a inter relação

das conseqüências negativas no funcionamento físico(7,8)

do stress, Articulação Têmporomandibular (ATM) e ati-

e mental(9,10) na medida em que o stress pode contribuir

vidade laboral. Essa pesquisa teve como outros objeti-

para a ontogênese de várias doenças físicas e psiquiátri-

vos, verificar através da mensuração do cortisol salivar

cas. Há também indicação de que um estado prolonga-

o nível de stress dos trabalhadores participantes da pes-

do de stress possa interferir no bem estar psicológico e

quisa e analisar os efeitos obtidos com a aplicação do

. Um indicador do

protocolo, mediante a comparação do grupo controle e

na qualidade de vida das pessoas

(11,12)

“estado de stress” é a liberação do hormônio cortisol.

teste antes e após o tratamento.

O cortisol é um hormônio corticosteróide que au-

O protocolo de relaxamento foi desenvolvido a par-

menta a pressão arterial, a glicose no sangue e serve de

tir da intenção de diminuir o quadro álgico, melhorar as

modificador do sistema imune. Ele é o principal hormô-

condições físicas e mentais dos funcionários, bem como

nio secretado pelo córtex adrenal(13) e é regulado pelo

melhorar a qualidade e rendimento no trabalho. Desta

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) produzido pela

forma os indivíduos serão beneficiados, e a Fisioterapia

hipófise e o CRH ou hormônio liberador de corticotrofi-

Ergonômica poderá ser vista como fator positivo e o pro-

na, produzido pelo hipotálamo14. O nível de cortisol está

tocolo desenvolvido poderá ser utilizado para novos es-

diretamente relacionado à presença de stress(15).

tudos, ser implantados em fábricas e empresas e utiliza-

O cortisol é secretado de forma livre na urina, no

do por fisioterapeutas a nível ambulatorial.

plasma sanguíneo e na saliva, e as dosagens de cortisol salivar são um excelente indicador de cortisol livre ou

MÉTODO

do cortisol biologicamente ativo no soro humano(16,17). A

Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em

dosagem de cortisol na saliva fornece várias vantagens

Pesquisa do Centro Universitário Nilton Lins, sob o Proto-

sob as dosagens em soro ou plasma, pois ele se encon-

colo n° 048/08-MsA/CEP, no dia 28 de outubro de 2008

tra de forma 100% livre na saliva. Outras vantagens são

e foi realizado no setor administrativo da fábrica de ele-

as coletas das amostras para dosagem de cortisol na sa-

trônicos, CEDER, localizada no Distrito Industrial II, da

liva que não são invasivas, de baixo custo, e além disso,

cidade de Manaus-Am.

são de fácil realização(18). Múltiplas amostras podem ser

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo clí-

coletadas em vários lugares, não é necessária a coleta

nico experimental32. A amostra era composta inicialmen-

em laboratório(19).

te por 20 trabalhadores que assinaram o Termo de Con-

O stress pode desencadear diversas respostas ne-

sentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Participaram efe-

gativas no organismo, como por exemplo, disfunção tem-

tivamente do estudo 16 trabalhadores. A amostra final

poromandibular (DTM), caracterizada como um termo

de indivíduos foi dividida em dois grupos, cada um,

genérico, referido a um grande número de condições clí-

constituído por 8 indivíduos: grupo teste (8) e contro-

nicas que envolvem as estruturas relativas ao sistema

le (8). O restante, 4 indivíduos, foram excluídos do es-

estomatognático, sendo utilizado para definir disfunção

tudo por motivo de demissão, férias e gravidez. A po-

da Articulação Temporomandibular (ATM) e dos múscu-

pulação foi composta por indivíduos de ambos os sexos,
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sendo nove homens e sete mulheres, com idade entre

Solte o ar lentamente e fique na posição por 10 segun-

18 e 49 anos.

dos. É importante não deixar o ombro oposto levantar.

No estudo foram empregados os seguintes ins-

Alongar da mesma forma o outro lado.

trumentos: Inventário de Estresse Percebio (PSS-14),

Alongar a musculatura posterior do pescoço. Com

Questionário Anamnésico de Fonseca e dosagem de cor-

a ajuda de ambas as mãos, que deverão estar apoiadas

tisol salivar.

na parte posterior da cabeça, levar o pescoço no sentido

Para identificar o stress percebido foi aplicado o In-

de encostar queixo no tórax. A inspiração deve ser ini-

ventário de Escala de Stress Percebido que teve valida-

ciada sempre antes de iniciar o alongamento, a expira-

ção por Reis33 apresentado numa escala Likert que clas-

ção deve ser realizada durante o alongamento. Ficar na

sifica os eventos como (nunca, pouco, às vezes, regular-

posição por 10 segundos.

mente e sempre) de múltipla escolha, o escore é obtido
a partir da soma dos pontos de cada questão34.
A verificação de DTM foi feita através do Questionário Anamnésico de Fonseca.

Alongar a musculatura anterior do pescoço. Inspirar, levar o pescoço para trás como se fosse olhar o teto
com a boca fechada, expirar lentamente e contar até
10.

A dosagem e determinação do nível de Cortisol foi

Com a ajuda de ambas mãos, apertar as bochechas

avaliado através da saliva dos grupos teste e controle

(na região do músculo masseter) com o dedo médio por

utilizando o KIT DSL-10-671000 ACTIVE Cortisol Enzima

1 minuto, na região de maior dor. Abrir e fechar a boca

Imunoensaio (EIA), da Genese Diagnóstico Ltda.

5 vezes.

As concentrações de Cortisol foram determinadas a
partir das amostras em uma curva padrão pela combina-

Em pé

ção da média de suas leituras de absorbância com suas

Alongar a panturrilha. Apoiar as mãos na mesa, co-

correspondentes concentrações de cortisol. Cada volun-

locar uma perna na frente outra atrás. Flexionar o joe-

tário teve a saliva dosada em duplicata.

lho da perna da frente no sentido de alongar a perna de
trás. Não retirar o calcanhar do solo. Ficar na posição

Protocolo de Relaxamento muscular

por 10 segundos. Repetir com a outra perna.

Foi aplicado um protocolo experimental (criado

Alongar cadeia anterior do braço. Se posicionar

pelo autor deste trabalho) para relaxamento muscular

perto de uma parede, na qual o indivíduo deve ficar de

em trabalhadores da Fábrica CEDER, sendo este aplica-

lado. Levar o braço para trás e apoiar a mão aberta na

do mediante a utilização de técnicas de contração seguida de relaxamento e alongamento muscular por um período de 3 meses, mediante à autorização do Comitê de
Ética e Pesquisa. Os exercícios foram realizados 3 vezes
ao dia durante a atividade laboral com 10 minutos de

Tabela 1. Média* (± desvio-padrão) das variáveis Questionário
Anamnésico de Fonseca (QAF), Escala de Stress Percebido (ESP)
e níveis de cortisol salivar (μg/dL) dos grupos teste e controle,
no pré-tratamento.

duração. Foram realizados exercícios de contração se-

Antes Do Tratamento

guidos de relaxamento nos seguintes grupos musculares: flexores das mãos, elevadores dos ombros, extensores do cotovelo e extensores da cabeça e pescoço.
Dando continuidade ao protocolo, os indivíduos fizeram
alongamento dos flexores, flexores laterais e extensores da cabeça e pescoço, flexores dos punhos e panturrilha. Posteriormente, foram realizados 10 flexões plantar dos tornozelos em bipedestação. Todos os alonga-

Qaf

Esp

Cortisol

Grupo
Teste

21,87± 17,30

35,00 ± 4,34

0,975 ± 1,69

Grupo
Controle

14,37 ± 12,94

32,25 ± 4,30

0,25±0,22

Grupo teste corresponde ao grupo que participou do tratamento
Grupo controle corresponde ao grupo que não participou do tratamento

mentos foram associados à respiração.
Na posição sentada:
Fechar as mãos com força enquanto inspira, abrilas enquanto expira, em total de 3 repetições.

Tabela 2. Média* (± desvio-padrão) das variáveis Questionário
Anamnésico de Fonseca (QAF), Escala de Stress Percebido (ESP)
e níveis de cortisol salivar (μg/dL) dos grupos teste e controle,
no pós-tratamento.

Elevar os ombros no sentido das orelhas durante

Após Tratamento

a inspiração, relaxá-los durante a expiração. 3 repeti-

Atm

Esp

Cortisol

Grupo
Teste

17,5 ± 16,4

30,9 ± 5,41 *

0,2 ± 0,1*

Grupo
Controle

18,1 ± 19,6

37,5 ± 6,05 *

0,5 ± 0,3 *

ções.
Apoiar os braços na mesa ou cadeira e empurrá-los
no sentido de estender os cotovelos durante a inspiração, relaxar durante a expiração por 3 vezes.
Realizar alongamento lateral do pescoço. Inspire,
leve o pescoço para um lado com ajuda de uma mão.

* estatisticamente significantes (P< 0,05).
Grupo teste corresponde ao grupo que participou do tratamento
Grupo controle corresponde ao grupo que não participou do tratamento
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parede. Repetir o mesmo exercício do outro lado por 10

do o teste. Todas as análises estatísticas foram realiza-

segundos.

das no pacote Statistica 7.0.

De frente para a parede, apoiar ambas as mãos e
ficar na ponta dos pés. Fazer esse movimento por 10
vezes.

RESULTADOS
A apresentação dos resultados foi estruturada de
acordo com os objetivos do estudo. Será mostrado a

Coleta das amostras

média de cada variância da população dos grupos teste

As amostras de saliva foram coletadas pela manhã,

e controle, antes e após o tratamento.

às 08 h, colocadas em frascos transparentes de polipro-

A média de idade do grupo teste foi de 38,3 e

pileno com tampa, devidamente identificados. As cole-

do grupo controle 32,2. Essa média não sofreu varia-

tas de saliva foram realizadas pelos próprios indivíduos

ção com o decorrer da pesquisa. Essa média não so-

e encaminhadas ao Laboratório de Expressão Gênica do

freu variação com o decorrer da pesquisa, mostrando

Centro Universitário Nilton Lins, onde foram armazena-

que o grupo controle possui indivíduos mais jovens que

das em freezer a -20°C para rompimento das mucinas

o grupo teste. Levando em consideração a inter relação

da saliva. Foram mantidas a -20°C até o início da análise

do sexo e idade com nível de stress, não houve diferen-

do cortisol, utilizando o Kit ELISA DSL 10-671000 para

ça estatística significante para essas variáveis nesse es-

dosagem de cortisol.

tudo.

Após o período de 3 meses, todos os voluntários

Antes do tratamento, a média do grupo teste foi de

foram reavaliados através dos questionários e análise

21,9 e após o mesmo, caiu para 17,5. O grupo contro-

do cortisol salivar.

le apresentou uma média de 14,3 antes da pesquisa e
após a mesma subiu para 18,1 como mostra a tabela 3.

Análise Estatística

O teste t, apresentou diferença estatística significativa,

O teste t de Student para amostras independentes
foi utilizado para fazer a comparação das variáveis entre
o grupo Teste e o grupo Controle.

apresentando significância de t: p=0,0367.
A Escala de Stress Percebido classifica em níveis
de stress baixo e elevado. O resultado é indicado pela

Para a comparação entre as médias de QAF, Escala

média da população. O grupo teste apresentou média

de Stress Percebido e Cortisol salivar antes e depois do

de 35 antes do tratamento e 30,9 após. O grupo con-

período de 3 meses nos grupos Teste e Controle, foi uti-

trole apresentou média pré tratamento de 32,2 subin-

lizado o teste t para amostras pareadas.

do para 37,5 após o trimestre. E de acordo com a clas-

O coeficiente de correlação de Pearson foi utiliza-

sificação da ESP, que classifica níveis elevados de stress

do para verificar a correlação, dentro dos grupos Teste e

acima de 25, todos os participantes da pesquisa estão

Controle, entre a idade/sexo dos indivíduos participan-

com níveis elevados de stress. Os resultados são visua-

tes e os níveis de Cortisol. Admitiu-se como nível de sig-

lizados através da tabela 4, que mostra as médias rela-

nificância estatística p< 0,05. Os dados foram checados

tadas. O teste t, apresentou diferença estatística signifi-

para normalidade e homogeneidade de variância usan-

cativa apresentando significância de t: p=0,0367.

Tabela 3. Médias do Questionário Anamnésico de Fonseca (QAF) que descreve as Disfunções Temporomandibulares dos grupos controle e teste antes e depois do tratamento.
Participantes
Grupo controle

Participantes
Grupo teste

QAF

QAF
Antes

Depois

Indivíduo 1

40

60

Indivíduo 1

10

15

Indivíduo 2

0

0

Indivíduo 2

25

15

Indivíduo 3

0

0

Indivíduo 3

30

20

Indivíduo 4

10

20

Indivíduo 4

0

10

Indivíduo 5

15

10

Indivíduo 5

10

0

Indivíduo 6

10

10

Indivíduo 6

40

50

Indivíduo 7

20

30

Indivíduo 7

50

30

Indivíduo 8

20

15

Indivíduo 8

10

0

14,30

18,10

21,90

17,50

MÉDIA
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O nível de cortisol salivar foi determinado através
da curva de absorbância, onde o grupo teste apresen-

O teste t mostrou diferença estatística significativa
onde o mesmo foi de t: p=0,0263.

tou 2 indivíduos com nível de cortisol elevado antes do
tratamento (Tabela 5). Após o período de 3 meses, uma

DISCUSSÃO

nova análise não foi encontrado níveis elevados de cor-

Através da apresentação dos resultados, é possí-

tisol salivar nesses indivíduos. O grupo controle, que

vel visualizar a diferença das médias dos grupos teste e

antes do tratamento, nenhum indivíduo apresentou ní-

controle antes e após o tratamento.

veis elevados de cortisol salivar, 3 pessoas apresenta-

Esses dados mostram os efeitos que o protocolo

ram nível de cortisol elevado após 3 meses. A tabela 5

provocou no grupo que realizou as técnicas de contra-

mostra a comparação do nível de cortisol salivar antes e

ção e relaxamento muscular. Houve diminuição da ocor-

depois do tratamento dos dois grupos e o gráfico 2 mos-

rência das DTMs após o período de 3 meses, quando foi

tra a comparação do cortisol salivar após o tratamen-

realizado nova avaliação no grupo teste e aumento das

to dos grupos controle e teste, sendo que a média en-

mesmas no grupo controle ao longo do tempo.

contrada antes do tratamento no grupo teste foi 1,0 e

Apesar do teste t dessa variável, não ter mostrado

após o mesmo a média passou a ser 0,2. Já a média do

diferença estatística significativa, o protocolo diminuiu

grupo controle foi de 0,25 antes do experimento e 0,6

as DTMs, e impedido o avanço das mesmas no grupo

após o mesmo.

tratado. Entretanto, o grupo não tratado que continuou

Tabela 4. Escala de Stress Percebido (ESP) antes e depois do tratamento dos grupos controle e teste.
Participantes
Grupo controle

ESP
Antes

Depois

Indivíduo 1

33

49

Indivíduo 2

28

Indivíduo 3

Participantes
Grupo teste

ESP
Antes

Depois

Indivíduo 1

31

24

33

Indivíduo 2

32

30

33

36

Indivíduo 3

35

25

Indivíduo 4

28

35

Indivíduo 4

34

30

Indivíduo 5

32

37

Indivíduo 5

38

34

Indivíduo 6

28

29

Indivíduo 6

40

39

Indivíduo 7

36

39

Indivíduo 7

41

37

Indivíduo 8

40

42

Indivíduo 8

29

28

32,20

37,50

35

30,90

MÉDIA

Tabela 5. Níveis de Cortisol salivar antes e após tratamento do grupo teste e controle. Os valores mostrados foram obtidos a partir
do teste Elisa e descritos em μg/100ml.
Participantes
Grupo controle

Participantes
Grupo teste

Cortisol salivar
Antes

Depois

Indivíduo 1

0,1

1.0

Indivíduo 2

0,4

Indivíduo 3

Cortisol salivar
Antes

Depois

Indivíduo 1

0,4

0,2

1,0

Indivíduo 2

0,1

0,2

0,5

0,3

Indivíduo 3

0,2

0,1

Indivíduo 4

0,1

0,4

Indivíduo 4

0,2

0,2

Indivíduo 5

0,5

0,3

Indivíduo 5

1,5

0,1

Indivíduo 6

0,1

0,2

Indivíduo 6

5,0

0,2

Indivíduo 7

0,4

0,3

Indivíduo 7

0,3

0,4

Indivíduo 8

0,1

1,0

Indivíduo 8

0,2

0,4

0,25

0,60

1,0

0,20

MÉDIA
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sujeito aos agentes estressores, apresentou aumento

dados do presente estudo e reforçam a aplicabilidade do

das DTMs. A partir dessa análise verifica-se que as DTMs

protocolo elaborado e testado.

tem relação com stress, pois o efeito da hiperatividade
muscular ocasionada pelo stress, afetará a ATM. Porém,

CONCLUSÃO

na população estudada, a presença dessas disfunções

Com base nas evidências apresentadas, e nos re-

pode estar relacionada com fatores oclusais ou posturais

sultados obtidos neste trabalho, com a aplicação do pro-

(pelo fato da não significância), sendo que estes, devem

tocolo criado com base em referências bibliográficas e

ser tratados por uma equipe multidisciplinar onde este-

evidências clínicas, concluímos que essa proposta teve

jam envolvidos fisioterapeutas e odontólogos, que não

resultado positivo na população estudada, em todas as

foi o objetivo desse estudo.

variâncias: nas Disfunções Temporomandibulares, no

O protocolo mostrou-se eficiente, também na va-

Stress e nível de cortisol salivar.

riável ESP, pois o grupo tratado apresentou redução da

Houve uma melhora de 25% nas Disfunções Tem-

média de stress após o tratamento, em comparação com

poromandibulares com o tratamento; no entanto no

o grupo não tratado, que apresentou aumento do nível

grupo controle onde não foi aplicado o protocolo de rela-

de stress percebido. O teste t, apresentou diferença es-

xamento houve uma piora de 26,5% da sintomatologia

tatística significativa confirmando o benefício pelo proto-

dessa mesma variância. A Escala de Stress Percebido

colo nos trabalhadores.

teve uma melhora de 13% com o tratamento, e o grupo

A aplicação do protocolo de relaxamento no grupo

controle teve uma piora de 16%.

teste, além de ter favorecido a diminuição dos níveis de

Através da análise de cortisol salivar conclui-se

cortisol que se apresentavam elevados anteriormente, im-

que, o protocolo além de reduzir os níveis de cortisol sa-

pediu que houvesse aumento dos mesmos nos indivíduos

livar nos indivíduos que antes apresentaram níveis altos,

que antes não apresentaram níveis elevados dessa variá-

impediu o aumento do mesmo no grupo teste, se com-

vel. Já no grupo controle (não sujeito ao protocolo), o nível

parado ao grupo controle, onde os níveis continuaram

de cortisol salivar aumentou com o decorrer do tempo.

em uma tendência crescente ao longo dos 3 meses ana-

O teste t apontou diferença estatística significativa
confirmando os benefícios do protocolo ao se comparar
com as médias dos grupos estudados.

lisados.
Verificou-se através desse estudo que há uma inter
relação das DTMs com o stress, de acordo com trabalhos

Levando em consideração o que foi relatado acer-

prévios de alguns autores, pois através das médias veri-

ca dos resultados e comparando com dados da literatu-

ficada através da tabela 3, pode ser observado que, com

ra de trabalhos que tiveram os mesmos princípios des-

a diminuição do stress, houve a diminuição da ocorrên-

critos neste trabalho, verificamos o efeito positivo que o

cia de DTMs da população que recebeu o tratamento. E

protocolo aplicado causou nessas variáveis. Um estudo

com o aumento do nível de stress, ocorreu aumento das

semelhante que avaliou a redução dos níveis de cortisol

DTMs no grupo não tratado.

sanguíneo através da técnica de relaxamento progres-

E com base nesses relatos, sugerimos que esse

sivo, realizado em nadadores(35) demonstrou que a apli-

protocolo pode ser utilizado para novos estudos mais

cação da técnica utilizada, baseada em contração e re-

aprofundados, pois o mesmo gera um fator positivo na

laxamento antes do treinamento e criada por Sigmund

área de Fisioterapia e Ergonomia, e pode ser adotado

Jacobson na década de 30, teve impacto positivo na po-

nas grandes, médias e pequenas empresas, bem como,

pulação em questão, pois houve redução da concentra-

pode ser utilizado pelos fisioterapeutas que atuam em

ção de cortisol após a aplicação da do protocolo de rela-

nível ambulatorial para fins terapêuticos dos pacientes

xamento nestes esportistas.

que sentem desconfortos musculares provocados pelo

Em outro estudo(36), foi analisado o nível de cortisol

stress, pois foram constatados os benefícios que os

salivar como indicador da função adrenocortical em lac-

exercícios do protocolo criado proporcionaram aos vo-

tentes sadios submetidos à massagem terapêutica. Foi

luntários da pesquisa.

aplicada aos lactentes a Shantala, que é uma massagem

O protocolo desenvolvido pode ser utilizado em

específica para bebês, e analisado o nível de cortisol sa-

outros estudos de maior abrangência, utilizando uma

livar nos lactentes após a aplicação dessa massagem.

amostra maior, um período de tempo mais longo dis-

Foi verificado que após a aplicação da mesma, os níveis

pensado para aplicação do protocolo e pode correlacio-

de cortisol salivar nos bebês estava reduzido.

nar outras variáveis como pressão arterial, glicose capi-

Todos esses experimentos corroboram com os
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Manipulação vertebral de alta velocidade em
profissionais de enfermagem portadores de dor
lombar crônica.
Spine manipulation for high-speed in professional nursing with chronic low back pain.
Camila Arroxellas Faitão(1), Walkyria Vilas Boas Fernandes(2).
Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos, Porto Alegre-RS, Brasil - Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia Osteopática.

Resumo
Introdução: É grande a incidência de dor lombar crônica em profissionais de enfermagem devido ao esforço excessivo da coluna lombar. Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade da técnica de manipulação vertebral de alta velocidade e baixa amplitude (AVBA), na redução da dor lombar crônica, em profissionais de enfermagem de um Hospital Filantrópico da cidade de Porto Alegre/RS. Método: Os participantes preencheram um questionário de identificação e o questionário de incapacidade lombar Rolland-Morris. Participaram do estudo 20 trabalhadores
de enfermagem, com idade de 18 a 40 anos, divididos aleatoriamente em dois grupos, G1: grupo placebo e G2: grupo
experimental. A pesquisa foi dividida em três fases: 1) avaliação pré-manipulação através da EVA (Escala Visual Analógica) e do Índice de Schober (IS); 2) manipulação vertebral de alta velocidade, na quarta e quinta vértebra lombar,
em posição neutra; 3) reavaliações pós-manipulação, (EVA e IS). No G1 a manipulação não foi realizada, o paciente
foi posicionado em decúbito lateral, na mesma posição da técnica, porém sem realizar o thrust, apenas mantido por
30 segundos dos dois lados e no G2 foi realizada a manipulação bilateralmente. Resultados: Os resultados encontrados na EVA do G1 (pré) teve média de 4,80 ± 0,389 e G1 (pós) com média de 3,20 ± 0,327. A EVA do G2 (pré) teve
média de 4,50 ± 0,428 e G2 (pós) com média 0,40 ± 0,163. No IS do G1 (pré) a média foi de 15,30 ± 0,265 e G1
(pós) a média foi de 15,50 ± 0,265. O IS do G2 (pré) teve média de pré 15,09 ± 0,151 e G2 (pós) com média 16,13
± 0,14. Conclusão: Estes dados demonstram a viabilidade da utilização da técnica de AVBA como complemento para
o tratamento osteopático das dores lombares crônicas.
Palavras chaves: manipulação vertebral, medicina osteopática, dor lombar, profissionais de enfermagem.
Abstract
Introduction: Is a high incidence of chronic low back pain among nursing due to overexertion of the lumbar spine.
Objectives: This study assessed the efficacy of spinal manipulation technique for high speed and low amplitude
(HVBA) as a complementary method in osteopathic treatment in reducing chronic low back pain among nursing a Charitable Hospital in Porto Alegre / RS. Method: Participants completed a questionnaire to identify and disability questionnaire lumbar Rolland-Morris. Study participants were 20 nursing workers, aged 18-40 years, randomly divided into
two groups, G1: the placebo group and G2: experimental group. The research was divided into three phases: 1) the
pre-manipulation by VAS (Visual Analogue Scale) and the Schober Index (IS), 2) spinal manipulation for high-speed,
fourth and fifth lumbar vertebra in a neutral position; 3) reassessments after manipulation (VAS and IS). In G1 the
manipulation was not performed, only maintained for 30 seconds on both sides and in G2 manipulation was performed
bilaterally. Results: Results VAS G1 (pre) had a mean of 4.80 ± 0.389 and G1 (post) with a mean of 3.20 ± 0.327.
The VAS G2 (pre) had a mean of 4.50 ± 0.428 and G2 (post) with an average 0.40 ± 0.163. IS in G1 (pre) the average was 15.30 ± 0.265 and G1 (post) the average was 15.50 ± 0.265. IS G2 (pre) had a mean pre 15.09 ± 0.151
and G2 (post) with an average 16.13 ± 0.14. Conclusion: These data demonstrate the effectiveness of the technique
HVBA to complement the osteopathic treatment of chronic back pain.
Keywords: spine manipulation, osteopathic medicine, low back pain, nursing professionals.
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INTRODUÇÃO
A lombalgia atinge principalmente a população em
idade economicamente ativa, podendo ser altamente in-

Manipulação vertebral na dor lombar crônica.

Foram elaborados e fixados cartazes nos murais do
hospital para seleção dos profissionais interessados em
participar da pesquisa.

capacitante e é uma das mais importantes causas de

As avaliações foram realizadas individualmente em

absenteísmo(1). São tão antigas quanto à própria huma-

uma sala reservada para manter a privacidade dos tra-

nidade e confundem-se com nossa condição de seres

balhadores. Os participantes preencheram uma folha

humanos(2,3).
Muitos episódios de dor lombar podem ser elimina-

para identificação profissional e o questionário de incapacidade lombar de Rolland-Morris (11). Posteriormen-

dos automaticamente sem nenhum tratamento especí-

te, foi realizado um exame clínico pela fisioterapeuta a

fico. Entretanto, um número significativo destes torna-

fim de, excluir os pacientes que não se encaixaram nos

se crônico, persistindo a dor e a disfunção por tempo

critérios de inclusão da pesquisa.

indefinido(4).
As manifestações de dor lombar crônica podem decorrer de diversos fatores. Um deles é o esforço laboral.
Para cada categoria profissional existe uma característi-

Os critérios de inclusão foram:
Trabalhadores de enfermagem com registro no
COREN;

ca particular de exigência motora e a dor pode estar as-

Lombalgia há mais de três meses;

sociada à função exercida(5).

Idade de 18 a 40 anos;

Na enfermagem, o aparecimento de disfunções ligadas ao sistema musculoesquelético é um fenômeno que
vem ocorrendo a nível mundial, relacionando-se com os
mais importantes problemas de saúde do trabalho(6).
Na fisioterapia, encontramos diferentes tipos de tratamento para a dor lombar crônica, exercícios terapêu-

Os critérios de exclusão foram:
Indivíduos que apresentaram patologias específicas
que são contra-indicadas para a manipulação vertebral
de alta velocidade (12);
Indivíduos que foram submetidos a algum trata-

ticos, massagens, recomendações ergonômicas, eletro-

mento fisioterapêutico ou manipulativo nos últimos seis

terapia, manipulação vertebral e mobilização articular(7).

meses;

Alguns estudos randomizados têm demonstrado maior

Indivíduos que apresentaram alterações neurológi-

eficácia da manipulação vertebral e da mobilização arti-

cas e/ou ortopédicas que impossibilitassem ou limitas-

cular na redução da dor crônica(8-10).

sem o gesto manipulativo;

A dor lombar advinda de alterações posturais, inatividade física, maus hábitos no ambiente de trabalho e o
estresse mecânico prolongado nas articulações, podem

Cirurgia prévia na coluna lombar;
Indivíduos que apresentassem intolerância ao procedimento de manipulação vertebral;

ser amenizadas através de técnicas de manipulação vertebral, propiciando um significativo alívio da dor e melhora da função biomecânica, acarretando em aumento
da amplitude de movimento nesta região.
A escolha da osteopatia para tratar os pacientes com

Gestantes.
Os voluntários foram divididos aleatoriamente em
dois grupos, G1 (n = 10): grupo placebo e G2 (n = 10):
grupo experimental.

lombalgia crônica se deve ao fato da mesma ser considerada uma abordagem eficaz em normalizar e reequilibrar

A metodologia foi divida em três fases:

as funções musculoesqueléticas e viscerais, contribuindo

Avaliação pré-manipulação: a) EVA (Escala Visual

desta forma para a eliminação do quadro álgico e dimi-

Analógica) e b) Índice de Schober (IS). Para a EVA, foi

nuição da progressão do processo degenerativo.

utilizado uma escala de 0 a 10 (100mm), na qual o voluntário marcava com um “X” a intensidade da dor no

MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa experimental, de abordagem quantitativa.

momento da avaliação, e posteriormente o fisioterapeuta mede com uma régua, qual era esse valor na escala numérica. Para a realização do IS, o paciente ini-

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e

cialmente permanece em pé, e o fisioterapeuta faz uma

Pesquisa do Hospital Espírita de Porto Alegre segundo

marca sobre o processo espinhos de S1 e outra 10 cm

as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa

acima, pede-se então para que o paciente realize o mo-

envolvendo Seres Humanos, constantes da Resolução

vimento de flexão anterior do tronco, um aumento es-

do Conselho Nacional de Saúde 196/96, com o proto-

perado é que a distância inicial de 10cm, aumente para

colo número 01/2009. Todos os voluntários assinaram o

15 cm (13).

termo de consentimento livre e esclarecido.

Manipulação vertebral de alta velocidade e baixa

O estudo foi realizado em um Hospital Filantrópico

amplitude: foram realizadas bilateralmente no G2, ao

que atende ao SUS, convênios e particulares, localizado

nível de L4-L5 (quarta e quinta vértebra lombar). O pa-

na cidade de Porto Alegre/RS.

ciente deve estar em decúbito lateral, o fisioterapeu-
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ta através de alavancas superiores, reduz os parâme-

±0,389 e G2 4,50 ±0,428, pós manipulação no G1 va-

tros até gerar tensão ao nível de L4, depois com o mem-

riou de 5 a 2, média de 3,20 ±0,327 e no G2 variou de

bro inferior do paciente reduz os parâmetros novamen-

1 a 0, com média de 0,40 ± 0,163 (Gráficos 05 e 06).

te até o nível de L5, deixando o membro inferior em trí-

Quanto ao IS no G1 a diferença pré e pós manipulação

ceps flexão, repousando o tornozelo na fossa poplítea

variou de 0,3 a 0 cm, sendo que a média pré foi de15,30

do membro inferior em extensão. Então o fisioterapeuta

±0,265 e a pós de15,50 ±0,265. No G2 variou 0,7 a 1,3

reduz os parâmetros necessários para gerar tensão na

cm, com média pré de 15,09 ± 0,151 e média pós de

região de L4-L5 e com um “body drop” realiza o movi-

16,130 ± 0,1430 (Gráficos 03 e 04).

mento de thrust (14)
Reavaliações pós-manipulação: a) EVA e b) IS novamente.
No G2, os indivíduos foram submetidos ao procedimento de avaliação, manipulação vertebral e reavaliação. No G1, não foi realizada a manipulação vertebral lombar de alta velocidade e baixa amplitude, os indivíduos apenas foram colocados na posição de manipulação e mantidos durante 30 segundos bilateralmente,
porém sem a realização do “thrust”.
RESULTADOS
No G1, a idade dos participantes variou de 23 a

Gráfico 1. Comparação das médias pré e pós manipulação da
EVA e do IS do G1.

40 anos, com média de 32 ± 2,0, o peso de 52 a 110
kg, com média de 72,50 ± 6,03, e a altura de 1,52 à
1,75cm, com média 1,64 ± 0,25, o tempo de dor lombar
variou de 6 à 24 meses, com média de 12,20 ± 1,71,
sendo que 20% sentia mais dor na parte da tarde, 20%
de manhã, 40% de noite e 20% manhã e tarde. Dos dez
participantes do G1, 80% eram técnicos e 20% enfermeiros. O turno de trabalho era de 40% manhã e 60%
tarde e todos trabalhavam 6h por dia.
No G2, a idade dos participantes variou de 24 a
39 anos, com média 30,80 ± 1,59, o peso variou de
63 à 109 kg, com média de 83,65 ± 5,97, a altura de

Gráfico 2. Comparação das médias da EVA e do IS pré e pós
manipulação do G2.

1,64 à 1,78cm, com média de 1,70 ± 0,14, o tempo
de dor lombar variou de 6 à 24 meses, com média de
14,50 ± 2,04, sendo que 10% sentia dor mais na parte
da manhã, 30% de tarde, 30% à noite, 10% manhã e
tarde, 10% tarde e noite, 10% durante a madrugada e
pela manhã. A amostra era composta 70% de enfermeiros e 30% de técnicos, 60% trabalhavam 6h e 40% trabalhavam 12h, 30% no turno da manhã, 30% de tarde,
40% manhã e tarde. Metade dos indivíduos possuíam
outro emprego.
A EVA do G1 pré manipulação variou de 3 a 7, com

Gráfico 3. Comparação das médias da EVA do G1 e G2 pré e
pós manipulação.

média de 4,80 ± 0,38. Após a manipulação placebo a
EVA variou de 2 a 5, com média de 3,20 ± 0,32. No IS,
a diferença pós-pré manipulação, variou de 0,3 a 0 cm,
com média pré 15,30 ± 0,26 e pós de 15,50 ± 0,26.
No G2 a EVA pré manipulação variou de dor 3 a 7,
com média 4,50 ± 0,42. Após a aplicação da técnica, variou de 0 a 1 com média 0,40 ± 0,16. Em relação ao IS,
a diferença pós-pré manipulação variou de 0,7 a 1,3 cm,
com média pré de 15,09 ± 0,15 e pós de 16,13 ± 0,14.
Comparando a EVA do G1 com o G2 pré manipulação ambos variaram de 7 para 3, G1 com média 4,80

Gráfico 4. Comparação das médias do IS do G1 e G2 pré e pós
manipulação.
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DISCUSSÃO

Manipulação vertebral na dor lombar crônica.

nicas de quiropraxia para a lombar, comparadas com o

A manipulação vertebral vem se destacando como

grupo sem tal manipulação, houve uma redução signi-

tratamento na dor lombar crônica por diversos profis-

ficativa nos custos e procedimentos médicos invasivos

sionais, tais como fisioterapeutas, quiropraxistas e os-

para o tratamento da lombalgia.

teopatas, principalmente nos casos de restrição de mo-

A manipulação vertebral é considerada uma forma

vimentos articulares que causam dor, ou diminuição do

manual de tratamento que objetiva o alívio da dor e o au-

movimento fisiológico normal, possibilitando assim um

mento das amplitudes de movimentos articulares(16-18).

tratamento conservador, através do reequilíbrio do sis-

Os efeitos da terapia manual são utilizados no tra-

tema músculo-esquelético e por fim a eliminação de

tamento de dor articular e tensão muscular(19-20). Alguns

queixas álgicas de origem vertebral.

estudos demonstraram que a terapia manual propicia

Em um estudo realizado com 491 profissionais, 334
(68%) referiram ter alguma dor ou desconforto no pes-

significante diminuição do quadro álgico e melhora da
função(21-22).

coço, 351 (71,49%) na coluna lombar e 268 (54,58%)

A manipulação vertebral propicia benefícios na prá-

nas pernas. Esses dados demonstram que os distúrbios

tica clínica, mas estudos científicos realizados ainda mos-

musculoesqueléticos são prevalentes entre os trabalha-

tram resultados contraditórios quanto à sua eficácia.

dores de enfermagem, de ambos os sexos(6). Outra pes-

Muller(23) relata que a manipulação vertebral foi

quisa sobre a prevalência de dor osteomuscular na equi-

mais eficiente, tanto a curto como em longo prazo, no

pe de enfermagem, que concluiu que a mesma era mais

tratamento de dor lombar crônica, quando comparada

freqüente na coluna lombar, representando 70% dos

com acupuntura e tratamento medicamentoso. Outro

que referiram dor osteomuscular(3). Tais dados confir-

estudo demonstrou aumento significativo do fluxo san-

mam o motivo pelo qual esta pesquisa foi realizada, já

guíneo no dermátomo correspondente, após a manipu-

que o critério principal deste estudo era que os indivídu-

lação da coluna lombar(24).

os participantes tivessem dor lombar crônica, sendo que
ambos os grupos apresentavam dor persistente na coluna lombar de 6 à 24 meses.

CONCLUSÃO
No estudo realizado constatou-se que a manipula-

No presente estudo observou-se diminuição da dor

ção articular é efetiva no aumento da flexibilidade e no

lombar e ganho de mobilidade na região lombar no grupo

alívio da dor da coluna vertebral lombar na população

G2 (experiental), quando comparado ao G1(placebo),

estudada. Sugere-se para futuros trabalhos que sejam

que podem ser evidenciados nos gráficos da EVA e do

realizadas pesquisas com um número maior de partici-

IS. Esses dados vão de encontro com o estudo realiza-

pantes para que desta forma, possam demonstrar dados

do por Nelson et al.(15), onde o grupo 1 submetido à téc-

estatisticamente significativos.
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Artigo Original

Freqüência de dor lombar em acadêmicos do
curso de fisioterapia.
Frequency of low back pain in physiotherapy students.
Mansueto Gomes Neto(1), Debora Longo Bahia de Andrade(2).

Resumo
Introdução: O crescente acúmulo de tarefas, alta demanda por atividades de avaliação, e uma alta jornada de horas
para cumprimento das atividades acadêmicas no decorrer do curso, e a inadequação do mobiliário escolar, faz com
que os acadêmicos de cursos superiores, possam desenvolver problemas musculoesqueléticos, sendo a dor lombar
uma das queixas habituais.Objetivo: o objetivo deste estudo foi identificar a freqüência de dor lombar em acadêmicos do curso de fisioterapia e o seu padrão durante a vida acadêmica. Método: Foi realizado um estudo quantitativo,
descritivo, transversal. Foram inclusos estudantes universitários do curso de Fisioterapia sendo excluídos os que estavam em estagio curricular. Para coleta de dados foi utilizado o Questionário Internacional De Atividade Física (IPAQ),
escala Visual Analógica (EVA) e o OSWESTRY Low Back Disability Questionnarie (OSW). Estatística descritiva foi realizada com o uso do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows (versão 14.0). Resultados: Dos 166 acadêmicos matriculados foram selecionados aleatoriamente 60, sendo 10 alunos de cada semestre, a
média de idade foi de 23,05 ± 5,7 anos, destes 83,3% eram do sexo feminino. Dos estudantes avaliados 71,7% relataram dor lombar com a média da intensidade da dor de 2,15 ± 1,75, sendo identificado um aumento da presença da
dor entre os alunos a partir do quarto semestre de graduação, com disfunção mínima em mais de 80% dos estudantes. Conclusão: Conclui-se que a freqüência de dor lombar em acadêmicos foi significantemente alta, com aumento
da proporção após o quarto semestre do curso.
Descritores: Estudantes, Fisioterapia, lombalgia
Abstract
Introduction: The growing accumulation of tasks, high demand for assessment activities, and a high shift hours to
meet the academic activities during the course, and the inadequacy of school furniture, makes the academics of higher education can develop musculoskeletal problems, and low back pain from a usual complaints, Objective: The aim
of this study was to identify the frequency of back pain in students of physiotherapy and its pattern during the academic life. Method: We conducted a quantitative, descriptive, transversal. Students were enrolled graduate student
in physical therapy were excluded who were on probation. To collect data we used the International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), visual analog scale (VAS) and Low Back Disability Questionnaire OSWESTRY (OSW). Descriptive
statistics were performed using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows (version 14.0). Results: Of 166 registered students were randomly selected 60, with 10 students each semester, the average age was
23.05 ± 5.7 years, of these 83.3% were female. Students rated 71.7% reported back pain with an average pain intensity of 2.15 ± 1.75, and identified an increase in the presence of pain among students from the fourth semester of
graduation, with minimal dysfunction in more 80% of students. Conclusion: We conclude that the frequency of back
pain was significantly higher in academics, and increased the proportion after the fourth semester of the course.
Keywords: Students, Physical Therapy, Low Back Pain.
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INTRODUÇÃO

com a posição que assumem por períodos prolongados

A prevalência de condições dolorosas crônicas tem

em cadeiras e mesas com condições ergonômicas defi-

se elevado nos países o que aponta a necessidade de es-

cientes e no seu estudo encontraram um índice de dor

tudos epidemiológicos com a finalidade de conhecer as

com inabilidade mínima em 86,36% dos participantes e

taxas e fatores preditores, bem como para a elaboração

inabilidade moderada em 13,64% dos participantes.

de estratégias de prevenção e cuidados desses agravos.

Os fisioterapeutas estão entre os profissionais da

Neste contexto a dor lombar cônica (DLC) vem se tor-

área de Saúde mais suscetíveis a alterações musculoes-

nando um dos problemas mais comuns nas sociedades

queléticas, sendo a dor uma das complicações mais fre-

onde as pessoas com dor utilizam cinco vezes mais ser-

qüentes, devido as atividades laborativas que exigem

viços de saúde comparado as não tem dor1,2. Estimati-

do sistema músculo-esquelético, através de movimen-

vas apontam uma prevalência de 50 a 84 % de DLC no

tos repetitivos de membros superiores, manutenção de

mundo, esta variação decorre da localização geográfica

posturas estáticas e dinâmicas por tempo prolongado e,

e da população estudada. Num estudo de inquérito po-

principalmente, movimentos de sobrecarga para a colu-

pulacional na cidade de Salvador-Bahia, numa amostra

na vertebral12. Apesar do conhecimento sobre as riscos

estimada de 2.281 adultos foi observada uma prevalên-

e prevalência durante a vida profissional, são escassos

cia de 14,7%3.

os relatos na literatura sobre as complicações em acadê-

A DLC pode ser causada por esforços repetitivos,

micos, sendo assim, o objetivo desse estudo é estimar a

idade, sexo, tabagismo, excesso de peso, pequenos

freqüência de dor lombar dos acadêmicos do curso de fi-

traumas, condicionamento físico inadequado, erro pos-

sioterapia, identificando possíveis fatores de risco e des-

tural, atividade sedentária, alem das altas demandas em

crever o seu perfil funcional.

algumas ocupações e a posição não ergonômica no trabalho, sendo estas a causa mais freqüente para a tor-

MATERIAIS E MÉTODOS

ção e distensão dos músculos e ligamentos que causam

Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo, de

a lombalgia, tornando os trabalhadores uma população

caráter transversal, com acadêmicos da União Metropo-

de risco para esta afecção4,5.

litana de Educação e Cultura do curso de Fisioterapia.

Em trabalhadores da área da saúde a DLC é uma

Foram inclusos no estudo todos os alunos que cursam fi-

das causas mais comuns de absenteísmo6. Os fisiote-

sioterapia após o 2° semestre de graduação até ao oita-

rapeutas apresentam distúrbios posturais devido a de-

vo semestre na instituição e foram excluídos estudantes

manda da sua ocupação, estas demandas elevadas mui-

em estagio curricular e aqueles que referiram que apre-

tas vezes estão presentes desde a vida acadêmica7. Es-

sentavam dor lombar antes da entrada no curso.

tudantes de Fisioterapia também são potencialmente

Para iniciar a coleta de dados os participantes rece-

expostos a condições que estão associadas a lombalgia.

beram os esclarecimentos sobre os procedimentos aos

Além os principais fatores descritos, a lombalgia pode

quais seriam submetidos, após estarem cientes e con-

estar relacionada com os hábitos relacionados as ativi-

cordarem os mesmos assinaram o Termo de Consenti-

dades escolares devido a carga transportada nos ma-

mento Livre e Esclarecido elaborado de acordo com as

teriais acadêmicos, bem como o transporte e modelo

recomendações estabelecidas na resolução 196/96 do

de bolsas e mochilas utilizadas tem sido pesquisados, e

Conselho nacional de saúde, para dar inicio a pesquisa.

ainda a necessidade de permanência na postura senta-

O projeto foi submetido e aprovado por um Comitê de

da por longo período8,9.

Ética em Pesquisa da Universidade Salvador, através do

A inadequação do mobiliário escolar associada ao

parecer número 04.10.96.

crescente acúmulo de tarefas, a alta demanda por ati-

No período da coleta existiam 166 alunos regu-

vidades de avaliação e uma excessiva jornada de horas

larmente matriculados onde foi sorteada uma amostra

para cumprimento das atividades acadêmicas no decor-

composta de 10 alunos de cada turma totalizando 60

rer do curso, faz com que o aluno na maioria das vezes,

alunos. Os participantes foram reunidos nas suas res-

não realize qualquer tipo de atividade física, se alimen-

pectivas salas de aula, onde cada um recebeu o ma-

te mal, podendo até chegar a um estado de sobrepeso,

terial a ser respondido. Ao receber o material os estu-

aumentam ainda mais a probabilidade de ocorrer dis-

dantes receberam instruções e recomendações para o

funções musculoesqueléticas. De acordo com Lackson &

preenchimento dos questionários, em caso de duvida a

Liles10 estudantes de Fisioterapia estão expostos a risco

pesquisador encontrava-se no local para esclarecimen-

ocupacionais durante a graduação durante a realização

to. Não foi estabelecido nenhum limite de tempo para

de atividades manuais realizadas com posturas errône-

o preenchimento, nem permitido contato entre os es-

as, realizadas em ambientes não ergonômicos. Secco et

tudantes para que não haja interferências, como res-

al11, em 2007, afirmam que a possibilidade de maior ín-

postas induzidas.

dice de lombalgia entre os estudantes do 8º semestre do

Para coleta de dados foram utilizados uma ficha de

Curso do Sistema de Informação pode estar relacionada

coleta de dados sócio-demograficos elaborado pelos au-
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tores, o Questionário Internacional De Atividade Física

RESULTADOS

(IPAQ), o OSWESTRY Low Back Disability Questionnarie

Participaram da pesquisa 60 alunos escolhidos ale-

(OSW) e para quantificar a intensidade da dor foi utiliza-

atoriamente 10 alunos de cada semestre sendo 50 do

da a Escala Visual Analógica (EVA).

sexo feminino equivalente a 83,3%, com media de idade

O IPAQ é um instrumento utilizado também para

de 23,05 ± 5,7 anos. Ao analisar as respostas dos ques-

estudos epidemiológicos, pois oferece dados sobre du-

tionários aplicados, observou-se que 43 sentiam dor re-

ração da atividade, freqüência, intensidade e tipo de ati-

presentando 71,7%, o que demonstra uma freqüência

vidade, o que permite uma estimativa do gasto calóri-

elevada da dor lombar entre os acadêmicos.

co total, o que acaba facilitando também a classificação

Na avaliação da intensidade da dor foi observada

das atividades como leves, moderadas e vigorosas, lem-

uma média de 2,15 ± 1,75 na EVA. O que representa

brando que atividades moderadas, são atividades que

uma dor de baixa magnitude.

resultam em um gasto de 3,5 a 6 MET´s, (1 MET: 3,5

Levando em consideração a variável prática de ati-

ml/kg/min) enquanto atividades vigorosas, são ativida-

vidade física 46 indivíduos eram insuficientemente ati-

des com um gasto superior a 6 MET´s. 13

vos (76,7%), 12 eram suficientemente ativos (20%) e 2

O OSWESTRY é um questionário adaptado e valida-

eram ativos (3,3%). Em relação a capacidade funcional

do no Brasil, usado efetivamente para investigar a pre-

11 não apresentam alguma disfunção (18,3%), 39 evo-

sença de lombalgia, bem como a interferência desta pa-

luiram com disfunções mínimas (65%) e 10 apresenta-

tologia sobre as atividades diárias do entrevistado. Vi-

vam disfunções moderadas (16,7%).

gatto et al em 2007, realizou um estudo com o objeti-

A tabela 1 descreve a classificação do nível de ati-

vo de traduzir uma versão do Oswestry Disability Index

vidade física reparado por semestre. Após o 4° semestre

(ODI) em Português do Brasil e avaliar sua confiabilida-

mais de 80% dos estudantes apresentaram pelo menos

de e observou que diante dos dados encontrados o pro-

disfunção mínima.A tabela 2 descreve a classificação da

cesso de adaptação cultural do questionário em ques-

capacidade funcional por semestre.

tão foi bem sucedida e que o instrumento adaptado de-

De acordo com os dados descritos na tabela 3 po-

monstrou ter excelentes propriedades psicométricas de

de-se notar que a dor lombar aumentou a partir do 4º

confiança na cultura brasileira. O questionário é com-

semestre da graduação. A Tabela 3 descreve a presença

posto por 10 sessões de perguntas constituídas de 6 al-

de dor em cada semestre.

ternativas cada. Para cada alternativa assinalada existia um escore correspondente que variava de 0 a 5 pon-

DISCUSSÃO

tos, de acordo com a intensidade e gravidade da dor

Foi observado uma alta freqüência de dor lombar

e comprometimento da coluna lombar. O procedimen-

entre os acadêmicos, aumentando no decorrer do curso,

to metodológico para analisar estes dados foi o seguinte: Inicialmente, foram somados os pontos de todas as
sessões (como eram 10 sessões e em cada sessão o
maior escore 5, a maior pontuação que poderia ser obtida em cada questionário era 10 x 5 = 50 pontos, representando 100%). Em seguida, com a soma de todos
os pontos de cada questionário foi feita a porcentagem
desta soma, ou seja, total de pontos x 100 ÷ 50. Quanto maior a porcentagem obtida, pior é o estado de saúde
da coluna do avaliado.

14,15

Escala Visual Analógica de dor (E.V.A.). Consiste
de uma linha horizontal com 10 cm de comprimento e,
nas extremidades, as expressões: sem dor, à esquerda
e correspondendo ao zero e, muita dor, à direita e correspondendo a 10.

16

ver ainda

Para análise dos dados demográficos e clínicos,
foram utilizadas estatísticas descritivas e de freqüência,
além de testes para normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e de homogeneidade de variância para todas as variáveis com o uso do software SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) for Windows (versão 14.0). Para
analise da freqüência será realizado o cálculo da razão
do numero de casos de pessoas com dor lombar dividido pelo número de indivíduos avaliados.
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Tabela 1. Classificação quanto ao nível de atividade física
reparado por semestre.
Classificação

N(%)

3º semestre
Insuficientemente ativo
Suficientemente ativo
Ativo

6 (60%)
3 (30%)
1 (10%)

4º semestre
Insuficientemente ativo
Suficientemente ativo
Ativo

8 (80%)
2 (20%)
0 (0%)

5º semestre
Insuficientemente ativo
Suficientemente ativo
Ativo

8 (80%)
2 (20%)
0 (0%)

6º semestre
Insuficientemente ativo
Suficientemente ativo
Ativo

9 (90%)
0 (0%)
1 (10%)

7º semestre
Insuficientemente ativo
Suficientemente ativo
Ativo

7 (70%)
3 (30%)
0 (%)

8º semestre
Insuficientemente ativo
Suficientemente ativo
Ativo

8 (80%)
2 (20%)
0 (0%)
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Mansueto Gomes Neto, Debora Longo Bahia de Andrade.

Tabela 2. Classificação da capacidade funcional por semestre.

prevalência de 57,5%, no segundo 72,4% e no ultimo
ano de 81,7% com media de 69,2% o que esta de acor-

Classificação

N(%)

3º semestre
Nenhuma disfunção
Disfunção minima
Disfunção moderada

5 (50%)
5 (50%)
0 (0%)

4º semestre
Nenhuma disfunção
Disfunção minima
Disfunção moderada

3 (30%)
1 (10%)
6 (60%)

5º semestre
Nenhuma disfunção
Disfunção minima
Disfunção moderada

1 (10%)
9 (90%)
0 (0%)

6º semestre
Nenhuma disfunção
Disfunção minima
Disfunção moderada

0 (0%)
8 (80%)
2 (20%)

7º semestre
Nenhuma disfunção
Disfunção minima
Disfunção moderada

0 (0%)
8 (80%)
2 (20%)

da dor lombar em estudantes de Fisioterapia é o exces-

8º semestre
Nenhuma disfunção
Disfunção minima
Disfunção moderada

2 (20%)
8 (80%)
0 (0%)

da por tempo prolongado favorecendo o surgimento da

do com o presente estudo.
Silva et al18, avaliaram 60 alunos do ultimo ano
do curso de Fisioterapia, obtendo uma prevalência de
88,3% de dor nas costas sendo que a maioria apresentavam dor lombar, sugerindo esta alta taxa decorrente
de posturas inapropriadas, calçados inapropriados e a
jornada de atividades desenvolvidas pelos acadêmicos,
estes resultados estão de acordo com o presente estudo, reafirmando a necessidade de uma maior atenção a
estes estudantes que são ensinados a tratar disfunções
e dar orientações aos pacientes, mas não estão dando
atenção ao seu próprio corpo, o que poderá acarretar
problemas durante a vida profissional18.
Um dos fatores que podem explicar o surgimento
so de carga horária destinado ao estudo fazendo com
que o aluno fique na postura estática da posição sentalombalgia. A razão para este achado pode residir no fato
de que a nutrição do disco é dependente do movimento e da variação na postura. Somado a essa sobrecarga

Tabela 3. Presença de dor em cada semestre.
Classificação

N(%)

postural há também a exposição dos estudantes às acomodações inadequadas do meio acadêmico. Essa informação pode ser confirmada em um estudo realizado por

3º semestre
Sim
Não

4 (40%)
6 (60%)

4º semestre
Sim
Não

7 (70%)
3 (30%)

5º semestre
Sim
Não

8 (80%)
2 (20%)

mil horas por ano, além de estudar em casa, juntamente

6º semestre
Sim
Não

9 (90%)
1 (10%)

posição sentada sem apoio do que na posição em pé, o

7º semestre
Sim
Não

8 (80%)
2 (20%)

Viel em 2000, afirma em diferentes estágios da vida escolar os alunos queixam-se de dores nas costas, geralmente conseqüentes de uma postura sentada inadequada devido ao mobiliário escolar como responsável por
tal desconforto. Dentro deste contexto os autores ressaltam que um estudante permanece sentado na sala de
aula durante muito tempo, calculando-se uma média de
com outras atividades que faz na posição sentado22
A pressão intradiscal é geralmente mais elevada na
que é devido em grande parte ao músculo psoas maior,
que possui uma ação vigorosa como estabilizador da coluna lombar nesta posição, ao mesmo tempo em que
exerce um considerável efeito compressivo sobre a coluna. Isso pode servir de explicação para os resultados en-

8º semestre
Sim
Não

7 (70%)
3 (30%)

contrados nesta pesquisa, onde do terceiro para o quarto semestre a media da intensidade da dor aumentou de
1,5 ± 2,01 para 2,10 ± 1,66 na EVA.
A dor lombar pode estar associada a incapacidade,
Kuijer et al19. (2005) observaram uma correlação signi-

nos alunos com dor lombar foi identificado uma alta fre-

ficante entre intensidade de dor e incapacidade o que

qüência de disfunção associada a dor lombar. Nyland

está de acordo com o presente estudo que evidenciou

et al17 descrevem que a dor lombar em fisioterapeutas

em uma intensidade pequena onde 65% dos acadêmi-

pode iniciar ainda na vida acadêmica, após o primeiro

cos que apresentaram dor lombar tiveram disfunção mí-

ano, durante o período em que começa o atendimento a

nima e apenas 16,7% apresentaram disfunção modera-

pacientes, segundo os mesmos o risco do aparecimento

da sendo que nenhum dos acadêmicos avaliados apre-

desse distúrbio aumenta com início da prática profissio-

sentaram disfunção severa ou incapacidade medida pelo

nal, no primeiro ano da graduação foi encontrada uma

OSW.
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Em um estudo realizado por Secco et al em 2007
onde questionaram acerca da possibilidade de maior ín-

Dor lombar em acadêmicos de Fisioterapia.

dor lombar na amostra pode estar associada à predisposição daqueles que não realizam atividade física. 22,23

dice de lombalgia entre os estudantes do 8º semestre

Contrapondo os resultados encontrados no atual

do Curso do Sistema de Informação estando relacionada

estudo Vidal em 2009, realizou um estudo com objeti-

com a posição que assumem por períodos prolongados

vo de investigar a prevalência de dor lombar inespecífi-

em cadeiras e mesas com condições ergonômicas defi-

ca em alunos adolescentes e a escala de dor associan-

cientes e, diante disso realizaram um estudo com obje-

do esses resultados com o nível de atividade física. Em

tivo de fazer uma analise dessa dor lombar através do

sua pesquisa avaliou um total de 532 alunos da escola

Questionário Oswestry de Lombalgia, encontrando um

D. Pedro IV em Mindelo sendo 260 do sexo feminino e

índice de dor com inabilidade mínima em 86,36% dos

272 do sexo masculino encontrando uma maior preva-

participantes e inabilidade moderada em 13,64% dos

lência de dor lombar nos alunos que praticavam ativida-

participantes, chegando a conclusão que a melhor estra-

de física de intensidade media a alta, porém não houve

tégia para essa temática é através da prevenção.11

diferença significativa em relação ao sexo.24

Além do tempo prolongado na posição sentada e

Mancin em 2008, objetivou estudar o efeito do se-

das más condições ergonômicas o sedentarismo tam-

dentarismo como causador de dores, por meio da anali-

bém é considerado um dos fatores predisponentes para

se de sua relação com a dor lombar. Utilizando o ques-

a causa da lombalgia. Como pode ser visto no presente

tionário SF-36 para a coleta de dados. Foram selecio-

estudo onde 76,7% dos indivíduos entrevistados eram

nadas de forma aleatória 30 mulheres, onde 15 eram

insuficientemente ativos e 71,7% referiam dor lombar.

sedentárias e 15 praticantes de atividades físicas, com

A inatividade física está direta ou indiretamente relacio-

idade entre 20 e 50 anos. Foi possível observar nessa

nada com dores na coluna. O sedentarismo, aliado à de-

pesquisa que as voluntárias que realizavam atividade

ficiência no sistema musculoesquelético e sobrecargas

física obtiveram significância estatística, apresentando

na coluna tornam os indivíduos propensos a ter dor lom-

melhores resultados nas variáveis avaliadas, quanto a

bar ou pélvica mesmo as evidências sendo limitadas,

capacidade funcional esta foi 16% maior nas voluntá-

a influência dos exercícios na incidência e duração dos

rias ativas; dor 33% maior nas sedentárias. As pacien-

episódios de dor lombar e pélvica é considerada forma

tes que realizaram algum tipo de atividade física ten-

de intervenção e prevenção significante. O programa de

dem a apresentar melhor qualidade de vida, tanto nos

exercício físico também pode contribuir tanto para to-

aspectos funcionais e relacionados a dor quanto nos as-

lerar melhor o estresse postural quanto para diminuir

pectos emocionais. Levando em consideração a capaci-

Indicadores de risco para a lombalgia. Freqüentemente

dade funcional.25

prescrevem-se exercícios físicos na prevenção e no tratamento da lombalgia.20,21

CONCLUSÃO

A vida sedentária é reconhecida, mais fortemente,

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa con-

como importante contribuinte para ausência de saúde,

clui-se que a freqüência de dor lombar em acadêmicos

já que a inatividade física pode exercer efeito deletério

de Fisioterapia é bastante alta podendo estar relaciona-

sobre o sistema musculoesquelético, além de comprome-

da com o tempo prolongado na posição sentada e com

ter o bem estar psicossocial. A falta de atividade física

o sedentarismo, fatores estes que interferem na capaci-

prejudica os músculos, tornando-os flácidos e diminuin-

dade funcional do individuo. Sugere-se a realização de

do sua força, o que pode causar instabilidade na coluna

mais estudos para confirmar os dados encontrados com

e encurtamento de suas estruturas. As pessoas que não

amostras maiores e pesquisas com o objetivo de criar

fazem exercício uma maior probabilidade de apresenta-

meios de prevenção para diminuir a incidência de lom-

rem dores nas costas. Dessa forma, a alta incidência de

balgia em estudantes.
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Cryotherapy in Jiu-Jitsu fighters.

Artigo Original

Efeitos da crioterapia na força de preensão
palmar em lutadores de Jiu-Jitsu.
Effects of cryotherapy on grip strength in Jiu-Jitsu fighters.
Luís Felipe Silva Minechelli(1), João Douglas Gil(2), Juliana Barbosa Corrêa(3), Richard Eloin Liebano(4).
Pesquisa realizada na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, São Paulo, Brasil

Resumo
Introdução: A relação entre crioterapia e força muscular é bastante controversa, porém seu conhecimento é essencial para a fisioterapia e demais profissionais da área desportiva. Os efeitos da crioterapia na força de preensão palmar são importantes para lutadores de Jiu-Jitsu, pois o resfriamento tecidual poderia gerar alteração temporária da
força e/ou melhora da performance desses atletas. Objetivo: Avaliar os efeitos da crioterapia na força de preensão
palmar em lutadores de Jiu-Jitsu. Método: Foram avaliados 20 indivíduos do sexo masculino, sadios e praticantes de
Jiu-Jitsu. O protocolo experimental consistiu de quatro sessões em dias separados, nos quais a força de preensão palmar foi avaliada nas seguintes situações: sem aplicação de gelo, imediatamente após aplicação de gelo, 30 e 60 minutos após a aplicação de gelo. Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante na força de preensão
manual entre os tempos pré e pós-aplicação de gelo, tanto quando comparado através da média das três tentativas
(p=0,427) quanto quando comparado através do maior valor obtido nas três tentativas (p=0,927). Conclusão: A crioterapia não alterou a produção de força de preensão palmar em lutadores de Jiu-Jitsu.
Palavras-chave: Crioterapia; Dinamômetro de força muscular; Força da mão; Artes marciais.
Abstract
Introduction: The relationship of cryotherapy and muscle strength is controversial; however its knowledge is essential for physical therapy and other professionals in the sports area. The effects of cryotherapy on the grip strength are
important to Jiu-Jitsu fighters since the decrease in tissue temperatures could temporally increase the strength and/or
the performance of these athletes. Objective: To evaluate the influence of cryotherapy on the grip strength in Jiu-Jitsu fighters. Method: Twenty healthy, male subjects, practitioners of Jiu-Jitsu were evaluated. The experimental protocol consisted of four sessions on separate days where the grip strength was assessed: without application of ice, immediately after application of ice, 30 and 60 minutes after application of ice. Results: No statistically significant difference in the grip strength between the times pre and post-application of ice was found, comparing the average of
three trials (p=0.427) or comparing the higher value obtained from the three trials (p=0.927). Conclusion: The cryotherapy did not alter the production of grip strength of Jiu-Jitsu fighters.
Keywords: Cryotherapy; Muscle Strength; Dynamometer; Hand Strength; Martial Arts.
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INTRODUÇÃO

lação aos valores basais. Sanya e Bello(17) obtiveram re-

O Jiu-Jitsu, “arte suave”, consiste em uma técnica

sultados semelhantes quando investigaram o efeito da

de defesa pessoal que possibilita ao mais fraco defen-

crioterapia na força isométrica máxima do músculo qua-

der-se e derrotar um adversário fisicamente mais forte

dríceps em indivíduos assintomáticos. Os resultados ob-

com o mínimo de esforço. A técnica é composta por que-

tidos revelaram que a força isométrica aumentou signi-

das, torções, estrangulamentos, pressões e imobiliza-

ficativamente, imediatamente e 10 minutos após o tra-

ções. É um esporte competitivo que exige treinamen-

tamento comparativamente aos valores basais.

tos intensos para a eficiência no desempenho esportivo,

Devido à escassez de estudos que relacionam crio-

sendo uma exigência básica e muito trabalhada pelos lu-

terapia com a força de preensão palmar, distintas técni-

tadores desse esporte, a preensão palmar no kimono do

cas e duração da aplicação do gelo, além de resultados

adversário, fundamental para as projeções e imobiliza-

controversos em relação à alteração da força muscular,

ções dos oponentes(1).

o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos

A força de preensão é um dos elementos básicos na
pesquisa das capacidades manipulativas de força e de

da crioterapia na força de preensão palmar em lutadores de Jiu-Jitsu.

movimento da mão, além de importante parâmetro para
funcionalidade da mesma(2). Também é descrita como

MÉTODO

indicador da força total do corpo e sua avaliação é geralmente empregada em testes de aptidão física(3).

Sujeitos

A crioterapia é definida como a aplicação terapêu-

Participaram do estudo 20 voluntários assintomá-

tica de qualquer substância ao corpo que resulte em re-

ticos, lutadores de Jiu-Jitsu há pelo menos seis meses,

moção do calor corporal, diminuindo, assim, a tempera-

com idade entre 18 e 40 anos (27,70 ± 5,75) que foram

tura dos tecidos(4). A diminuição da temperatura depen-

submetidos previamente a um questionário para garan-

de do método e duração da aplicação, além da área cor-

tir que não apresentassem qualquer alteração neuro-

poral a ser aplicada(5,6).

músculo-esquelética no membro superior dominante e/

A crioterapia é um dos tratamentos mais utilizados
e recomendados no tratamento imediato de lesões mus-

ou alteração de sensibilidade térmica, assim como reações adversas à aplicação de gelo.

culoesqueléticas. Os efeitos fisiológicos e terapêuticos

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comi-

induzidos pelo frio incluem a redução de temperatura,

tê de Ética da Universidade Cidade de São Paulo (UNI-

metabolismo, circulação, dor, espasmo muscular e pro-

CID). Todos os voluntários foram previamente esclareci-

cesso inflamatório(7). Também tem a função de reduzir a

dos e orientados sobre os procedimentos experimentais

área de lesão secundária causada pela isquemia ocasio-

a que seriam submetidas no presente estudo. No caso

nada pela lesão primária(8).

de aceitação plena, assinavam um termo de consenti-

Estudos prévios sugerem que a aplicação crioterápi-

mento livre e esclarecido.

ca pode afetar a força muscular(9-11). No entanto, os mecanismos responsáveis por essas alterações de força ainda

Instrumentos

não estão estabelecidos. Os possíveis mecanismos da

Para a coleta dos dados, foi utilizado o dinamôme-

atuação da crioterapia na força muscular incluem altera-

tro hidráulico manual modelo JAMAR 5031 J1® (Sam-

ções nas propriedades mecânicas dos componentes elás-

mons Prestonc, Inc.), previamente calibrado e mantido

ticos do músculo; alterações no metabolismo do múscu-

a manopla na segunda posição, sendo a força de preen-

lo e no fluxo sanguíneo periférico; aumento da viscosida-

são palmar registrada no aparelho estabelecida em qui-

de do músculo; alterações na propagação do impulso ao

logramas/força [Kg/f](18,19); saco plástico de 20 litros(20);

longo das fibras nervosas, o que provoca alterações na

aproximadamente 0,5 kg de gelo triturado(4); monitor

ativação da unidade motora; influência da temperatura

cardíaco modelo (Polar Electro) para cronômetro e leitu-

sobre as fibras nervosas aferentes do fuso muscular; e a

ra da temperatura do ambiente; e bandagem elástica(4).

breve estimulação dos receptores da pele

(12,13)

Bailey et.al.(14), reportaram que a imersão intermi-

Procedimentos

tente em água com gelo reduz a contração isométrica

O estudo foi realizado em quatro sessões. A men-

voluntária máxima nos extensores de joelho após corri-

suração da força foi feita sem aplicação de gelo, imedia-

das. No entanto, outra pesquisa mostra evidências que

tamente após a aplicação de gelo, 30 minutos após a

o resfriamento articular pode ajudar na restauração da

aplicação de gelo e 60 minutos após aplicação de gelo.

deficiência neuromuscular após dano muscular, apre-

Essas sessões foram realizadas em dias distintos e a

sentando eficácia na melhora do pico de torque nos ex-

ordem de execução das mesmas foi aleatorizada por

tensores de joelho(15). McGown(16) avaliou a força isomé-

meio de sorteio, uma vez que, uma ordem específica

trica do quadríceps antes e após 5 minutos de massa-

poderia caracterizar viés de ordem. Foi realizada a mo-

gem com gelo e verificou um aumento da força em re-

nitorização da temperatura do ambiente antes das ses-
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sões, sendo a temperatura mínima de 23ºC e a máxima

aplicação de gelo, tanto em relação às médias das três

de 26ºC no decorrer do estudo, a fim de verificar altera-

tentativas de cada indivíduo (Figura 1), quanto em re-

ções relevantes da mesma que pudessem vir a influen-

lação ao maior valor das três tentativas de cada indiví-

ciar no resultado do estudo(21). A realização das sessões

duo (Figura 2).

em todos os indivíduos foi feita sempre pelo mesmo
examinador.

Não houve diferença estatisticamente significante na força de preensão manual entre os tempos pré e

Para a aplicação da crioterapia, primeiramente o

pós-aplicação de gelo, tanto quando comparado através

gelo foi triturado e colocado em um saco plástico. O po-

da média das três tentativas (p=0,427) quanto quando

sicionamento dos sujeitos consistiu na posição sentada

comparado através do maior valor obtido nas três ten-

com os pés apoiados no chão com flexão de joelhos e

tativas (p=0,927).

quadril de 90º. O ombro aduzido junto ao tronco, o cotovelo a 90º com o antebraço em supinação e o punho

DISCUSSÃO

sem desvios, assim o saco plástico com gelo triturado

A crioterapia é conhecida como um método de tra-

foi posicionado sobre o ventre muscular dos músculos

tamento seguro, prático e de baixo custo, amplamen-

flexores profundos e superficiais dos dedos e permane-

te utilizado na fisioterapia e medicina desportiva para

ceu fixado por meio de uma bandagem elástica por 30
minutos.
Para a mensuração da força de preensão palmar,
todos os indivíduos foram posicionados de acordo com
as recomendações da Sociedade Americana de Terapeutas de Mão (SATM), ou seja, sentado com os pés apoiados no chão com flexão de joelhos e quadril de 90º. O
ombro aduzido junto ao tronco, o cotovelo a 90º com
antebraço em posição neutra e o punho em posição neutra sem desvios.
Os sujeitos foram orientados a realizar o movimento de preensão palmar após o comando verbal do examinador (“Um, dois, três e força”). A medição da força
foi realizada com três repetições no membro superior
dominante, para que, posteriormente o valor máximo
e a média dos valores das três tentativas pudessem ser
analisados. Foi estabelecido intervalo de tempo de um
minuto entre as repetições, havendo desta forma o controle da fadiga durante a realização do teste(2,21). A posição da manopla regulável do dinamômetro hidráulico
permaneceu na segunda posição, a qual é a mais fre-

Figura 1. Média e desvio-padrão de três tentativas da medida de
força de preensão manual (média dos 3 valores) nos diferentes
tempos pós-aplicação de gelo.

quentemente utilizada em estudos semelhantes(20).
Análise estatística
A análise estatística foi realizada utilizando o software estatístico Prism 5.0 for Windows (Graphpad Software, Inc.). Inicialmente foi realizada a análise descritiva dos dados e o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, sendo que todas as variáveis apresentaram distribuição normal. A estatística descritiva constou do cálculo
de média, desvio-padrão, mínimo e máximo para todos
os dados. Para avaliar a diferença entre as medidas de
força de preensão manual nos diferentes tempos pósaplicação de gelo, foi utilizado o teste de Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas. Foi assumido
valor de p≤0,05 como estatisticamente significante.
RESULTADOS
Foram realizadas comparações das medidas de
força de preensão palmar nos diferentes tempos pós-
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Figura 2. Média e desvio-padrão do maior valor das três tentativas da medida de força de preensão manual nos diferentes
tempos pós-aplicação de gelo.
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melhora de lesões agudas e da performance de atletas.

a contração voluntária máxima, porém alterou positiva-

Dentro desse contexto, o presente estudo avaliou a re-

mente a resistência à fadiga muscular. Kimura et al.(24)

lação da crioterapia com a força de preensão palmar em

examinaram o efeito do banho de imersão no pico de

atletas de Jiu-Jitsu, tendo como diferencial em relação

torque no dinamômetro isocinético durante o movimen-

a pesquisas anteriores, a avaliação da força em dias al-

to excêntrico de flexão plantar. O grupo controle não re-

ternados e em distintos períodos de tempo após a apli-

cebeu a imersão com gelo e outros 3 grupos foram sub-

cação crioterápica. A avaliação da força muscular em di-

metidos à crioterapia. Os resultados demonstraram que

ferentes momentos em uma única sessão pode ser in-

o banho de imersão não promoveu alteração no pico de

fluenciada pela fadiga, quando o intervalo entre as men-

torque excêntrico de flexão plantar em todos os grupos,

surações é pequeno, ou ainda as primeiras avaliações

mas aumentou a resistência muscular.

podem atuar como recurso facilitador neuromuscular,

Estudos prévios têm demonstrado que os efeitos da
crioterapia na capacidade de geração de força dependem

favorecendo as contrações subsequentes.
A força de preensão palmar é um importante pa-

do tempo de aplicação do recurso e do momento em que

râmetro para verificar a funcionalidade da mão. Nesta

a força é avaliada após a aplicação do frio(25,26). Após a

foi utilizado

aplicação de gelo por 30 minutos ou mais, a força muscu-

para analisar essa força, pois se destaca como um ins-

lar tende a diminuir inicialmente e sofrer aumento após 1

trumento objetivo, prático e de alta precisão na coleta

hora da aplicação, alcançando níveis de força superiores

dos dados(2).

a pré aplicação de gelo pelas 3 horas seguintes(27-29). No

pesquisa, o dinamômetro manual JAMAR

®

No presente estudo, a padronização dos posicionamentos durante a aplicação crioterápica e da mensura-

entanto, os dados obtidos no presente estudo não confirmam esses achados anteriores.

ção da força, seguiram as recomendações da SATM, de

McGown(16) avaliou a força isométrica do quadrí-

modo que os indivíduos pudessem realizar os testes sem

ceps antes e após 5 minutos de massagem com gelo,

precisar se deslocar ou alterar a posição entre os proce-

e concluiu que houve um aumento da força em relação

dimentos, evitando assim um aumento do calor corporal

aos valores basais. Sanya e Bello(17) obtiveram resulta-

que viesse a interferir no resfriamento tecidual.

dos semelhantes quando investigaram o efeito da crio-

Optou-se pela utilização do saco plástico com gelo

terapia na força isométrica máxima do músculo quadrí-

triturado como modalidade crioterápica por diversos fa-

ceps em indivíduos assintomáticos. Os resultados obti-

tores, os quais destacam-se a praticidade; por ser uma

dos revelaram que a força isométrica aumentou signifi-

modalidade crioterápica frequentemente utilizada pelos

cativamente, imediatamente e dez minutos após o tra-

dos atletas e profissionais da fisioterapia; pela facilida-

tamento comparativamente com os valores basais. Em

de no acoplamento do agente frio na área a ser estuda-

ambos os estudos(16,17), sugere-se que esses indivíduos

da e a comprovada eficácia desta modalidade no resfria-

podem ter tido uma motivação psicológica para realizar

mento tecidual(21).

um melhor pós-teste, podendo ser uma possível justifi-

O tempo de aplicação do agente frio foi estabele-

cativa para o aumento de força. Outras possíveis expli-

cido segundo os estudos de Knight et al.(4) e Palmer e

cações para esse aumento podem ser resultado do efei-

Knight(6), os quais concluíram que a modalidade criote-

to de curta duração do frio na excitabilidade do nervo

rápica de gelo triturado deve ser aplicada por no míni-

motor, assim como a facilitação na unidade motora sim-

mo 20 minutos, e preferencialmente, por 30 minutos, já

ples em indivíduos assintomáticos(27-29).

que aplicações de menor duração não seriam efetivas no

No entanto, as avaliações de medidas desses estu-

resfriamento de tecidos profundos. Além disso, de acor-

dos foram realizadas no mesmo dia, caracterizando viés

do com o estudo de Kennet et al.(22), que avaliaram a efi-

de ordem, já que o aumento de força pode ter ocorrido

ciência de quatro agentes crioterápicos (gelo triturado,

devido à facilitação neuromuscular causada pela primei-

pacote de gel, pacote de ervilhas congeladas e banho de

ra contração. No presente estudo, a avaliação da força

imersão) no resfriamento tecidual após 20 minutos de

foi feita em atletas, o que pode ter contribuído para a

aplicação desses agentes, obtiveram como resultado o

não alteração de força quando comparado a sujeitos se-

gelo triturado e o banho de imersão como os mais efica-

dentários, já que atletas tendem a possuir musculatu-

zes na redução da temperatura cutânea.

ra mais hipertrofiada e as camadas mais profundas te-

Em relação aos valores de força de preensão manu-

ciduais podem não ter atingido a temperatura ideal para

al, constatou-se que não houve diferença estatisticamente

gerar alterações significativas. Não foram encontrados na

significante como uso da crioterapia no presente estudo.

literatura pesquisada estudos relacionando os efeitos da

analisaram a relação entre a tem-

crioterapia dependentes da quantidade de massa muscu-

peratura tecidual local e a força isométrica máxima na

lar. Além disso, a avaliação de força em dias alternados

extensão do joelho através de aplicação de pacote de

difere de estudos anteriores, o que também pode ter con-

gel por 30 minutos, utilizando calor e logo após o gelo,

tribuído para que não houvesse alteração da força.

Thornley et al.

(23)

concluindo que a temperatura local do tecido não alterou

Douris et al.(30) e Cornwall(25) propuseram-se a es-
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tudar o efeito do banho de imersão na força isométri-

terápicas utilizadas podem ter influenciado na alteração

ca máxima dos extensores do punho e verificaram que

negativa da força comparando com a técnica utilizada

a força isométrica máxima diminuiu significantemente.

neste estudo. Mais uma possível explicação seria que,

Entretanto, deve-se levar em consideração que no estu-

na avaliação de força, são ativadas preferencialmente as

do de Douris et al.(30), a mensuração da força máxima foi

fibras musculares fásicas (rápidas), que possuem meta-

realizada em momentos distintos, porém no mesmo dia,

bolismo predominantemente anaeróbico, consequente-

podendo ser essa a causa da diminuição da força. Além

mente as alterações de fluxo sanguíneo causadas pelo

disso, o banho de imersão pode ter causado aumento da

gelo não alterariam significantemente a força produzi-

rigidez articular, levando a alteração de movimento e

da.

força muscular. Na presente pesquisa, além de as medi-

Na presente pesquisa, não foi avaliada a resistên-

das terem sido feitas em dias distintos e de forma alea-

cia muscular à fadiga após a crioterapia. Pesquisas futu-

tória, a crioterapia foi aplicada sobre a musculatura, não

ras com essa análise devem ser realizadas, já que o au-

havendo interferência na rigidez articular dos dedos.
Nos estudos que verificaram uma diminuição da

mento da resistência à fadiga pode influenciar na melhora da performance de atletas.

força após o uso da crioterapia, há na literatura a suges-

Deve-se ressaltar que as diferenças metodológi-

tão de três mecanismos responsáveis por essa redução:

cas entre os estudos, tais como a aplicação de gelo em

o primeiro seria uma redução da libertação de cálcio do

locais e músculos distintos e modalidades crioterápicas

retículo sarcoplasmático a temperaturas baixas, resul-

variadas, podem influenciar e interferir na comparação

tando num declinar do ATP disponível, impedindo a for-

entre os resultados. Além disso, a escassez de estudos

mação de pontes miosina-actina resultando em menor

comparando as distintas técnicas de aplicação do gelo e

capacidade de o músculo gerar força; o segundo seria

a performance de atletas após a crioterapia faz com que

uma diminuição no fluxo sanguíneo para as fibras super-

seja necessário um maior número de pesquisas e me-

ficiais do músculo; e terceiro, uma redução na velocida-

lhoria na metodologia utilizada.

de de condução nervosa e na velocidade de contração,
que por consequência leva à diminuição da força(31).
No presente estudo não houve diminuição da força
após a crioterapia. Nesse caso, as distintas técnicas crio-

CONCLUSÃO
A crioterapia não alterou a produção de força de
preensão palmar em lutadores de Jiu-Jitsu.
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Exercícios para lombalgia.

Artigo Original

Efeitos dos exercícios pilates na função do
tronco e na dor de pacientes com lombalgia.
Effects of pilates exercices on trunk function and pain in patients with low back pain.
Carolinne Y. Kawanishi(1), Márcio R. de Oliveira(1,2), Vinícius S. Coelho(1), Rodolfo B. Parreira(2,3), Rodrigo F.
de Oliveira(1,2), Cléssius F. Santos(1), Rubens A. da Silva(1,2,3*).
Centro de pesquisa em Ciências da saúde, Laboratório de avaliação funcional e performance motora humana,
Universidade Norte do Paraná, Londrina-PR.

Resumo
Introdução: Evidências científicas atuais apontam que a falta de resistência da musculatura lombar é o principal fator para
desenvolvimento das dores lombares. O exercício físico em geral tem se mostrado benéfico para recuperação da funcionalidade bem como para melhora dos sintomas clínicos dos pacientes com lombalgia crônica. Objetivo: Avaliar os efeitos de
um treinamento físico por meio dos exercícios de Pilates de solo nas variáveis de dor, flexibilidade, equilíbrio, força e resistência dos músculos lombares em pacientes com lombalgia de origem desconhecida. Método: Foram avaliados 12 pacientes
com lombalgia crônica (idade média de 33 anos), que realizaram um período de treinamento com o método tradicional de 13
exercícios Pilates (básico e intermediário no mat), duas vezes na semana, com duração de uma hora, durante um total de
11 semanas. As principais medidas de resultados analisadas pré- e pós-treinamento Pilates foram: (1) flexibilidade (Banco
de Wells), (2) equilíbrio unipodal (plataforma de força), (3) força lombar (dinamometria), (4) resistência lombar (teste de
Sorensen), e dor (Escala Visual Analógica: EVA). Resultados: A amostra final do estudo foi de quatro voluntários devido à
perda experimental. Os resultados mostraram uma diminuição significativa da dor (P < 0.05), mas nenhuma diferença significativa entre pré- e pós-treinamento Pilates para as demais variáveis, apesar da leve melhora na flexibilidade e força. Conclusão: Os resultados do presente estudo apresentaram efeitos benéficos do treinamento Pilates para diminuir os sintomas
de dor. Entretanto, novos estudos com maior número amostral devem ser realizados para melhor estabelecer os protocolos
de exercícios Pilates em pacientes com lombalgia crônica.
Palavras-Chaves: Exercício, Biomecânica, Reabilitação, Tronco; Dor, Postura.
Abstract
Introduction: Scientific evidences report that poor back muscle endurance is the most risk factor for developing low back
pain. Overall, physical exercise has been effective to recovery of the functioning as well as to improve the clinical symptoms
of patients with low back pain. Objective: To assess the effects of Pilates training on mat in variables of flexibility, balance,
strength and endurance of the lumbar extensor muscles in patients with low back pain unknown. Method: 16 patients with
chronic low back pain (mean age 33 yrs) performed a training program with a mat method of 13 Pilates exercises (basic and
intermediate), 2 x a week for a session of approximately 1h, during 11 weeks. The main outcome measures analyzed before (pre-) and post-Pilates training were: flexibility (sit-and-reach during a Wells test), unipodal support (under a force platform), strength (lumbar dynamometer) and endurance (Sorensen test) of lumbar muscles and pain (VAS). Results: Significant decrease of the pain was found (P < 0.05). However, no significant changes were found for other variables analyzing in
pre- and post-training, although the slight improvement in the flexibility and strength. Conclusions: The results of the present study showed the efficacy of the Pilates exercises to decrease pain. However, more studies would be conducted using
much more subjects to establish better standardization of Pilates exercises in patients with low back pain.
Key-Words: Exercise, Biomechanics, Rehabilitation, Trunk, Pain, Posture.
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sintomas de dor, é de grande interesse as investigações

A lombalgia é caracterizada por dor, com ou sem

científicas sobre o assunto para determinar os efeitos

rigidez, localizada na região inferior do dorso, em

probantes do método Pilates no processo de reabilita-

uma área situada entre o último arco costal e a prega

ção funcional. O principal objetivo do presente estudo

glútea(1,2).A dor lombar tem causas congênitas, degene-

foi então avaliar se os exercícios Pilates, realizados no

rativas, inflamatórias, infecciosas, afecções traumáticas,

solo, produz efeitos benéficos para a função do tronco

ou ainda por fatores variados, como estresse, ansiedade,

(flexibilidade, equilíbrio, força e resistência da muscula-

má postura, desequilíbrio muscular, sedentarismo e ten-

tura lombar) e para o quadro álgico (sintomas de dor)

são emocional(2). A lombalgia, dentre as afecções osteo-

em pacientes com lombalgia crônica de origem desco-

mioarticulares, merece destaque devido a sua alta inci-

nhecida.

dência, sendo considerada um problema de saúde publica. Estudos demonstram que 60% a 90% da população

MÉTODO

adulta sofrerá em algum momento de sua vida com dor

Doze indivíduos (6 mulheres) com lombalgia de

lombar, tendo predileção por adultos jovens, sendo uma

origem desconhecida, de forma voluntária e recrutados

das principais razões por afastamento do trabalho(2). A

por conveniência, participaram deste estudo. Os pacien-

dificuldade de prevenção e tratamento da lombalgia é

tes com lombalgia foram diagnosticados previamente

devida a sua etiologia ser multifatorial e também devi-

por um ortopedista da comunidade local antes da par-

do ao fato de que muitas das suas causas ainda perma-

ticipação no estudo. As características antropométricas

necerem desconhecidas(3). Entretanto, Luoto et al. mos-

dos pacientes são apresentadas na Tabela 1. Os crité-

traram que uma baixa resistência dos músculos lomba-

rios de inclusão foram: indivíduos de ambos os sexos;

res é associada à ocorrência de uma primeira lombalgia,

com idade entre vinte e quarenta anos; com diagnósti-

e à incapacidade, quando esta última é avaliada após

co prévio e clínico de lombalgia (em fase crônica da do-

quatro semanas de lesão lombar(5).O conceito de des-

ença). Os critérios de exclusão foram apresentar qual-

condicionamento físico do paciente lombálgico após a

quer tipo de doenças mentais ou físicas que interfiram

diminuição das atividades físicas e funcionais explicaria

no programa de exercício e nos testes físicos; ter sofrido

a grande fadigabilidade dos músculos lombares e possi-

algum tipo de cirurgia no aparelho locomotor; e partici-

velmente a dor crônica e a incapacidade do paciente, le-

par de outro tipo de intervenção. Todos os participantes

vando a ausência no trabalho e exclusão social(5,6).

assinaram um termo de consentimento livre e esclare-

Em um estudo, Van Tulder et al. Mostraram que os

cido do projeto. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de

exercícios físicos de um modo geral são benéficos para a

Ética local da Instituição, respeitando as normas de pes-

melhora dos sintomas clínicos (dor e incapacidade fun-

quisa em saúde referidas pela resolução 196/96 do Con-

cional) de pacientes com lombalgia crônica. Diferentes

selho Nacional de Saúde.

exercícios para musculatura de tronco são utilizados e

Duas sessões de laboratório com intervalo de 11

preconizados na literatura para melhorar a funcionalida-

semanas foram necessárias para a realização das avalia-

de do paciente com dor lombar. Recentemente, o méto-

ções experimentais em razão do programa de exercício.

do Pilates, desenvolvido por Joseph Pilates no início da

Na primeira sessão, considerada baseline, as caracte-

década de 1920, tem sido preconizado na prevenção e

rísticas antropométricas dos participantes foram coleta-

. O método é ba-

das (Tabela 1) assim como as principais medidas de re-

seado na contrologia, ou seja, no controle consciente de

sultados: flexibilidade, equilíbrio, força, resistência lom-

todos os movimentos musculares do corpo, com apli-

bar e dor. Após as 11 semanas de treinamento com o

cação dos princípios das forças que atuam em cada um

método Pilates no estilo mat (procedimento detalhado

dos ossos do esqueleto, com completo conhecimento

abaixo), uma segunda sessão no laboratório foi reali-

dos mecanismos funcionais do corpo, e o total entendi-

zada para reavaliar todas as principais medidas de re-

mento dos princípios de equilíbrio e gravidade aplicados

sultados. Todas as avaliações assim como a descrição

no tratamento de dores lombares l

(8,9,10)

a cada movimento, no estado ativo e no repouso

.

(8,9,10)

Em outras palavras, o método é composto por seis princípios: (1) concentração, (2) consciência, (3) controle,

Tabela 1. Características antropométricas dos participantes.
Pré- e pós-treinamento

(4) “centramento”, (5) respiração e (6) movimento harmônico. Os exercícios podem ser executados em solo,

Variáveis

bola ou com o uso de aparelhos contra-resistência. Para

Altura (m)

o interesse do presente estudo, somente os exercícios
de solo (mat) serão abordados e analisados.
Uma vez que o método Pilates pode ser uma alternativa para o tratamento de pacientes com lombalgia, com ênfase na melhora da função do tronco e nos

Peso (Kg)
IMC (Kg/m )
2

Sessão1

Sessão 2

1.64 (0.09)

1.64 (0.09)

69.2 (10.5)

69.5 (9.8)

25.87 (2.39)

26.02 (2.38)

Valores apresentados são a média e o desvio padrão em parênteses.
IMC: Índice de massa corporal.
Sessão 1: pré-treinamento; Sessão 2: pós-treinamento.
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Exercícios para lombalgia.

do programa de exercício Pilates foram empregadas por

musculatura lombar com o dinamômetro analógico

avaliadores treinados (fisioterapeutas especializados no

(TAKEI Scientific instruments, Ltda, BACK-A:T.K.K 5002,

método e alunos do curso de fisioterapia da instituição).

JAPAN). Cada participante foi posicionado em posição

Todos os participantes antes das avaliações e sessões de

semi-agachada, com leve flexão do tronco, com os bra-

exercícios foram familiarizados com todo o protocolo ex-

ços estendidos e com os punhos seguros no suporte de

perimental (equipamentos, testes e exercícios).

mãos do dinamômetro (Figura 3). Todos os valores em

Antes da realização dos testes físicos, foi empre-

kg provenientes do dinamômetro foram transformados

gada aos participantes uma Escala Visual Analógica de

em Newton (N). O protocolo consistia em produzir três

dor (EVA) para quantificar a intensidade da dor referi-

tentativas de contração voluntária máxima de modo iso-

da pelo paciente no dia do teste(11). A EVA consiste de

métrico (CVM), durante cinco segundos, com dois minu-

uma linha de 10 cm, com âncoras em ambas as extre-

tos de repouso entre cada CVM. Encorajamentos verbais

midades, nas quais em numa delas é marcada “nenhu-

foram dados para todas as tentativas e o maior valor

ma dor” e na outra extremidade é indicada “a pior dor

de CVM foi considerado para determinar a força lombar

possível”. A magnitude da dor é indicada por uma linha

(em N)

.

(15)

e uma régua é utilizada para quantificar a mensuração
na escala de 0-10 cm (11).
A seqüência dos testes físicos foi padronizada em
seqüência conforme as exigências de esforço físico para
o participante (do mais leve ao mais exigente teste físico). A flexibilidade do tronco foi avaliada em primeiro lugar. Os participantes foram avaliados no banco de
Wells (Figura 1A), no qual eles sentaram, em um colchonete, de frente ao banco, com os joelhos estendidos e
levavam as duas mãos juntas em direção ao seu pé até
que tocassem as mãos na régua do banco de Wells. O
teste consiste em medir a distância em centímetros de
alcance durante a flexão do tronco com os braços e pernas estendidas(12). Três tentativas foram realizadas e o
melhor valor (maior distância) foi retido como melhor
desempenho para a análise estatística.
O segundo teste consistiu em avaliar o equilíbrio

Figura 1. Banco de Wells.

postural, sobre uma plataforma de força previamente calibrada (BIOMEC400; EMG System do Brasil, Ltda,
SP). O teste de equilíbrio consistia em manter-se em
apoio unipodal, com a perna de preferência e conforme um protocolo padronizado (Figura 1B): pés descalços, braços soltos e relaxados ao lado do corpo e com o
segmento cefálico posicionado horizontalmente ao plano
do solo, olhos abertos e direcionado para um alvo fixo
(cruz preta = 14.5 cm altura x 14.5 cm largura x 4 cm
espessura), posicionado na parede e no mesmo nível
dos olhos em distância frontal de 2.5 m. Três tentativas de 30 segundos foram realizadas, com 30 s de repouso entre elas, e o principal parâmetro de equilíbrio
proveniente da plataforma de força foi computada conforme as rotinas Matlab do programa de análise do sistema: área ellipse de deslocamento do centro de pressão (COP) dos pés. A média das três tentativas foi utilizada para as análises estatísticas. O protocolo de equilíbrio sobre a plataforma de força foi realizado conforme estudos prévios e o parâmetro de equilíbrio escolhido, área do COP já se mostrou sensível e confiável
para determinar os déficits de equilíbrio entre diferentes indivíduos(13,14).
O terceiro teste consistia em avaliar a força da
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O quarto e último teste consistia no teste de So-

ca descritiva com medidas de tendência central, média e

rensen para avaliar a resistência da musculatura lombar

desvio padrão (DP). Devido à perda experimental (n = 8

(15,16)

. Este teste é simples e consiste apenas em man-

indivíduos) durante as quatro primeiras semanas do es-

ter o tronco na posição horizontal sem suporte e com os

tudo, o tamanho final da amostra foi de apenas quatro

membros inferiores estabilizados sobre uma maca (Fi-

indivíduos. Embora o tamanho da amostra, os dados se

gura 4). A carga é em função do peso do tronco e varia

apresentaram normais e um teste t para amostras pa-

entre 40% e 60% da força máxima da musculatura lom-

readas foi realizado para comparar os dados entre pré-

bar, para ambos indivíduos saudáveis e com lombalgia

e pós-treinamento Pilates nas principais medidas de re-

. O teste foi realizado uma única só vez até

sultados: dor, flexibilidade, equilíbrio, força e resistên-

a exaustão e o tempo-limite em segundos foi utilizado

cia lombar. O programa estatístico NCSS (v6.0, Windo-

crônica

(15)

como critério de fadiga muscular. O término do teste foi

ws) foi utilizado e a significância adotada foi de 5% (P

definido pela incapacidade do participante em manter

< 0.05).

seu tronco na horizontal sem suporte na altura do feedback tátil posicionado sobre a linha média da coluna torácica (Figura 4). No caso de dores lombares ou desconfortos devido à posição ou ao exercício, o teste era interrompido.
Após as medidas principais baseline, os participantes passaram por um período de 11 semanas de treinamento com o método mat Pilates, com freqüência de
duas vezes por semana e cada sessão com duração de
uma hora. Os exercícios foram realizados sempre no
mesmo ambiente (clínica de fisioterapia da Instituição).
A tabela 2 apresenta os 13 exercícios realizados e repartidos conforme a intensidade e a fase (básica e intermediária) (8,9).
Nas quatro primeiras semanas foi utilizado o método Mat Pilates de nível introdutório (poucas repetições)
com os seguintes exercícios: O cem, rolar para cima,
rolar para baixo, círculo com uma perna, rolando como
uma bola, alongamento de uma perna, alongamento de
duas pernas e alongamento da coluna para frente. Esses
exercícios foram realizados em duas séries cada, variando entre duas a oito repetições dependendo do exercício.
Da quinta semana até a décima primeira semana
foi utilizado o método Mat Pilates de nível intermediário
(maior número de repetições) com os seguintes exercícios: O cem, rolar para cima, rolar para baixo, circu-

Figura 3. Teste de Força Lombar no Dinamômetro.

lo com uma perna, rolando como uma bola, alongamento de uma perna, alongamento de duas pernas, alongamento da coluna para frente, Circulação do pescoço,
Chute com uma perna, série de chutes laterais, Ponte e
Vôo. Esses exercícios foram realizados em duas séries
cada, com aproximadamente entre duas a oito repetições dependendo da fase (básica/intermediária, ver tabela 2).
Após a décima primeira semana de intervenção, as
principais medidas de resultados foram novamente avaliadas utilizando os mesmos procedimentos e protocolo
experimental para verificar os efeitos dos exercícios Pilates na função do tronco e nos sintomas de dor.
Análises Estatísticas
Os dados foram analisados por meio da estatísti-

Figura 4. Teste de Sorensen (Resistência da musculatura lombar).
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Tabela 2. Exercícios de Pilates utilizados.
Exercícios realizados

Fase

nº de repetições

O Cem

Básica/Intermediária

50/100

Rolar para Baixo

Básica/Intermediária

3/8

Rolar para cima

Básica/Intermediária

2/8

Círculo com 1 perna

Básica/Intermediária

5 cada perna

Rolando como Bola

Básica/Intermediária

6/8

Alongando 1 perna

Básica/Intermediária

8

Alongando 2 pernas

Básica/Intermediária

8

Alongando coluna para frente

Básica/Intermediária

5/8

Circulação do Pescoço

Intermediária

2

Chute com 1 perna

Intermediária

5

Série de chutes Laterais

Intermediária

8

Ponte

Intermediária

8

Vôo

Intermediária

3x30 seg

Tabela 3. Resultados pré- e pós-treinamento Pilates nas variáveis de resultados.
Variáveis

Sessão 1 (pré)

Sessão 2 (pós)

Valores P
Teste t

Flexibilidade (cm)

38.2 (1.4)

39.3 (6.7)

0.485

Equilíbrio (área COP cm2)

10.8 (3.4)

10.2 (2.4)

0.885

Força lombar (N)

750 (365)

767 (246)

0.940

Resistência lombar (s)

96.2 (46)

93.7 (19)

0.910

Valores são a média e o Desvio Padrão (DP) em parênteses. P > 0.05: nenhuma diferença significativa entre pré- e pós-treinamento Pilates.

RESULTADOS

com lombalgia crônica dentro do princípio de preserva-

Oito indivíduos desistiram de participar do estudo

ção da estabilidade lombar, mas também ser um méto-

por vontade própria, sendo uma amostra final de quatro

do preventivo e intervencionista para correções de pro-

indivíduos para as análises. A média inicial para a medi-

blemas posturais. Os problemas posturais (assimetrias

da de dor por meio da EVA foi de 6 cm (dor moderada)

segmentares e musculares, escolioses, cifoses e lordo-

(DP = 2) enquanto a média final foi de 2 cm (leve) (DP

ses pronunciadas) têm sido considerados nos dias de

= 0.9), obtendo-se assim uma melhora significativa (P =

hoje um sério problema de saúde pública, pois atin-

0.017) nos sintomas de dor após o treinamento Pilates.

gem uma alta incidência na população economicamen-

Os resultados para as variáveis: flexibilidade, equilíbrio, força e resistência lombar são apresentadas na

te ativa, incapacitando-a temporariamente ou definitivamente para atividades profissionais(18,19).

Tabela 3. Nenhuma diferença significativa foi encontra-

Alguns autores apontam a necessidade de um tra-

da entre as sessões pré- e pós-treinamento para todas

balho de base abrangente, que atue principalmente, no

essas variáveis. Em geral, houve leve melhora para a

plano preventivo e educacional para promover mudan-

flexibilidade (1 cm apenas), e um aumento de 5% na

ças de hábitos inadequados e até diminuir a alta incidên-

força lombar em relação à medida inicial. Para as demais

cia de afecções posturais no jovem e no adulto(19). Sendo

variáveis (equilíbrio e resistência), os valores são apa-

assim, o exercício como recurso terapêutico para a pre-

rentemente similares.

venção e tratamento da dor lombar tem recebido grande atenção nos últimos anos porque pode prevenir a fra-

DISCUSSÃO

queza e a baixa resistência dos músculos eretores da es-

O método Pilates tem sido considerado uma exce-

pinha, responsáveis pela etiologia da dor lombar não es-

lente modalidade de exercício para melhorar a estabi-

pecífica, e assim ajudar no tratamento de pacientes com

lidade da coluna vertebral, a força e a resistência dos

dor lombar

.

(20,22)

músculos lombares(17). Este método, por meio de seu

Evidências científicas recentes sobre o assunto

princípio de ação, poderia não apenas ser positivo para

apontam que o exercício progressivo contra resistên-

diminuir os sintomas de dores lombares de pacientes

cia tem valor comprovado na melhora dos sintomas clí-
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nicos (dor, incapacidades, disfunção muscular) em pa-

tória e intermediária do Pilates. Para conhecimento dos

cientes com lombalgia crônica(20). Pacientes com lombal-

autores, essa padronização nunca foi testada conforme

gia crônica são geralmente caracterizados por fraqueza

a intensidade do esforço (i.e; % de ativação muscular

e fadiga muscular, falta de mobilidade e controle pos-

para todas variantes do exercício) e a especificidade de

tural deteriorado por falta de estabilidade da espinha

recrutamento dos grupos musculares envolvidos. É pos-

lombar(21,23). Exercícios resistidos e métodos inovadores

sível que os exercícios selecionados no presente estudo

como Pilates que enfatiza princípios tais como fortale-

trabalhassem principalmente o grupo muscular abdomi-

cimento da musculatura abdominal e paravertebral em

nal e do membro inferior, os quais participavam apenas

paralelo a boa postura, alinhamento do corpo e respi-

na medida de flexibilidade assim como na manutenção

ração, são atualmente preconizados nos programas de

do controle postural durante a tarefa de equilíbrio uni-

exercícios em academias e nos programas de reabilita-

podal. A dose de treino pode ter também influenciado

ção para o tratamento de lombalgias(24).

nos resultados em razão da pobre sobrecarga dos mús-

Particularmente, os exercícios Pilates realizados no

culos para gerar adaptações fisiológicas e os estímulos

presente estudo trouxeram benefícios para o alivio da

sensório-motores para adaptações neuromusculares de

dor, para o ganho de flexibilidade (leve melhora de 1

força, resistência, equilíbrio postural e coordenação mo-

cm) e para o ganho de força (5%) da musculatura lom-

tora, por exemplo(28,29). Menacho et al. recentemente em

bar. Esses resultados corroboram, em partes, com ou-

seu estudo sobre Pilates mostrou que apenas o exercício

tros achados da literatura(9,10,25,26). Sekendiz et al encon-

swimming, em relação ao outros dois exercícios de solo

traram efeito dos exercícios de Mat Pilates na força e na

(single leg kick, double leg kick), ativa em média 52%

flexibilidade da musculatura de tronco em 45 mulheres

da CVM. Certamente, um esforço de 52% de ativação

adultas sedentárias, durante 5 semanas (3 x semana)

muscular poderia induzir mudanças fisiológicas para ga-

com um protocolo que preconizava exercícios de: cem,

nhos de força e resistência da musculatura lombar. Infe-

ponte, serra e swimming. Os autores mostraram uma

lizmente, este tipo de exercício foi preconizado somente

melhora significativa em ambas variáveis de força e fle-

uma vez durante a fase intermediária, com baixa dose,

xibilidade. Kolyniak et al. utilizaram o método Pilates no

e em paralelo a outros exercícios que solicitavam muito

nível intermediário-avançado, e obtiveram como resul-

mais os grupos abdominais e dos membros inferiores

tado significativo um aumento de 25% no pico de tor-

(i.e.; cem, rolar para cima, círculos com 1 perna etc).

que (força) dos músculos extensores e flexores do tron-

Embora todos esses fatores limitantes, o presente

co durante avaliação Isocinética. Já Bertolla et al. mos-

estudo mostrou a importância dos exercícios Pilates no

traram uma melhora significativa na flexibilidade avalia-

tratamento de lombalgias. Esses exercícios poderiam de

da com o banco de Wells no grupo treinado com método

alguma forma favorecer a melhora no quadro clínico do

Pilates durante 4 semanas, com freqüência de 3 x sema-

paciente, como a diminuição da dor e contribuir para o

na, em atletas juvenis de futsal.

aumento da flexibilidade e força como apontado parcial-

Por outro lado, poucos estudos têm investigado os

mente pelos resultados. Esses resultados têm implica-

efeitos dos exercícios Pilates em pacientes com lombal-

ções clínicas relevantes para a reabilitação funcional de

gia crônica como o presente estudo fez. Infelizmente

pacientes com dor lombar.

isto dificulta na discussão dos resultados para generalização e aplicações clínicas dessa nova conduta interven-

CONCLUSÃO

cionista utilizados por muitos terapeutas no tratamento

Os resultados do presente estudo apresentaram

de lombalgia. O presente estudo colabora para literatura,

efeitos benéficos do treinamento Pilates para diminuir

embora apresente alguns limites como a grande perda

os sintomas de dor e melhorar a flexibilidade e a força

amostral para a análise da última sessão. Também, uma

lombar. Contudo, os resultados devem ser vistos com

das explicações para a pouca ou nenhuma melhora sig-

cautela devido à perda amostral, apesar da relevância

nificativa para algumas variáveis como equilíbrio e re-

clinica do estudo. Novos estudos devem ser realizados

sistência lombar pode ter sido associada à prescrição

para melhor estabelecer os protocolos de exercícios Pila-

dos exercícios. Primeiramente, os 13 exercícios selecio-

tes e seus reais efeitos para melhora da função do tron-

nados e padronizados durante o treinamento são geral-

co e dos sintomas clínicos de pacientes com lombalgia

mente os exercícios recomendados para fase introdu-

crônica.
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Avaliação da capacidade para o trabalho e da
função cardiorrespiratória de trabalhadores
saudáveis.
Evaluation of ability to work and cardiopulmonary exercise testing for healthy subjects.
Rosimeire Simprini Padula(1,2), Luciana do Socorro Da Silva Valente(3), Aleandra Aparecida Gonçalves
Pereira(4), Cesira Cristina Perina de Oliveira(4) Milena Pelosi Rizk Sperling(2), Luciana Chiavegato(1).

Resumo
Introdução: As mudanças constantes no mundo do trabalho e a maior expectativa de vida da população brasileira convergem com a necessidade de avaliação destes trabalhadores para melhor compreensão de suas demandas e necessidades. Objetivo: avaliar a percepção do trabalhador sobre sua capacidade para o trabalho e sua real capacidade física. Método: Trabalhadores com idade de 38,5±10,67 anos sendo 17 homens e 15 mulheres, funcionários do setor de limpeza de uma instituição
de ensino. Para conhecer a demanda e os riscos da atividade de trabalho responderam ao questionário - Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT. A análise e comparação dos valores da escala do ICT foram separadas por gênero e por faixa etária
(20 e 39 – 40 e 59). Após o cálculo do ICT individualmente foi calculada a nota de acordo com a soma de pontos e classificados como Ruim, Moderado, Bom e Ótimo. A capacidade cardiorrespiratória dos trabalhadores foi avaliada pelo teste de ergoespirometria acoplado ao ventilômetro e os resultados foram obtidos através da análise de frequência cardíaca (FC) e consumo máximo de oxigênio (VO2máx) previsto e obtido. Resultados: 52,94% dos homens consideraram sua capacidade Ótima
contra 6,71% das mulheres. Divididos por faixa etária, 43,12% entre 20 e 39 anos avaliam sua capacidade como Ótima contra
15,39% entre a faixa de 40 e 59 anos. Quando comparados homens e mulheres, nota-se que as mulheres percebem sua capacidade para o trabalho como estando pior em relação aos homens. Quanto à faixa etária observa-se que a capacidade para
o trabalho é inversamente proporcional a idade. Em relação à ergoespirometria observa-se que a FC prevista e o VO2 máx obtido foram maiores por gênero e por faixa etária. Conclusão: As mulheres apresentaram capacidade cardiorrespiratória semelhante a dos homens, contudo a percepção da capacidade para o trabalho foi mais bem avaliada pelos homens do que pelas
mulheres. A idade também influenciou na capacidade cardiorrespiratória e na percepção da capacidade para o trabalho, onde
os mais jovens apresentaram melhores resultados.
Palavras-Chave:idade, gênero e saúde, saúde do trabalhador, índice de capacidade para o trabalho, teste de esforço.
Abstract
Introduction: The constant changes in the workplace and higher life expectancy of the population converge with the need to
evaluate these workers to better understand their needs and demands. Objective: To evaluate the worker’s perception about
his ability to work and its actual physical capacity. Method: Workers aged 38.5 ± 10.67 years with 17 men and 15 women,
employees of the cleaning sector of an educational institution. To meet the demand and the risks of the study completed the
questionnaire - Work Ability Index - WAI. The analysis and comparison of the scale of the WAI were separated by gender and
age group (20 and 39 to 40 and 59). After calculating the individual WAI was calculated according to the note the sum of
points and classified as Poor, Moderate, Good and Excellent. The cardiorespiratory performance of the workers was assessed
by cardiopulmonary exercise testing coupled to the treadmill ergometer and results were obtained through analysis of heart
rate (HR), VO2 predicted and obtained. Results: 52.94% of men considered their ability excellent against 6.71% of women.
Divided by age group, 43.12% between 20 and 39 years evaluate their capacity as against 15.39% Optimal range between
40 and 59 years. When comparing men and women, it is noted that women perceived their work ability as being worse than
men. As age group observed that the ability to work is inversely proportional to age. Regarding treadmill ergometer observes
that the FC provided and VO2 obtained were higher by gender and age group (including p values) Conclusion: It was concluded that women had a cardiopulmonary fitness similar to that of men, yet the perceived ability to work was better appreciated
by men than by women. Age also influenced the cardiorpulmonary performance and the perception of work ability, where the
younger subjects showed better results.
Keywords: aging, gender and health, occupational health, work ability index, exercise test
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seja, não envolve apenas os ajustes cardiovasculares e

A capacidade para o trabalho esta relacionada à capacidade que o trabalhador tem em executar seu traba-

respiratórios, mas, também, neurológicos, humorais e
hematológico(7).

lho em função das exigências, de seu estado de saúde e

Na prática, a grande utilidade do teste cardiorrespi-

de suas capacidades físicas e mentais(1). Pode ser con-

ratório reside na determinação da capacidade funcional

siderada resultante de um processo dinâmico entre re-

ou capacidade aeróbia, pela obtenção dos dois principais

cursos do indivíduo em relação ao seu trabalho, e sofre

índices de limitação funcional, que são o consumo máxi-

influência de fatores como aspectos sociodemográficos,

mo de oxigênio e o limiar anaeróbio ventilatório. Portan-

estilo de vida e processo de envelhecimento(2).

to, pode e deve ser utilizado para, a avaliação de atletas,

Entre os diversos fatores atuantes, a saúde é con-

sedentários, cardiopatas, pneumopatas, porém nenhum

siderada como um dos principais determinantes da ca-

outro parâmetro é tão preciso ou reprodutível como o

pacidade para o trabalho(3). Dentro do que se considera

VO2 max.(7,8). O consumo máximo de oxigênio pode ser

condição de saúde, um trabalhador está apto e funcio-

definido como o maior volume de oxigênio por unidade

nalmente capaz para o trabalho quando realiza de forma

de tempo que um indivíduo consegue captar respiran-

plena as suas atividades de vida diária e do trabalho,

do ar atmosférico durante o exercício, sendo alcançado

participando efetivamente dessas atividades com total

quando se atingem níveis máximos de débito cardíaco e

aproveitamento de todas as funções do corpo(4).

de extração periférica de oxigênio(7,9,10).

A capacidade para o trabalho representa o quan-

O VO2max pode ser caracterizado como um índice

to o trabalhador está bem nesse momento e num futu-

que fornece uma avaliação da capacidade funcional de

ro próximo(1,3). Por isso, o conhecimento do trabalhador

transporte e utilização de oxigênio(10), sendo o volume

sobre sua real capacidade para o trabalho é indispensá-

de ejeção sistólico máximo, o principal fator limitante de

vel para criar condições de emprego seguras, especial-

captação máxima de oxigênio na maioria dos indivíduos.

mente quando o trabalho exige grande esforço físico(5).

É recomendadamente expresso em ml/kg/min e existem

No entanto, há outras situações que refletem essa

valores preditos, em percentual, para idade e sexo

.

(8,9,10)

incapacidade, ou a diminuição da capacidade para o tra-

Por isso, a habilidade que o individuo tem para ava-

balho, o envelhecimento natural, por exemplo, pode fazer

liar essa percepção é fundamental, pois com o envelhe-

com que o indivíduo tenha a percepção de estar menos

cimento os níveis de aproveitamento de VO2 máx diminui

capaz para suas tarefas, do que estava há alguns anos(1,6).

independentemente do tipo de trabalho executado(11).

Além disso, as particularidades que envolvem cada in-

Portanto, o método de avaliação com gases expirados

divíduo em determinada condição de saúde ou doença,

apresenta-se como mais uma arma na propedêutica

na atividade por ele desempenhada e na percepção que

não-invasiva para determinar a real capacidade funcio-

ele próprio tem dessa situação, é imprescindível que seja

nal de pessoas saudáveis ou pacientes com comprome-

avaliado para conhecer as dificuldades funcionais(6).

timento cardiovascular e/ou pulmonar(12).

Capacidade Cardiorrespiratória

nal seja minimizada, é necessário estar atento a qual-

Para que essa situação de envelhecimento funcioO teste ergoespirométrico possibilita determinar
variáveis respiratórias, metabólicas e cardiovascula-

quer mudança que possa ocorrer, tanto relacionado ao
trabalhador como ao ambiente de trabalho(13).

res pela medida das trocas gasosas pulmonares duran-

Para tanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a

te o exercício e a expressão dos índices de avaliação

percepção que o trabalhador tem de sua capacidade

funcional(7,8).

para o trabalho e a capacidade cardiorrespiratória in-

Considerando-se que, basicamente, a função do

fluenciada pelos fatores gênero e faixa etária.

sistema cardiovascular e pulmonar é manter o processo de respiração celular e que uma maneira de se aferir

MÉTODO

essa função é por meio da análise do consumo de oxigê-

O desenho do estudo realizado foi de corte trans-

nio (VO2) e do gás carbônico produzido (VCO2), que por

versal sendo avaliados 32 trabalhadores, de ambos os

sua vez, variam com a intensidade de trabalho realiza-

gêneros, do Setor de Conservação e Limpeza de uma

do, a utilização de um teste de esforço no qual se con-

instituição de ensino superior. Todos eram saudáveis,

siga determinar o consumo de oxigênio e a eliminação

não tabagistas, sem história de doenças cardiorrespira-

de gás carbônico diretamente reflete, em última análise,

tórias, como hipertensão arterial, doença coronariana,

a integridade desses sistemas, bem como suas adapta-

infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca ou outra do-

ções durante a realização de um exercício

.

(7,8)

Esse teste, denominado de cardiopulmonar, cardiorrespiratório ou ergoespirométrico traz, na reali-

ença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sinusite crônica, asma, tuberculose pulmonar ou outra doença respiratória.

dade, informações a respeito da integridade de todos

A idade dos voluntários variou entre 20 a 57 anos

os sistemas envolvidos com o transporte de gases, ou

(média de idade 38,5±10,67 anos) sendo 17 homens,
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Capacidade para o trabalho e função cardiorrespiratória.

35,6±10,79 anos (entre 20 a 56 anos) e 15 mulheres,

leta piloto, onde um voluntário que não fez parte do

41,5 ± 10,43 anos (entre 26 a 57 anos). Na classificação

grupo de estudo realizou o teste ergoespirométrico para

por faixa etária tem-se 16 indivíduos entre 20-39 anos

a organização dos parâmetros da avaliação cardiorrespi-

(média de idade 29,44±4,52 anos) e 16 indivíduos entre

ratória, sendo possível corrigir possiveis intercorrências

40-59 anos (media de idade 48,19±5,00 anos).

no momento da avaliação, como por exemplo, o acopla-

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em

mento da máscara.

Pesquisa Proc. N. 0048.1.186.000-10, e todos os parti-

Os trabalhadores responderam ao questionário Ín-

cipantes após serem informados sobre o estudo, riscos e

dice de Capacidade para o Trabalho (ICT) aplicado no

benefícios assinaram termo de consentimento livre e es-

horário regular de trabalho, sem qualquer custo para o

clarecido segundo diretrizes e normas regulamentado-

trabalhador, ou necessidade de realização de hora extra

ras de pesquisa envolvendo Seres Humanos contidas na

pelo tempo dedicado ao preenchimento.

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e declaração de Helsinki.

Após a aplicação do ICT estes foram encaminhados à Clínica de Fisioterapia, laboratório de Fisiologia do
Exercício, para a realização do teste ergoespirométrico.

Instrumentos de Avaliação

Os voluntários receberam uma breve explicação

O Índice de Capacidade para o Trabalho, instru-

do método, das rotinas e de suas possíveis conseqüên-

mento desenvolvido pelo instituto finlandês de Saúde

cias. O teste durou em média 40 minutos, desde o inicio

Ocupacional, revela o quanto o trabalhador é capaz de

da explicação prévia, perguntas pessoais, alongamen-

realizar seu trabalho. A conclusão do instrumento tem

to, aferição da Pressão Arterial, colocação da máscara,

como base, as respostas de uma série de questões, con-

acionamento da esteira e finalização do protocolo Bruce,

siderando as exigências físicas e mentais, o estado de

ao atingir a FC submáxima.

saúde e os recursos do trabalhador. O resultado atinge um escore de 7 a 49, retratando o conceito do pró-

Análise de dados

prio trabalhador em relação a sua capacidade para o tra-

O ICT foi determinado com base nas respostas dos

balho. Dentro desse intervalo, a pontuação alcançada é

trabalhadores, cada reposta possui uma pontuação e a

classificada em quatro categorias: de 7 a 27: capacida-

soma das mesmas determinou o escore e a classificação

de Ruim; de 28 a 36: capacidade Moderada; de 37 a 43,

do desempenho de cada voluntário.

capacidade Boa; de 44 a 49, capacidade Ótima(14).

As variáveis analisadas no teste ergoespirométrico

Para realização do teste ergoespirométrico foi utili-

(FC prevista, FC obtida, VO2 previsto, VO2 obtido) foram

zada uma Esteira ergométrica Inbramed Millenium Clas-

determinadas pelo software para a análise de dados,

sic CI Imbrasport®;

Software para Análise de Dados:

Galileu. As variáveis para análise foram divididas por gê-

programa MICROMED (Galileu); Ventilômetro FlowMET e

nero (Homens e Mulheres) e por faixa etária de 20 – 39

Protocolo de Bruce, além de estarem de acordo com as

anos e de 40 – 59 anos.

diretrizes para realização do teste cardiopulmonar traçadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia(9).
O teste ergoespirométrico por meio da ventilometria foi utilizado para a determinar os limiares ventilató-

Para análise da existência de diferenças significativas das variáveis quantitativas de capacidade física (FC,
VO2) foi utilizado a ANOVA one way com nível de significância de 5% para as condições gênero e faixa etária.

rios 1 e 2 (intensidade mínima e máxima de esforço com

A fim de observarmos a possível associação entre o

predomínio aeróbio), através da aplicação do exercício

ICT e o VO2máx, categorizamos as variáveis e aplicamos

físico com a utilização de ergômetros, no caso a esteira

teste de qui-quadrado: ICT (moderada/ruim e boa/regu-

rolante, utilizando o protocolo de Bruce com cargas pro-

lar) e VO2 (abaixo e acima do previsto).

gressivas, tendo como finalidade a elevação da taxa metabólica corporal e do trabalho cardíaco para que sejam

RESULTADOS

analisadas as respostas clínicas, metabólicas, hemodi-

Quando se compara à percepção da capacidade

nâmicas e eletrográficas do indivíduo. O Protocolo de

para o trabalho 69,24% dos homens consideram sua ca-

Bruce é um protocolo de teste de esforço relativamente

pacidade como Ótima para apenas 23, 08% das mulhe-

simples que consiste de aumentos de carga de trabalho

res (Figura 1). A idade também influenciou os resulta-

em intervalos de 3 minutos, iniciando com uma veloci-

dos, indivíduos na faixa etária de 20 a 39 anos conside-

dade de 2,7km/h e uma inclinação de 10 graus na estei-

ram sua capacidade para o trabalho melhor que a faixa

ra ergométrica, com aumentos da velocidade e do grau

etária de 40-59 anos (Figura 2).

de inclinação a cada 3 minutos, até a exaustão ou até
que um ponto determinado seja alcançado(9,15,16).

A Frequência Cardíaca prevista foi maior que a obtida
para homens e mulheres, mas não houve diferença significativa entre os gêneros (p=0,405). A Frequência Cardía-

Procedimentos
Antes do inicio dos trabalhos foi realizada uma co-
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do esperado, já que o teste ergoespirométrico realizado não levou os individuos a exaustão, mas até a sua
FC submáxima. Em relação à FC prevista versus a obtida por gênero mostrou a do grupo dos homens é maior,
sem diferença significativa para o grupo feminino. Entre
as faixas etárias houve um predomínio de maiores valores de FC no grupo entre 20 a 39 anos. Estes resultados
mostram que com o passar da idade a freqüência cardíaca tende a reduzir podendo ser quase 20% mais baixa
do que em indivíduos mais jovens(17).
Figura 1. Categorias Índice de capacidade para o Trabalho (ICT)
por gênero.

Os valores do VO2máx obtido em relação ao previsto para o grupo foram significativamente maiores, refletindo a capacidade ventilatória do grupo na captação do
ar durante o exercício progressivo quando comparados
a outros estudos com indivíduos sedentários. Os ajustes cardiovasculares ocorrem para que possa haver um
aumento de fluxo sanguíneo aos territórios musculares
em atividade, em função de um aumento da demanda
metabólica local, com consequente aumento do consumo de oxigênio(7).
O protocolo de esforço utilizado (Bruce) pode também ter garantido que os resultados não tenham sido
subestimados, como acontece com o uso de outros testes em outros estudos(18,19).
Entretanto os indivíduos mais jovens e do sexo

Figura 2. Categorias Índice de capacidade para o Trabalho (ICT)
por faixa etária

masculino apresentaram maiores valores de VO2 máx,
ou seja, maior capacidade ventilatória do que o previsto, contudo ambos de acordo com os parâmetros de
normalidade para gênero, e para faixa etária no grupo

O valor de VO2máx obtido foi superior ao previsto

mais jovem(18,19). O grupo etário entre 40-59 apresentou

tanto para homens quanto para mulheres, entretanto,

menor valor de VO2 máx indicando um declínio da capa-

os homens apresentaram valor superior nas duas situa-

cidade aeróbia ao longo dos anos(19,20).

ções Houve diferença significativa entre o VO2máx pre-

Com relação ao Índice de Capacidade para o Tra-

visto e obtido entre gêneros (p=0,003). O consumo de

balho os resultados do presente estudo mostram que

oxigênio obtido foi maior que o previsto para as duas fai-

o grupo etário jovem percebeu estar mais capaz para

xas etárias avaliadas, entretanto os indivíduos mais jo-

o trabalho se considerarmos a categoria ótimo. A dife-

vens apresentaram maiores valores de VO2 (p=0,001)

rença percentual se considerada as categorias ótima e

(Tabela 1). Houve associação significativa entre a classi-

boa capacidade para o trabalho foi 23,38 melhor para a

ficação do ICT com o VO2 máx ( p= 0,002).

faixa etária 20-39 percebe-se 23,38% melhor. E entre
os mais velhos (40-59 anos) houve um predomínio nas

DISCUSSÃO

categorias boa e moderado capacidade para o traba-

A população estudada apresentou FC prevista maior

lho. Esses resultados não são demonstrados em outros

que a obtida para ambos os grupos sendo este resulta-

estudos(13, 21). Há evidências também que a partir dos

Tabela 1. Freqüência cardíaca e consumo de oxigênio por gênero e faixa etária
Frequência Cardiaca(bpm)
FC prevista

FC obtida

Volume de Oxigênio(ml/kg/min)
VO2 previsto

VO2 obtido

Gênero
Homens

184,83±10,41

158,08±15,57

43,43±5,46

50,96±16,34

Mulheres

178,58±10,67

151,81±17,45

27,12±3,83

47,43±13,45

20 – 39

191,25±4,87

162,50±9,57

40,11±9,03

57,52±7,36

40 - 59

172,17±6,08

146,42±18,76

30,58±14,73

38,52±11,87

Faixa etária (anos)
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50 anos os trabalhadores mudam progressivamente sua

Capacidade para o trabalho e função cardiorrespiratória.

pacidade para o trabalho(20,21,22).

percepção de capacidade entre as categorias de capaci-

Estudos longitudinais são necessários para enten-

dade já determinadas (Ótima, Boa, Moderada e Ruim), o

der os fatores de risco, grau de exposição dos trabalha-

que poderia sugerir envelhecimento funcional do nosso

dores, e como estes interferem na capacidade para o tra-

grupo de estudo(13).

balho e capacidade físico-funcional dos trabalhadores. A

Outro fator que pode ter influência na percepção

compreensão destas condições permitirá a elaboração de

da capacidade para o trabalho é a experiência e motiva-

estratégias de promoção e prevenção da saúde durante

ção do trabalhador na realização de suas tarefas, no en-

todo o período produtivo do individuo, o que poderá ter

tanto, neste estudo os trabalhadores experientes (40 –

influência na qualidade de saúde física e mental.

59 anos) com mais de 4 anos na função, demonstraram
pior avaliação do que os mais jovens(12). Neste caso, a

CONCLUSÃO

tarefa que realizam pode ter influenciado mais na capa-

A Capacidade Cardiorrespiratória dos trabalhado-

cidade para o trabalho do que a experiência e a motiva-

res foi similar entre os gêneros, contudo, quando com-

ção, relacionadas ao declínio da percepção da capacida-

parado os mesmos índices para as diferentes faixas etá-

de para o trabalho podendo estar associado ao tempo

rias constata-se que os mais jovens obtiveram melho-

em que os indivíduos permanecem expostos às exigên-

res resultados que os indivíduos mais velhos. O Índi-

cias do trabalho ocasionando maior envelhecimento fun-

ce de Capacidade para o trabalho foi melhor avaliado

cional, à idade, ou ao envelhecimento cronológico(22).

pelos homens quando comparado às mulheres, indican-

O que ocorre também é que mesmo quando o in-

do que mesmo tendo capacidades cardiorrespiratórias

divíduo tenta manter-se ativo, com a idade a freqüên-

semelhantes, as mulheres se percebem menos capazes.

cia cardíaca e o volume sistólico apresentam-se meno-

As diferentes categorias do Indice de Capacidade para o

res, e que pode ser agravado pela falta de exercícios fí-

trabalho apresentaram uma associação significativa com

sicos, fato este que contribue para a diminuição da ca-

o consumo máximo de oxigênio.
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Artigo Original

Técnicas de terapia manual torácica através do
método Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal (RTA)
melhoram a ventilação pulmonar em pacientes
ventilados mecanicamente.
Manual chest therapy techniques by the method of Thoracic-Abdominal-Rebalance (TAR) improve
ventilation in mechanically ventilated patients.
Juliana B. Ruppenthal(1), Sandro Groisman(2), Marcelo Azevedo(3), Magda Moura(4), Fabrícia C. Hoff(5), Mariângela Pinheiro Lima(6).
Hospital Mãe de Deus – HMD - Porto Alegre / RS, Brasil
Resumo
Introdução: Uma das técnicas mais utilizadas em fisioterapia respiratória é a terapia expiratória manual passiva (TEMP), contudo alguns
estudos em cobaias animais demonstram que a compressão torácica diminui o volume de ar corrente e pode aumentar as áreas de hipoventilação. Por outro lado, o método de Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal (RTA) é uma técnica de terapia manual que utiliza liberações faciais e manipulações articulares com o objetivo de melhorar a mobilidade da caixa torácica e tonicidade dos músculos ventilatórios, e isto
melhoraria o fluxo expiratório evitando a compressão dinâmica das vias aéreas pelo aumento da pressão extratorácica. Objetivo: comparar as alterações das variáveis ventilatórias e dos sinais vitais ocasionadas pela utilização de protocolos de TEMP e de RTA, em pacientes com acidente vascular encefálico (AVE), ventilados mecanicamente. Método: estudo randomizado controlado. Os pacientes estavam
em ventilação mecânica, no modo pressão de suporte, e foram divididos em 2 grupos: protocolo TEMP e protocolo RTA. As variáveis ventilatórias e dos sinais vitais foram coletadas em 3 (três) momentos: medida basal (antes da randomização), medida após protocolo (TEMP
ou RTA) e medida após aspiração (após hiperinsuflação manual e aspiração traqueal). Para análise estatística foi utilizada Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas. Resultados: Foram incluídos 20 pacientes durante o período de estudo, 10 em cada protocolo,
com média de idade de 74,3 ± 10,6 anos, sendo 9 (45%) do sexo masculino. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os
protocolos quanto a todas as variáveis mensuradas. Porém, foi observado um aumento significativo do volume de ar corrente inspiratório (VACinsp) dos pacientes submetidos ao protocolo RTA, quando comparadas as medidas após protocolo e basal (p=0,03) e as medidas
após aspiração e basal (p=0,001). Conclusão: O aumento do VACinsp após os manuseios do protocolo RTA, demonstra a influência desta
técnica de terapia manual, na melhora da ventilação em pacientes sem doença pulmonar e ventilados mecanicamente.
Palavras-chave: Terapia respiratória, ventilação pulmonar, respiração artificial.
Abstract
Introduction: One of the most widely used techniques in respiratory therapy is the manual compression, however some studies in experimental animals have shown that chest compression may decrease the tidal volume and increase the hypoventilation areas. Moreover,
the method of Thoracic-Abdominal-Rebalance (TAR) is a technique that uses manual therapy and facial manipulations, in order to improve
the mobility of chest and ventilatory muscle tone. This would increase the expiratory flow avoiding air trapping by increased pressure extrathoracic. Objective: To compare the changes of ventilatory variables and vital signs caused by the use of TEMP and RTA protocols in
patients with stroke mechanically ventilated. Method: randomized controlled trial. Mechanical ventilated patients under pressure support
were divided into two groups: TAR protocol and manual compression protocol. The ventilatory data and vital signs were collected at three
(3) stages: baseline measure (before randomization), measured after protocol (manual compression or TAR) and measured after aspiration (after manual hyperinflation and tracheal aspiration). For statistical purpose analysis of variance was used (ANOVA). Results: We included 20 patients during the study period, 10 in each protocol, with an average age of 74.3 ± 10.6 years, and 9 (45%) were men. There
was no statistic difference between protocols on all the variables measured. However, we observed a significant increase in inspiratory
tidal volume (VACinsp) of patients undergoing TAR protocol compared measures after the protocol and baseline (p = 0.03) and measured
after aspiration and baseline (p = 0.001) Conclusion: The increase of VACinsp after handling this technique demonstrates the influence
of manual therapy in the improvement of ventilation in patients without lung disease and mechanical ventilation.
Keywords: Respiratory therapy, pulmonary ventilation, artificial respiration.
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MÉTODO

Uma variedade de técnicas manuais, incluindo a te-

Estudo randomizado controlado, realizado no Cen-

rapia expiratória manual passiva (TEMP), é usada em

tro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Mãe de

pacientes ventilados mecanicamente com o objetivo de

Deus (HMD) de Porto Alegre / RS, de março a agosto de

melhorar a ventilação pulmonar e remover secreções.

2006. O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Esta técnica envolve a compressão manual da caixa to-

Pesquisa da Instituição (CEP 117/06) e todos os pacien-

rácica durante a expiração, com o objetivo de melho-

tes foram incluídos no estudo após a assinatura, do fa-

rar o fluxo expiratório, aumentando, assim, o desloca-

miliar ou responsável pelo paciente, do Termo de Con-

mento do muco. Advoga-se que a compressão toráci-

sentimento Livre e Esclarecido.

ca é eficaz no tratamento e / ou prevenção de colapso
pulmonar em pacientes sob ventilação mecânica(1-3), no

Pacientes

entanto há poucos estudos que demonstram sua eficá-

Todos os pacientes com diagnóstico clínico de AVE,

cia. Anteriormente, já foi relatado que a compressão to-

isquêmico ou hemorrágico, e em VM, no modo Ventila-

rácica é ineficaz em melhorar a oxigenação e a ventila-

ção com Pressão Suporte (PSV) por um período míni-

ção em coelhos submetidos à ventilação mecânica (VM)

mo de 24 (vinte e quatro) horas, foram incluídos no es-

com atelectasia induzida pela infusão de muco artificial

tudo. Foram excluídos: pacientes com doença pulmonar

na traquéia, e, inclusive, no grupo tratado com TEMP

prévia, instabilidade clínica e contra-indicação da equi-

houve piora da ventilação alveolar e aumento das áreas

pe médica.

atelectasiadas(4). Além disso, utilizando o mesmo modelo animal, verificou-se que a compressão torácica não

Desenho do estudo

melhorou a clearance mucociliar(5). Quando a TEMP foi

Os indivíduos foram alocados de forma randomiza-

utilizada em pacientes em VM também não se observou

da para receber o tratamento através do protocolo de

melhora na remoção de secreção das vias aéreas, na

TEMP ou de RTA (Figura 1). A randomização foi realiza-

oxigenação ou na ventilação após aspiração traqueal(6).

da com sorteio de envelopes lacrados, por um profissio-

Estes resultados são atribuídos aos efeitos da pressão

nal não envolvido no estudo.

manual exercida, a qual aumenta a pressão de com-

O protocolo de TEMP consistiu de compressão ma-

pressão da via aérea podendo desta forma causar cola-

nual da caixa torácica no sentido ântero-posterior e lá-

bamento das vias aéreas mais distais.

tero-lateral somente na fase expiratória, por um perío-

O método Reequilíbrio Tóraco-Abdominal (RTA)

do de 20 minutos.

surge como uma alternativa, pois é uma técnica que usa

Já o protocolo de RTA consistiu de alongamentos

a terapia manual visando incentivar a ventilação pul-

passivos da musculatura inspiratória na fase expirató-

monar, através da melhora da tonicidade dos abdomi-

ria, posicionamentos da cintura escapular, manobras de

nais e da mobilização da caixa torácica respeitando as

mobilização miofascial no sentido de elevação da caixa

fases fisiológicas da respiração. O método é baseado em

torácica e apoios tóraco-abdominais, por um período de

posicionamentos, mobilizações das articulações costo-

20 minutos.

vertebrais e costocondrais, alongamentos musculares,

Independente do protocolo utilizado, todos os ma-

apoios manuais para aumentar a pressão intra-abdomi-

nuseios foram realizados, inicialmente, em decúbito la-

nal e manobras miofasciais(7). O aumento da pressão ab-

teral direito (DLD), após em decúbito lateral esquerdo

dominal gera um ponto de apoio para o diafragma dimi-

(DLE) e, por fim, em decúbito dorsal (DD), mantendo

nuindo as distorções torácicas, isto pode gerar um au-

sempre uma inclinação de 30° da cabeceira do leito.

mento da ventilação alveolar e melhora da higiene brôn-

O ajuste da ventilação mecânica foi previamente

quica sem a necessidade de compressão torácica(7, 8). As

determinado pela equipe de médicos e fisioterapeutas

manobras fasciais atuam na elasticidade do tecido con-

da unidade, baseado na observação do padrão ventila-

juntivo peritorácico diminuindo a demanda dos múscu-

tório e de parâmetros clínicos dos pacientes, dentro dos

los ventilatórios, ocasionada pela perda da elasticida-

seguintes limites: nível de pressão suporte (PS) entre 8

de torácica. Como a técnica não utiliza compressão da

- 16 cmH2O; fração inspirada de oxigênio (FiO2) entre 30

caixa torácica, ela minimiza os efeitos compressivos e o

- 45%; pressão expiratória positiva final (PEEP) entre

risco de hiperinsuflação dinâmica. Contudo existem pou-

4 - 8 cmH2O. Todos os parâmetros ventilatórios citados

cos estudos que comparam as terapias convencionais

acima foram mantidos durante a realização dos proto-

com a técnica de RTA(8).

colos, sem necessidade de alteração. Após a realização

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi comparar
as alterações das variáveis ventilatórias e dos sinais vi-

dos manuseios foi realizada hiperinsuflação manual e
aspiração traqueal.

tais ocasionadas pela utilização dos protocolos de TEMP
e de RTA, em pacientes pós acidente vascular encefálico
(AVE), ventilados mecanicamente.

Variáveis do estudo
As variáveis do estudo foram as seguintes: Fre-
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Terapia manual em ventilação mecânica.

quência cardíaca (FC, bpm), frequência respiratória (f,

Quando comparados os dois protocolos (TEMP e

irpm) e saturação periférica de oxigênio (SpO2, %) ob-

RTA), não houve diferença estatisticamente significa-

tidas diretamente do monitor a beira do leito (Portal DX

tiva quanto à FC (p=0,4), f (p=0,6) e SpO2 (p=0,4).

2020, Dixtal Medical, Wellingford, EUA). Volume de ar

Da mesma forma, não houve diferença estatisticamen-

corrente inspiratório (VACinsp, ml) e expiratório (VA-

te significativa entre as 3 (três) diferentes medidas de

Cexp, ml) obtidos a partir da média das últimas 3 (três)

FC (p=0,2) e SpO2 (p=0,5) quando comparadas duas

ventilações verificadas no painel do ventilador mecânico

a duas, durante a aplicação dos dois protocolos. Entre-

(Servo i, Maquet Critical Care, Solna, Sweden).

tanto, um aumento da f (p=0,04) foi observado quando

Estas variáveis foram coletas em 3 (três) momen-

comparadas as medidas após protocolo e após aspira-

tos distintos: medida basal (M1), medida após protocolo

ção dos pacientes submetidos tanto ao protocolo TEMP

(M2) e medida após aspiração traqueal (M3) (Figura 1),

quanto ao RTA (Tabela 2).
As médias do VACinsp das medidas basal, após pro-

por um profissional independente do estudo.

tocolo TEMP e após aspiração foram 486,5 ± 152,6 ml,
448,3 ± 144,1ml e 497,1 ± 128,2 ml, respectivamente.

Análise estatística
As variáveis quantitativas foram descritas através

Já com o protocolo RTA, as médias do VACinsp das medi-

de média e desvio padrão (DP) e comparadas por Aná-

das basal, após protocolo e após aspiração foram 464,2 ±

lise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas com

83,1 ml, 552 ± 143,7 ml e 590,8 ± 129,4 ml, respectiva-

dois fatores: um fator “intra-sujeitos” (chamado de “me-

mente. Quando comparadas as diferentes medidas de VA-

didas”) que são as três avaliações das variáveis do estu-

Cinsp do grupo submetido ao protocolo RTA, duas a duas,

do (basal, após protocolo e após aspiração) e um fator

foi observado uma diferença estatisticamente significati-

“entre-sujeitos”, que são os dois protocolos utilizados

va entre as medidas após o protocolo e basal (p=0,03)

(TEMP e RTA). As variáveis categóricas foram descritas

e as medidas após aspiração e basal (p=0,001). No en-

através de proporções. A análise foi realizada através do

tanto, não houve diferença estatisticamente significati-

programa SPSS (Statistical Package for Social Science),

va quando comparados os dois protocolos (p=0,3), nem

versão 15.0, sendo considerado um p ≤ 0,05, estatisti-

entre as diferentes medidas de VACinsp dos pacientes

camente significativo.

que utilizaram o protocolo TEMP (p=0,3) (Figura 2).

RESULTADOS

após protocolo e após aspiração, dos pacientes subme-

Por fim, as médias do VACexp, das medidas basal,
No período do estudo, 20 pacientes, sendo 9 (45%)

tidos ao protocolo TEMP foram 477,1 ± 166,6 ml, 471,3

do sexo masculino e com média de idade de 74,3 ± 10,6

± 152,5ml e 506,9 ± 107,3 ml, respectivamente. Com o

anos, foram submetidos aos protocolos. Do total de pa-

protocolo RTA, as médias do VACexp das medidas basal,

cientes, 14 (70%) apresentaram AVE isquêmico (Tabe-

após protocolo e após aspiração foram 501,1 ± 89,9 ml,

la 1).

550,5 ± 125,8 ml e 606,2 ± 115,1 ml, respectivamente. Quando comparadas as diferentes medidas de VACexp, duas a duas, observamos somente uma diferen-

Tabela 1 Características dos 20 pacientes, de acordo com o
protocolo submetido

ça estatisticamente significativa entre as medidas após
aspiração e basal (p=0,006) e entre após aspiração e

TEMP (n = 10)

RTA (n = 10)

Idade, anos; média
± DP

78,5 ± 7,2

70,1 ± 12,2

(Figura 3).

Sexo masculino (%)
/ feminino (%)

5 (50%) / 5
(50%)

4 (40%) / 6
(60%)

DISCUSSÃO

AVE I (%) / H (%)

6 (60%) / 4
(40%)

8 (80%) / 2
(20%)

deve usar técnicas que mobilizem as secreções sem pre-

após protocolo (p = 0,016), no protocolo RTA (p=0,2)

A fisioterapia respiratória para higiene brônquica

TEMP, Terapia expiratória manual passiva; RTA, Reequilíbrio-TóracoAbdominal; AVE I, Acidente vascular encefálico isquêmico; AVE H, Acidente
vascular encefálico hemorrágico. Valores em média ± DP ou n (%).

judicar a ventilação pulmonar(9). A proposta deste estudo foi analisar a utilização das técnicas TEMP e RTA em

Tabela 2 Comparações entre as medidas de FC, f e SpO2 de acordo com o protocolo submetido
TEMP

RTA

Basal

Após protocolo

Após aspiração

Basal

Após protocolo

Após aspiração

83,1±20,1

82,7±18,4

87,1±20,5

88,2±13,8

90±12,8

94,7±14,4

f, irpm

20,5±5,1

20,3±5,9

23,1±4,4

20,4±5,5

18,9±6,5

21,2±4,7†

SpO2, %

97,1±2,5

97,9±1,4

97,4±2,2

98,2±2,4

98,2±1,9

98,2±2,1

FC, bpm

†

TEMP, Terapia expiratória manual passiva; RTA, Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal; FC, frequência cardíaca; f, frequência respiratória; SpO2, saturação periférica
de oxigênio. Valores em média ± DP. †p<0,05, ANOVA para medidas repetidas, comparando a medida após aspiração com a medida após protocolo.
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pacientes com doença neuromuscular ventilados mecanicamente, e observar as alterações na ventilação, com
a aplicação das duas técnicas, antes e após aspiração
traqueal. Para tanto foram selecionados pacientes com
doença neuromuscular e sem presença de doença do
parênquima pulmonar, pois desta forma minimizamos os
vieses referentes às diferenças de complacência e ou resistência pulmonares que poderiam estar alteradas na

Figura 1. Distribuição dos 20 pacientes segundo randomização.
As variáveis do estudo foram coletadas na medida basal (M1),
na medida após protocolo de RTA ou TEMP (M2) e na medida
após aspiração traqueal (M3). TEMP, terapia expiratória manual
passiva; RTA, Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal.

presença de doença pulmonar aguda.
Este estudo mostrou que não houve modificação na
f imediatamente após a aplicação dos protocolos, o que
demonstra que as técnicas utilizadas não acarretam em
aumento do trabalho ventilatório. Contudo observamos
um aumento da f em ambos os protocolos após a aspiração traqueal. Este resultado era esperado, pois o estímulo traqueal causado pela introdução da sonda pode
estimular alguns reflexos vagais, além do próprio trauma local que causa dor e desconforto(10).
A SpO2 é um indicador de segurança em relação a
qualidade da execução da técnica de aspiração, como
não observamos alterações significativas quanto a SpO2
inferimos que o procedimento foi realizado de forma
adequada e que as alterações das variáveis ventilatórias
não são devidas à hipoxemia(11- 12).
Já foi demonstrado que a hiperinsuflação manual traqueal, usada neste estudo antes do procedimento

Figura 2. Comparações entre as medidas de VACinsp de acordo
com o protocolo submetido. TEMP, terapia expiratória manual
passiva; RTA, Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal; VACinsp, volume
de ar corrente inspiratório.
† p<0,05, ANOVA para medidas repetidas, comparando a medida após
protocolo com a medida basal.
†† p<0,05, ANOVA para medidas repetidas, comparando a medida após
aspiração com a medida basal.

de aspiração, é uma intervenção segura e que melhora
a complacência pulmonar dinâmica ocasionando desta
forma uma melhora no VAC

. Como queríamos ava-

(12)

liar os efeitos das técnicas de terapia manual no volume ventilatório, utilizamos a hiperinsuflação manual nos
dois grupos, desta forma minimizamos um possível viés
ocasionado com o uso do ambú(13).
Em relação ao volume de ar corrente, foi verificado
que no grupo que utilizou RTA houve um aumento, e no
grupo TEMP houve uma diminuição. Acreditava-se que a
expansão alveolar após a TEMP poderia acontecer pela
força de expansão elástica da caixa torácica gerada pela
compressão torácica no início da próxima inspiração, entretanto alguns autores relataram que uma pressão de
40 cmH2O foi necessária para reexpandir alvéolos colapsados em pacientes sob anestesia geral(14). Com base
nesses resultados, seria pouco provável que a pressão

Figura 3. Comparações entre as medidas de VACexp de acordo
com o protocolo submetido. TEMP, terapia expiratória manual
passiva; RTA, Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal; VACexp, volume
de ar corrente expiratório.
†† p<0,05, ANOVA para medidas repetidas, comparando a medida após
aspiração com a medida basal.
††† p<0,05, ANOVA para medidas repetidas, comparando a medida após
aspiração com a medida após protocolo.

de expansão elástica da caixa torácica no início da inspiração imediatamente após a compressão torácica seria o
suficiente para expandir alvéolos colapsados.

tasiados. Uma possível explicação é que a compressão

A diminuição do VAC com a utilização de TEMP em

torácica diminui a pressão transpulmonar pelo aumento

pacientes ventilados mecanicamente também foi encon-

da pressão intrapleural, isto ocasionaria diminuição do

trada por outros autores, eles descrevem que a com-

volume pulmonar e até possíveis áreas de colabamen-

pressão torácica, pode induzir o colapso pulmonar, cau-

to nas vias aéreas distais. Isto explicaria os achados de

sando importantes efeitos deletérios sobre a oxigenação

Unoki e col. que verificaram que a compressão torácica

e sobre a complacência de coelhos submetidos à ventila-

expiratória não teve nenhum efeito benéfico sobre a oxi-

ção mecânica com atelectasias induzidas(4), estes resul-

genação, ventilação, ou depuração do escarro na popu-

tados sugerem que a TEMP poderia ter os mesmos efei-

lação estudada de pacientes sob ventilação mecânica(6).

tos deletérios quando aplicados em pulmões não atelec-

Com relação ao RTA, considerado uma técnica atual
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Terapia manual em ventilação mecânica.

de terapia manual em fisioterapia respiratória, não exis-

Foi observado um aumento significativo no volume

tem elementos clínicos formais para sua validação, mas

de ar corrente tanto inspiratório quanto expiratório, o que

somente uma impressão global de sua eficácia clínica(8,

demonstra uma melhora da ventilação alveolar. As mano-

7, 15)

. São poucos os trabalhos que avaliam os efeitos do

bras de RTA permitem a estimulação do padrão respirató-

RTA. Dentre esses, alguns autores(8) verificaram um au-

rio diafragmático pelo aumento da pressão abdominal, o

mento significante da força muscular inspiratória em

que auxilia a fase insercional da contração do diafragma.

pacientes com fibrose cística, após um período de três

Destaca-se nesse caso a manobra de auxílio inspiratório,

meses de tratamento com RTA, contudo este trabalho

que consiste na elevação da caixa torácica durante a ins-

não teve grupo controle. Em outro estudo, também não

piração, aumentando a pressão transpulmonar, o que po-

controlado(15), os autores identificaram uma melhora sig-

deria explicar o aumento do VACinsp. Dentre as variáveis

nificativa da saturação arterial de oxigênio associando o

analisadas (FC, f, VACinsp., VACexp e SpO2), antes e após

RTA com posição PRONA em crianças com prematurida-

os protocolos e após o procedimento de aspiração, pode-

de. Já em um estudo de caso-controle com crianças pre-

se observar que o VACinsp aumentou de forma significati-

maturas tratadas com RTA(7), foi observado, apesar do

va, após os manuseios do RTA, comprovando a melhora da

pequeno tamanho da amostra, um aumento e diminuição

ventilação pulmonar. Este aumento do VACinsp e do VA-

significativos da complacência pulmonar e resistência ex-

Cexp manteve-se após os procedimentos de aspiração.

piratória, respectivamente, no grupo que realizou RTA.

Os resultados sugerem que a utilização de terapia

O presente estudo é a primeira pesquisa controla-

manual com manuseios de RTA podem auxiliar na me-

da e randomizada, que se propõe a avaliar os efeitos do

lhora da ventilação alveolar em pacientes neuromuscu-

RTA na ventilação alveolar, apesar do pequeno tamanho

lares, sem doença do parênquima pulmonar, ventilados

da amostra.

mecanicamente.
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Artigo Original

Correlação entre amplitude de movimento da
articulação talocrural e equilíbrio estático e
dinâmico de idosas de um grupo da terceira
idade.
Correlation between range of motion of the talocrural joint and static and dynamic balance in
elderly women from a group of seniors.
Juliana Fonseca Pontes-Barros(1), José Erickson Rodrigues(1), Almir Vieira Dibai Filho(1), Cid André Fidelis
de Paula Gomes(1).

Resumo
Introdução: Alterações na articulação do tornozelo podem reduzir a mobilidade e o controle postural em idosos, acarretando desequilíbrios e possíveis quedas. Objetivo: Avaliar a correlação existente entre a amplitude de movimento
(ADM) da articulação talocrural e o equilíbrio estático e dinâmico em idosas. Método: Estudo transversal e quantitativo, apresentando uma amostra de 30 idosas sedentárias participantes de um Grupo da Terceira Idade localizado no
município de Maceió, Alagoas, Brasil. Avaliou-se a amplitude de movimento da articulação talocrural por meio de um
goniômetro. Para avaliar o equilíbrio estático e dinâmico foram utilizados o Teste de Alcance Funcional (TAF) e o Teste
Timed Up and Go (TUG). Além disso, verificou-se a idade, altura e peso das voluntárias. Resultados: Encontrou-se
uma idade mediana de 80 anos, tempo no TUG de 15,31 s e distância no TAF de 8 cm. Conclusão: Verificou-se uma
moderada correlação entre os dois instrumentos utilizados no estudo para avaliar o equilíbrio e a ADM de flexão plantar à direita e esquerda e ADM de flexão dorsal à esquerda.
Palavras-chave: Tornozelo; Geriatria; Fisioterapia (Especialidade).
Abstract
Introduction: The changes in the ankle joint can reduce mobility and postural control in elderly people, causing imbalances and possible falls. Objective: To evaluate the correlation between the range of motion (ROM) of the talocrural joint and the static and dynamic balance in the elderly women. Method: Cross-sectional study and quantitative, presenting a sample of 30 sedentary elderly women participants of a Senior Group located in the city of Maceió,
Alagoas, Brazil. It was evaluated the range of motion of the talocrural joint by means of a goniometer. To evaluate the
static and dynamic balance were used the Functional Reach Test (FRT) and Timed Up and Go Test (TUG). Moreover,
it was found the age, height and weight of the volunteers. Results: It was found a median age of 80 years, time in
the TUG of 15.31 s and distance of 8 cm in the FRT. Conclusion: It was verified a moderate correlation between the
two instruments used in the study to assess the balance and the ROM of plantar flexion on the right and left and dorsal flexion on the left.
Keywords: Ankle; Geriatrics; Physical Therapy (Specialty).
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Amplitude de movimento e equilíbrio.

INTRODUÇÃO

da aptidão muscular e amplitude articular ocorrem con-

O aumento da expectativa de vida nos últimos anos

comitantemente ao processo de envelhecimento, dei-

acarreta uma nova necessidade de se promover uma

xando os gerontes mais propensos a quedas e com uma

forma de envelhecer com saúde, mantendo a capacida-

baixa qualidade de vida.

de funcional máxima do idoso, pois as limitações funcionais que tanto comprometem a execução das atividades

MÉTODO

do cotidiano, como deambular, ter controle e equilíbrio

O presente estudo possui caráter transversal e

postural, possuir independência nas atividades de vida

quantitativo. Contou com a participação de 30 idosas se-

diária, são danos evidenciados pelo declínio da força

dentárias, com idade média de 77,48 ± 6,94 anos, par-

muscular, alterações e precariedade na motricidade, e

ticipantes do Grupo da Terceira Idade Jovens de Ontem,

perda da amplitude de movimento

.

(1-3)

localizado no município de Maceió, Alagoas. Foram ex-

As patologias crônico-degenerativas instaladas em

cluídas as idosas com limitações físicas e sensoriais ab-

decorrência do processo de envelhecimento levam a dis-

solutamente incapacitantes às atividades de vida diária,

funções em vários órgãos e sistemas do idoso, como os

as que apresentaram déficit cognitivo, surdez, ceguei-

distúrbios da postura e do equilíbrio(4). O controle do

ra, amputação ou uso de próteses de membros inferio-

equilíbrio requer a manutenção do centro de gravida-

res ou superiores, sequelas neurológicas, doença de Pa-

de sobre a base de sustentação durante situações está-

rkinson, fratura em membros inferiores ou coluna após

ticas e dinâmicas. Cabe ao corpo responder às variações

os 65 anos, labirintopatia severa, neuropatia diagnosti-

do centro de gravidade, quer de forma voluntária ou in-

cada e deformidade incapacitante nos membros supe-

voluntária. Este processo ocorre de forma eficaz pela

riores e inferiores.

ação, principalmente, dos sistemas visual, vestibular e
somatossensorial(5-8).

Foram mensuradas as seguintes variáveis: idade,
peso, altura, índice de massa corpórea (IMC), amplitu-

As alterações na articulação do tornozelo podem

de de movimento de flexão plantar e de flexão dorsal à

reduzir a mobilidade e controle postural bípede em ido-

direita e à esquerda, equilíbrio dinâmico através do TUG

sos visto que os músculos apresentam-se enfraqueci-

e o equilíbrio estático através do TAF. Todos os proce-

dos e o controle proprioceptivo, prejudicado(9). Segundo

dimentos foram realizados por uma fisioterapeuta pre-

Marques(10), a goniometria é o método utilizado pelos fi-

viamente treinada e familiarizada com os instrumentos

sioterapeutas para medir os ângulos articulares do corpo

do estudo.

e quantificar a limitação desses ângulos articulares. A

Na mensuração do peso e da altura foi utilizada

amplitude de movimento (ADM) de indivíduos adultos

uma balança com estadiômetro, da marca Filizola®, ca-

para flexão plantar de tornozelo varia de 0 a 45° e a dor-

librada antes da avaliação. A voluntária foi instruída a

siflexão varia de 0 a 20º. Se esses valores encontram-

subir na balança e permanecer estática e em posição

se reduzidos, os padrões de equilíbrio e marcha poderão

ereta enquanto as medidas de peso e altura eram des-

estar comprometidos(11-13).

critas. Em seguida, houve a medição dos ângulos na fle-

O equilíbrio de um idoso é deficitário pela lentidão

xão dorsal e flexão plantar das articulações de ambos os

na condução dos estímulos nervosos (via aferente e efe-

tornozelos da idosa por meio de um goniômetro univer-

rente), o que dificulta as reações de proteção e endirei-

sal da marca CARCI®, estando o indivíduo em sedesta-

tamento. Considerando que a maioria das quedas ocorre

ção, com quadril e joelho fletidos.

durante uma tarefa dinâmica, instrumentos que avaliam

Depois, para mensurar o equilíbrio estático do pa-

o equilíbrio dinâmico podem ter o objetivo de predizer o

ciente com o TAF, a participante foi orientada a adotar

risco de quedas. O Functional Reach, também conheci-

a seguinte posição: manter-se em ortostase, descalça,

do como Teste de Alcance Funcional (TAF), é usado para

com a região dorsal perpendicular à parede, com os pés

avaliar o alcance funcional anterior do indivíduo. Este

paralelos numa posição confortável, sem tocar a pare-

teste mensura os limites de estabilidade quando o indi-

de, com o ombro fletido em 90°, o cotovelo estendido

víduo está em pé, bem como identifica as alterações di-

e a mão cerrada. A fita métrica, da marca FisioStore®,

. Vários testes são uti-

ficou presa à parede, paralela ao chão, posicionada na

lizados para avaliar o equilíbrio dinâmico. O Teste Timed

altura do acrômio da voluntária. A medida inicial corres-

Up And Go (TUG) é uma das maneiras de se medir de

pondeu à posição em que o 3° metacarpo se encontrou

nâmicas do controle postural

(14,15)

forma quantitativa a agilidade dos idosos, sendo um mé-

nessa fita. A voluntária, então, foi instruída a inclinar-se

todo rápido para avaliação do equilíbrio dinâmico e fácil

para frente, o máximo possível, sem perder o equilíbrio

de ser realizado(13,15-17).

ou dar um passo. Após verificar o deslocamento sobre a

O presente estudo se propôs a avaliar qual a relação existente entre a ADM da articulação talocrural

fita métrica ainda foram feitas mais duas tentativas de
alcance funcional e a média dessas, registrada(14).

e equilíbrio estático e dinâmico em idosas, visto que a

Em seguida, através do TUG para cada indivíduo,

idade populacional está cada vez maior e a diminuição

que avalia o equilíbrio dinâmico, solicitou-se que a par-
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ticipante, partindo de uma posição inicial sentada e en-

derável redução de massa muscular(19-21). Essa perda de

costada numa cadeira, deambulasse, utilizando seus cal-

massa neuromuscular, resistência e potência significam

çados usuais, por 3 metros de distância, retornasse no

um início de declínio funcional, redução da independência

mesmo percurso e assentasse na cadeira novamente(17),

e a invalidez e mortalidade em adultos mais velhos(22,23).

onde o tempo foi mensurado através do cronômetro di-

Corroborando com tais afirmações, os resultados do pre-

gital da marca Casio®. Este procedimento foi realizado

sente estudo mostram uma correlação moderada e posi-

três vezes, com intervalo de 1 minuto para descanso,

tiva entre idade e equilíbrio estático e dinâmico.

sendo realizado ao fim das repetições a média aritmética dos tempos coletados.

A primeira estratégia de controle postural diante de
uma situação de perturbação ântero-posterior do equilí-

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

brio na postura ereta é a utilização da articulação do tor-

quisa da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde

nozelo, o que faz com que sua musculatura seja impor-

(FCBS) do Centro Universitário Cesmac, sob o parecer

tante para a manutenção da estabilidade, prevenindo a

nº 1135/10. Cada idosa recebeu, durante uma reunião

ocorrência de quedas(24). Os achados deste estudo mos-

semanal, todas as informações e esclarecimentos sobre

tram que as angulações mínima e máxima para flexão

o estudo e, as que aceitaram participar, assinaram o

plantar no tornozelo direito foram de 10º e 45º, respec-

termo de consentimento livre e esclarecido.

tivamente, e no tornozelo esquerdo esses valores foram

A análise estatística foi realizada utilizando o teste

de 18º e 45º, respectivamente. Já a variável flexão dor-

de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados,

sal direita e esquerda obteve resultado mínimo e máxi-

seguido do Coeficiente de Correlação de Spearman.

mo, respectivamente, 6º e 20º, concordando com os va-

Considerou-se um nível de significância de 5%. O pro-

lores da literatura científica(10).
Wikstrom et al.(25) afirmam que o índice de estabi-

cessamento dos dados foi realizado por meio do software BioEstat® para Windows®, versão 5.0. A classificação
de Munro(18) foi utilizada para a interpretação dos coeficientes de correlação.
RESULTADOS

Tabela 1. Distribuição das variáveis do estudo segundo o valor
mínimo, máximo e mediana.
Variável

Mínimo

Máximo

Mediana

Idade

62 anos

85 anos

80 anos

Peso

41,80 Kg

79 Kg

63,4 Kg

Altura

1,42 m

1,65 m

1,55 m

IMC

16,82 Kg/m2

32,89 Kg/m2

25,08 Kg/m2

ADM FP D

10º

45º

30º

ADM FP E

18º

45º

30º

As relações feitas entre o TUG e o TAF e as variá-

ADM FD D

6º

20º

14º

veis avaliadas no estudo estão descritas na Tabela 2. A

ADM FD E

6º

20º

13º

classificação utilizada para mensurar a intensidade das

TUG

8,83 s

20,91 s

15,31 s

correlações foi a de Munro(18), onde é considerada uma

TAF

3 cm

19 cm

8 cm

A amostra avaliada foi composta por 30 idosas sedentárias (77,48 ± 6,94 anos). A Tabela 1 apresenta os
valores encontrados para as variáveis idade, peso, altura, índice de massa corpórea (IMC), ADM de flexão
plantar (FP) e flexão dorsal (FD) à direita e à esquerda, TUG e TAF.

baixa correlação quando o coeficiente possui valores de
0,00 a 0,49; moderada correlação, valores entre 0,50 a
0,69; alta correlação, de 0,70 a 0,89; e muito alta cor-

IMC (Índice de massa corporal); ADM FP D (Amplitude de movimento de
flexão plantar à direita); ADM FP E (Amplitude de movimento de flexão
plantar à esquerda); ADM FD D (Amplitude de movimento de flexão dorsal à
direita); ADM FD E (Amplitude de movimento de flexão dorsal à esquerda);
TUG (Teste Timed Up and Go); TAF (Teste de Alcance Funcional).

relação, de 0,90 a 1,00.
DISCUSSÃO
A ADM que pode também ser explicada como a capacidade de mobilidade de uma articulação, está intimamente relacionada com a integridade da mesma bem
como das musculaturas e ligamentos nela envolvidas.

Tabela 2. Correlação entre o Teste Timed Up and Go (TUG) e
o Teste de Alcance Funcional (TAF) e as demais variáveis do
estudo.
Variáveis

TUG

TAF

Idade

0,5904*

- 0,5524*

Peso

0,1588

- 0,1250

De maneira especial, as articulações dos tornozelos

Altura

estão intimamente ligadas às atividades de vida diárias

IMC

que requerem o controle postural dinâmico do indivíduo
sofrendo constantes desgastes que se tornarão maiores
e mais perceptíveis com o avançar da idade, comprometendo assim a mobilidade dessa articulação.
O processo de envelhecimento fisiológico traz um
declínio de até 40% da força muscular, sobretudo após
a 5ª década de vida. E, após os 70 anos, há uma consi-

- 0,0929

0,1001

0,1996

- 0,2388

ADM FP D

- 0,5444*

0,5091*

ADM FP E

- 0,5423*

0,6345*

ADM FD D

- 0,3093

0,2703

ADM FD E

- 0,4698*

0,5747*

IMC (Índice de massa corporal); ADM FP D (Amplitude de movimento de
flexão plantar à direita); ADM FP E (Amplitude de movimento de flexão
plantar à esquerda); ADM FD D (Amplitude de movimento de flexão
dorsal à direita); ADM FD E (Amplitude de movimento de flexão dorsal à
esquerda); TUG (Teste Timed Up and Go); TAF (Teste de Alcance Funcional). *p < 0,05.
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Amplitude de movimento e equilíbrio.

lidade dinâmica postural é uma medida sensível e capaz

se mostrou positiva, moderada e estatisticamente signi-

de detectar diferenças entre os indivíduos com os tor-

ficante, corroborando com Lopes et al.(26), quando afir-

nozelos estáveis e indivíduos com tornozelos funcional-

mam que a restrição da mobilidade decorrente da se-

mente instáveis, corroborando com os dados deste estu-

nescência resulta em perda da amplitude de movimento

do que demonstram uma correlação negativa, modera-

e déficit de equilíbrio.

da e estatisticamente significante entre ADM FP D e ADM

Webber e Porter(22) realizaram no Canadá um estu-

FP E e o TUG. Outro resultado semelhante se deu no es-

do que avaliou a confiabilidade dos testes de força iso-

tudo de Lopes et al.(26), onde destacaram que os idosos

métrica, isotônica e isocinética em tornozelos de 30 mu-

com medo de cair utilizam estratégias diferentes para

lheres. Dentre os resultados, destacaram que o posicio-

manter o equilíbrio durante a marcha.

namento das idosas durante os testes (em sedestação,

De

acordo

com

a

proposta

de

Podsiadlo

e

com o quadril e o joelho parcialmente fletidos) pode ter

Richardson(17), o TUG possui um escore simples, onde

contribuído para a variabilidade de alguns dados. Este

indivíduos adultos independentes e sem déficit de equi-

dado pode explicar os achados deste estudo referentes

líbrio executam o teste em 10 segundos ou menos; in-

à baixa correlação entre os instrumentos de avaliação

divíduos independentes em transferências básicas rea-

do equilíbrio e ADM FD (conforme Tabela 2), tendo em

lizam o teste em 20 segundos ou menos e os que de-

vista que o posicionamento adotado pelas idosas duran-

moram mais de 30 segundos são dependentes em mui-

te a realização da goniometria era o mesmo do estudo

tas atividades de vida diária e na mobilidade. Porém, o

supracitado.

TUG não é um teste com muita sensibilidade em relação

A análise das variáveis peso, altura e IMC se mos-

à identificação de idosos da comunidade com risco de

trou não significante estatisticamente, o que pode ser

quedas(27). A mediana da variável TUG encontrada neste

explicado pelo tamanho da amostra. Esta informação vai

estudo (15,31 s) pode caracterizar as idosas como indi-

de encontro ao resultado da pesquisa de Rebelatto et

víduos independentes em transferências básicas, no en-

al.(28) que concluiu que num dado grupo feminino, o au-

tanto, verificou-se algum grau de variação dos valores

mento do IMC apresentou correlação positiva com o dé-

encontrados, uma vez que o valor mínimo se estabele-

ficit de equilíbrio estático e dinâmico.

ceu em 8,83 s e o em máximo 20,91 s.
Segundo Figueiredo et al.(15) o TAF avalia o contro-

CONCLUSÃO

le postural e afirmam ainda que deslocamentos menores

Verificou-se uma moderada correlação entre os dois

que 15 cm indicam que o indivíduo é frágil e predisposto

instrumentos utilizados no estudo para avaliar o equilí-

a quedas. Dados da presente pesquisa mostram que as

brio, Teste Timed Up and Go e Teste de Alcance Funcio-

voluntárias que atingiram o valor mínimo (3 cm) e me-

nal, e a amplitude de movimento de flexão plantar à di-

diana (8 cm) estão bastante vulneráveis quanto ao seu

reita e esquerda e amplitude de movimento de flexão

equilíbrio. A correlação do TAF com ADM de tornozelos

dorsal à esquerda.
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Resultados da implantação de um protocolo
de desmame da ventilação mecânica.
Results of the implementation of a weaning protocol from mechanical ventilation.
Anderson José(1), Carina Garcia de Campos(2), Shayane Roberta da Silva(2), Jordana Bernardes Ferreira(3),
Umilson dos Santos Bien(3), Simone Rodrigues Faria(3), Wladimir Garcia(3), Elisângela Siqueira Campos(4),
Simone Dal Corso(5).
Universidade Nove de Julho (UNINOVE) – Diretoria de Saúde – Curso de Fisioterapia

Resumo
Introdução: Os protocolos de desmame da ventilação mecânica (VM) são ferramentas elaboradas para padronizar
este processo com o objetivo de melhorar seus resultados. Objetivo: avaliar os resultados da aplicação de um protocolo de desmame da VM em uma UTI. Método: Estudo prospectivo e controlado que incluiu pacientes adultos, em
VM por mais de 24 horas em uma UTI de um hospital público. Foram estudados 30 pacientes, sendo 19 (63%) pacientes desmamados de acordo com a estratégia da equipe hospitalar (grupo controle) e 11 (37%) pacientes desmamados seguindo o protocolo de desmame desenvolvido (grupo protocolo). Resultados: os resultados do desmame
dos pacientes do grupo protocolo e grupo controle foram, respectivamente: sucesso no desmame: 73%(8) e 21%(4)
(p=0,009); tempo de desmame: 2+0 e 140+122 horas (p<0,001); relação entre o tempo de desmame e o tempo
de VM: 1,7+2,3% e 42,5+31,8% (p<0,001); PEEP: 5,5+0,7 e 6,1+1,3 cmH2O (p=0,05); volume corrente durante o
desmame: 0,52+0,09 e 0,61+0,15 litros (p=0,05). Não foram encontradas diferenças significantes no tempo de VM,
tempo de internação na UTI, tempo de internação hospitalar, volume minuto, frequência respiratória, PaO2, PaCO2,
FiO2 e relação PaO2/FiO2. Não houve correlação entre o uso do protocolo e a evolução do paciente (alta ou óbito). Conclusão: a utilização do protocolo de desmame da VM promoveu uma maior taxa de sucesso no desmame e uma redução do tempo de desmame.
Palavras-chave: protocolo, desmame, ventilação mecânica.
Abstract
Introduction: Weaning protocols from mechanical ventilation (MV) are tools designed to standardize this process and
to improve their results. Objective: To evaluate the results of a weaning protocol from MV in an ICU. Method: prospective and controlled study enrolled adult patients on MV for more than 24 hours in an ICU of a public hospital. We
studied 30 patients, 19 (63%) patients weaned according to the strategy of the hospital staff (control group) and 11
(37%) patients weaned following the weaning protocol developed (protocol group). Results: The results of weaning
of the patients in the protocol and control group were: successful weaning: 73% (8) and 21% (4) (p = 0.009), time
of weaning: 2+0 and 140+122 hours (p <0.001), time of weaning and MV time ratio: 1,7+2,3% and 42,5+31,8% (p
<0.001), PEEP: 5,5+0,7 and 6,1+1,3 cm H2O (p = 0.05), tidal volume during weaning: 0,52+0,09 and 0,61+0,15 liters (p = 0.05). There were no significant differences in the time of MV, length of stay in ICU, hospital stay, minute volume, respiratory rate, PaO2, PaCO2, FiO2, and PaO2/FiO2 ratio. There was no correlation between the use of the protocol and patient outcome (discharge or death). Conclusion: The use of protocol weaning from MV promoted a higher success rate in weaning and a reduction in weaning time.
Keywords: protocol, weaning, mechanical ventilation
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INTRODUÇÃO
O desmame da ventilação mecânica (VM) pode ser
definido como o processo de transição da ventilação ar-

desmamado de acordo com a estratégia da equipe hospitalar, onde a participação dos pesquisadores se limitou
à observação dos resultados do desmame.

tificial para a espontânea em pacientes que permanece-

Posteriormente, foi desenvolvido o protocolo de des-

ram em VM por um período superior a 24 horas(1) e pode

mame inspirado em estudos previamente publicados(1,8-11),

ocupar cerca de 40% do tempo total de VM(2). Evitar as

discussão entre os pesquisadores e disponibilidade de re-

falhas e determinar o momento ideal para o desmame

cursos existentes na UTI estudada. A partir de então, o

é fundamental, porque tais falhas podem aumentar a

desmame realizado nesta UTI passou a seguir o padrão

mortalidade, prolongar o tempo de permanência na Uni-

descrito neste protocolo (Figura 1). O grupo protocolo (GP)

dade de Terapia Intensiva (UTI), aumentar o tempo de

foi formado por pacientes desmamados seguindo as dire-

VM e expor o paciente às diversas complicações associa-

trizes do protocolo.

das à VM(3-7). Portanto, determinar o momento adequado
e otimizar esta transição é uma meta a ser atingida.
Muitas vezes o desmame é realizado baseado em
julgamentos clínicos e estilos individualizados e sem

O sucesso no desmame foi definido como a capacidade do paciente em manter a sua ventilação espontânea por pelo menos 48 horas após a extubação sem a
necessidade de VM(1).

uma sequência padronizada ao longo do tempo. Esta es-

A análise estatística foi realizada utilizando o pro-

tratégia aplicada ao desmame pode repercutir em desfe-

grama SPSS 13.0. Para as variáveis paramétricas foram

chos ruins(8). É prioritário implementar estratégias para

realizados cálculos de médias e desvio padrão. A compa-

identificar os pacientes elegíveis para o desmame e a

ração intergrupos foi realizada através do teste t de Stu-

sua transição para a ventilação espontânea deve seguir

dent para amostras não pareadas. A associação entre o

estratégias eficazes e comprovadas, favorecendo a utili-

uso do protocolo e o sucesso no desmame foi realizada

zação dos protocolos(9).

utilizando o teste exato de Fisher. Foi considerando esta-

Os protocolos de desmame são ferramentas com

tisticamente significativo um valor de p < 0,05.

orientações de conduta sistematizadas sobre como conduzir este processo. Um protocolo bem construído é composto por condutas padronizadas e comprovadas cienti-

RESULTADOS
Foram incluídos no estudo 38 pacientes, 19 (50%)

ficamente, cuja aplicação tem demonstrado uma melhora nos resultados deste processo por adotar estratégias
adequadas a cada momento dos seus pacientes(9).
Cada unidade de cuidados a pacientes críticos deve
desenvolver, aplicar e verificar os resultados de seus
protocolos de desmame, respeitando as características da unidade, dos pacientes internados e os recursos disponíveis(9-10). A unidade pesquisada neste estudo
não possuía um protocolo de desmame, cabendo à equipe realizar este processo de acordo com seu juízo clínico individualizado, motivando a necessidade de se desenvolver um protocolo de desmame da VM e avaliar os
seus resultados.
O objetivo deste estudo foi desenvolver um protocolo de desmame da VM e avaliar os resultados de sua
aplicação em uma Unidade de Terapia Intensiva.
MÉTODO
Estudo prospectivo e controlado realizado na UTI
do Complexo Hospitalar do Mandaqui, após a aprovação
do projeto de pesquisa pela Diretoria Clínica do Hospital
e pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Foram estudados pacientes de ambos os gêneros,
com idade superior a 18 anos, submetidos à VM por um
período maior que 24 horas. Foram excluídos do estudo
os pacientes submetidos a estratégias ventilatórias divergentes do protocolo estabelecido.
Os pacientes incluídos no estudo foram separados
em dois grupos. Inicialmente o grupo controle (GC) foi

Figura 1. Protocolo de Desmame da Ventilação Mecânica.
IRpA: insuficiência respiratória aguda, FiO2: fração inspirada de O2, PEEP:
pressão expiratória positiva final, PAS: pressão arterial sistólica, HB: hemoglobina, DVA: droga vasoativa, PSV: ventilação por pressão de suporte,
FR: frequência respiratória, VC: volume corrente, VM: volume minuto,
SpO2: oximetria de pulso, FC: frequência cardíaca, ICC: insuficiência cardiocongestiva, DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica, VNI: ventilação
mecânica não invasiva.
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pertencentes ao GP e 19 (50%) ao GC. Durante a pes-

e adaptados às características de cada UTI. Além dos re-

quisa, foram excluídos 8 pacientes do GP em virtude de

sultados observados em nosso estudo, outras pesquisas

terem sido adotadas estratégias de desmame divergen-

também vêm demonstrando a superioridade do desma-

tes do protocolo. Restaram ao final do estudo 30 pacien-

me quando os protocolos são adotados, mostrando que

tes, 11 (37%) pertencentes ao GP e 19 (63%) perten-

sua implementação e aplicação promove uma retirada

centes ao GC. As características da amostra encontram-

mais eficaz e segura da VM, reduzindo o tempo de des-

se na Tabela 1.

mame, o tempo de VM, o tempo de internação na UTI, o

Os principais resultados do desmame encontram-se

tempo de internação hospitalar, redução dos índices de

descritos na Tabela 2. Não foram encontradas diferen-

insucesso no desmame e re-intubações e redução das

ças significantes entre os grupos com relação ao tempo

complicações associadas à VM(8,11,13-25). A adoção de um

de internação hospitalar, volume minuto, frequência

protocolo de desmame em uma UTI pode também, em

respiratória, PaO2, PaCO2, FiO2 e relação PaO2/FiO2. Não

consequência dos benefícios já citados, diminuir os cus-

houve correlação entre o uso do protocolo e a evolução

tos de internação(20-22).

do paciente (alta ou óbito). Houve associação entre su-

Com a adesão de um protocolo de desmame, a de-

cesso ou insucesso no desmame com a utilização ou não

cisão de extubar ou não um paciente deixa de ser um

do protocolo (Tabela 3).

julgamento pessoal, sujeito a erros, e passa a ser uma
decisão mais segura e cientificamente comprovada.

DISCUSSÃO

Protocolos de desmame desenvolvidos e apli-

Nossos resultados mostram que os pacientes per-

cados

por

fisioterapeutas

possuem

algo

grau

de

tencentes ao GP apresentaram resultados superiores ao

recomendação(9) e eficácia comprovada através de di-

grupo que foi desmamado sem critérios padronizados.

versos estudos(8,11,16-22), a exemplo do presente estudo,

Eles demonstraram uma maior taxa de sucesso, menor

onde o desmame do GP foi conduzido pela equipe de fi-

tempo de desmame, menor relação entre o tempo de des-

sioterapeutas do hospital pesquisado, que adotou como

mame e o tempo de VM, menor utilização da pressão po-

padrão o protocolo desenvolvido. Isto também pode ser

sitiva expiratória final (PEEP) e menor volume corrente.

afirmado quando a equipe de enfermagem é responsável pela aplicação de um protocolo de desmame(22-25).

O desmame da ventilação mecânica ainda é um

Poucos estudos dão conta sobre a ineficácia da

tema que propõe desafios. Isto porque, apesar de vários
estudos realizados e tentativas de buscar condutas estratégicas, o assunto engloba muitas variáveis. Há uma
grande diversidade de estratégias encontrada na literatu-

Tabela 1. Características da Amostra

ra científica, fato este que torna o objetivo de estabelecer

Característica

um protocolo de desmame uma tarefa controversa(12).
Tendo em vista que o desmame bem realizado é essencial para a evolução clínica do paciente, a adoção de

Gênero masculino

um método para conduzi-lo é de suma importância. A li-

Grupo Protocolo
(GP)

Grupo Controle
(GC)

n=11 (37%)

n=19 (63%)

64% (7)

63% (12)

Causas da internação

beração do paciente do ventilador é um momento importante da VM(2,9), e um protocolo pode melhor direcio-

Neurologia

63% (7)

58% (11)

nar os profissionais para a retirada da VM. Os protoco-

Ortopedia/trauma

27% (3)

16% (3)

9% (1)

26% (5)

los de desmame devem ser constituídos por orientações

Outros

comprovadas, elaborados por uma equipe especializada

n=30

Tabela 2. Resultados do Desmame
Grupo Protocolo

Grupo Controle

(média+DP)

(média+DP)

2+0

140+122

Tempo de VM (dias)

10,9+7,5

17,3+14,3

0,12

Relação TD/TVM (%)

1,7+2,3

42,5+31,9

<0,001

5,4+0,7

6,1+1,3

0,05

20,9+13,7

32,5+25,9

0,12

0,5+0,1

0,6+0,2

0,05

39,7+15,6

29,5+12,3

0,08

Variável
Tempo desmame (horas)

PEEP (cm/H O)
2

Tempo internação UTI (dias)
Volume corrente (l)
Relação FR/VC

p
<0,001

n=30. DP: desvio padrão, VM: ventilação mecânica, TD: tempo de desmame, TVM: tempo de ventilação mecânica, PEEP: pressão positiva expiratória final,
UTI: unidade de terapia intensiva, l: litros, FR: frequência respiratória, VC: volume corrente.
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sujeitos a reavaliações e aperfeiçoamentos constantes.

Tabela 3. Sucesso ou Insucesso no Desmame.

Também pode haver diversos tipos de protocolos, como

Grupo
Protocolo

Grupo
Controle

Total

Sucesso no Desmame

8

4

12

difícil, pacientes em pós operatório e protocolos respei-

Falha no Desmame

3

15

18

tando as características dos pacientes e da própria UTI

11

19

30

onde este será aplicado, com seus equipamentos e re-

Total
Teste de Fisher p=0,009.

por exemplo, protocolos para pacientes com desmame

cursos disponíveis(9).
Uma das limitações de nosso estudo, além de não
ser um estudo aleatório, é o baixo número de pacientes

adoção de um protocolo de desmame. Recente estu-

desmamados através do protocolo. Isto ocorreu em vir-

do não demonstrou superioridade do protocolo quando

tude da baixa adesão da equipe em adotar esta ferra-

comparado ao grupo controle. Entretanto, pode-se dis-

menta, deixando clara sua preferência em seguir deci-

cutir estes resultados pelo fato do grupo controle já re-

sões individuais. O desmame então seguia critérios di-

ceber uma atenção de qualidade, com critérios de aten-

versos que eram divergentes do protocolo, obrigando a

dimento estruturados, protocolados e com uma equipe

exclusão de pacientes do estudo. A aderência a um pro-

adequadamente treinada(26).

tocolo de desmame também tem sido relatada como pro-

Os críticos dos protocolos em geral, e particular-

blemática em outros trabalhos. Um recente estudo diag-

mente dos protocolos de desmame, alegam que a uti-

nosticou a aderência a um protocolo em 1,6%, tornando

lização dos protocolos de desmame são muito rígi-

necessário um trabalho de educação e engajamento da

dos e promovem uma terapêutica do tipo “receita de

equipe(27). O comprometimento e a participação da equi-

bolo” na prática da medicina intensiva, cerceando sua

pe durante o processo de retirada da VM é um fator fun-

liberdade de conduta. Entretanto, as evidências mos-

damental na eficácia do desmame da VM(28).

tram que este rigor traz bons resultados. Porém, situações de exceção devem ser consideradas e analisadas
individualmente .
(9)

CONCLUSÃO
A implantação e utilização do protocolo de desma-

Para evitar uma extrema rigidez na condução do

me da VM proporcionou melhores resultados no proces-

desmame, devem ser implementados protocolos mais

so de desmame. Com o protocolo, houve maior taxa de

flexíveis, contemplando uma variedade de situações clí-

sucesso, redução do tempo de desmame e redução da

nicas que possam ocorrer. Os protocolos devem estar

relação entre o tempo de desmame e o tempo de VM.
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Avaliação dinamométrica digital da força
do m. Reto femoral de idosas antes e
após treinamento baseado em Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva.
Evaluation of digital dynamometer force by m. Rectus femoris of older women before and after
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation based training.
Janete Silva Ramos(¹), Edivã Bernardo da Silva(²), Alessandro dos Santos Pin(³).
Faculdade Seama, Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Resumo
Introdução: O mundo atual está envelhecendo, porém a população idosa, diferente de anos atrás, procura cada vez mais
qualidade de vida e bem estar físico, para aproveitar melhor sua maior longevidade. O Método Kabat de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é um método terapêutico que explora as potencialidades físicas do indivíduo, aumentando sua
capacidade de se movimentar com qualidade e eficiência musculoesquelética, e atualmente tem-se constatado sua eficácia
como condicionador físico, e por sua facilidade de aplicação, baixo risco à saúde e economia poderia ser uma útil ferramenta na busca pelo bom condicionamento físico da população idosa. Objetivo: Esta pesquisa teve a finalidade de investigar o
aumento da força do músculo quadríceps de mulheres idosas fisicamente ativas após o treino com FNP. Método: Os sujeitos foram divididos em Grupo Experimental (GE), com 4 sujeitos que praticaram FNP 3 vezes por semana, durante 5 semanas no membro inferior dominante. O Grupo Controle (GC), com 4 sujeitos, permaneceu com suas atividades diárias normais,
sem treinamento. O desempenho da força muscular foi mensurado através de célula de carga digital do eletromiógrafo Miotool 400 antes e depois do período de teste. Resultados: Os resultados mostram aumento significativo na média de força do
GE, na ordem de 22% (coeficiente “t” -4,37, p<0,05). O GC também obteve aumento de força, porém estatisticamente não
significativo (p>0,05). Conclusão: Portanto, concluiu-se que o Método Kabat se mostrou eficaz como treinamento muscular
neste grupo, devendo ser melhor analisado como ferramenta de condicionamento físico, que não causa riscos à saúde e tem
baixo custo de aplicação.
Palavras-Chaves: Idoso, Atividade Física, FNP, Dinamometria, Força Muscular.
Abstract
Introduction: The world is aging, much of this population is physically inactive and with limitations for inactivity. The method
of Kabat proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) is a therapeutic method that explores the individual’s physical capabilities, increasing their ability to move with quality and efficiency musculoskeletal, and currently has verified its effectiveness
as physical conditioning, and its ease application, low risk to health and the economy could be a useful tool in the quest for
good physical condition of the elderly population. Objective: This research had the purpose of investigate the increase of the
amount of strength in the quadriceps muscle of 8 elderly active women after training with Method Kabat. Method: There was
a comparison between a control group (CG) and an experimental group (GE), both with 4 elderly women. The GE received
training for 5 weeks in the dominant leg. The GC remained with their normal daily activities without training. The performance
of the muscle strength was measured by digital load cell before and after the testing period. The of the electromyography Miotool 400® results showed a significant increase in average strength of GE, “t” test showing Student (p <0.05): from 11.8 to
14.4 KgF (22%). Results: The GC also earn an increase in strength, not statistically significant (p> 0.05): from 8.0 to 9.1 kgf
(13.75%). Conclusion: So, it was concluded that the method was effective as Kabat muscle training in elderly women, without causing risks to health, besides having low cost of deployment.
Keywords: Elderly, Physical Activity, PNF, dynamometer, muscle strength.
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Avaliação dinamométrica digital da força do m. Reto femoral de idosas antes e após treinamento baseado em FNP.

INTRODUÇÃO

ção e compressão. Quando uma força externa é aplicada

A inatividade física é muito comum entre os idosos e é um dos fatores mais importantes para o apare-

no aparelho, uma mola é tensionada, apresentando exatamente a quantidade de força aplicada

.

(11)

cimento das doenças crônicas. O incentivo de amigos,
familiares e pessoas que estão à volta da pessoa idosa

MÉTODO

e a orientação de um profissional da saúde são impor-

Esta foi uma pesquisa quantitativa longitudinal que

tantes para a adesão a um estilo de vida mais saudá-

investigou o aumento de força do músculo quadríceps

vel e ativo.

femoral após treino dos sujeitos com Facilitação Neuro-

No envelhecimento há um decréscimo das capaci-

muscular Proprioceptiva (Método Kabat).

dades motoras, diminuição da força, flexibilidade, velo-

A amostra foi composta por 8 mulheres com idade

cidade, o que dificulta a realização das atividades diárias

entre 60 e 65 anos, participantes do grupo comunitário

e manutenção de uma vida saudável(¹).

Vida Feliz, projeto da Vice - Governadoria do Estado do

É considerada atividade física, qualquer movimen-

Amapá que não preenchiam quaisquer critérios de ex-

to corporal produzido por músculos esqueléticos e que

clusão, tinham liberação médica para atividades físicas

ocasione dispêndio de energia(²). O treinamento físico

e aceitaram participar da pesquisa, assinando termo de

ou atividade física regular é a repetição de exercícios,

consentimento livre e esclarecido.

durante períodos de semanas ou meses, a fim de me-

Foram excluídas da seleção aquelas que apresenta-

lhorar a aptidão física (³). Exercício físico, seja ele resis-

ram algum tipo de lesão osteomuscular, hipertensão ar-

tido ou aeróbico, melhora a qualidade de vida de mulhe-

terial sistêmica, doenças cardiovasculares e pulmona-

res idosas e atenua mudanças fisiológicas relacionadas

res, episódios contínuos de dores de cabeça, fraturas re-

ao envelhecimento, reduzindo o declínio da aptidão físi-

centes ou qualquer desconforto durante a realização da

ca e da massa óssea, proporcionando uma maior inde-

avaliação de força.

pendência funcional(4).

Foram utilizados os equipamentos: Eletromiógrafo

A FNP é um conjunto de técnicas que promove e

Miotool 400, Software Biofeedback Miograph 1.5.4., cé-

acelera a resposta neuromuscular, através da ativação

lula de carga digital – MIOTEC ®; eletrodos para eletro-

de todos os receptores possíveis para melhorar a função

cardiografia Meditrace - Tyco healthcare.

. Vem sendo muito utilizada na melhoria do desempe-

Em posição ortostática, com joelho semi-fletido e

nho e performance física de atletas, sedentários saudá-

quadril em extensão, resistência elástica do dinamôme-

(5)

veis e portadores de disfunções orgânicas

.

(6)

Os estímulos utilizados pela FNP são promovidos

tro posicionada em terço distal do membro inferior dominante (para avaliação de dominância, pediu-se que a

através do toque e pressão das mãos do fisioterapeu-

idosa chutasse uma bola, a fim de analisar o membro

ta no corpo do paciente na direção do movimento, reali-

escolhido e utiliza-lo como dominante nas pesquisas),

zando um estiramento rápido no músculo e utilizando-se

solicitou-se uma extensão de joelho e flexão de quadril

de comando de voz para incentivar o paciente ao movi-

e manutenção da contração voluntária máxima quadri-

mento desejado. Dessa forma acontece o fortalecimento

ciptal (CVM) por 15 (trinta) segundos a fim de coletar

muscular por contração, aumento da mobilidade e coor-

a carga. Esta foi captada pela célula de carga digital do

denação de movimentos

.

Miotool e registrada pelo Software Miograph.

(7)

O m. Quadríceps, com especial atenção para sua

Os sujeitos do grupo controle (GC) foram orienta-

porção denominada m. Reto femoral (biarticular) é um

dos a dar continuidade às suas atividades físicas nor-

dos principais responsáveis pela marcha. A velocidade e

mais e retornarem após 5 semanas para nova mensura-

o padrão de marcha adotado dependem diretamente da

ção de força muscular.

força desse músculo, sendo que um déficit deste acar-

Os participantes do grupo experimental – GE foram

reta dificuldades significativas no movimento. O enfra-

submetidos a 15 (quinze) sessões de treinamento com

quecimento muscular associado ao déficit de equilíbrio

FNP, sendo estas divididas em 5 (cinco) semanas, com

causa ao idoso o risco de quedas e conseqüentes fra-

um freqüência de 3 (três) vezes por semana em dias al-

turas de membros inferiores (principalmente femorais),

ternados, com duração de 1 (uma) hora. O treinamento

um dos maiores problemas traumatológicos relaciona-

foi realizado unilateralmente no membro dominante de

dos ao envelhecimento

.

cada sujeito. Antes e após cada sessão verificou-se os

(8, 9)

O Dinamômetro digital tem sido muito utilizado nas
pesquisas quanto à força e desempenho muscular, por

sinais vitais de todos eles: PA, freqüência cardíaca, freqüência respiratória e temperatura.

ter largo índice de confiabilidade e validade. A dinamo-

As sessões eram compostas pelas diagonais de

metria é um dos recursos mais utilizados quando se pre-

Kabat Diagonal 1 (D1): (Flexão, Abdução e Rotação Ex-

tende avaliar desempenho muscular, como: torque, po-

terna de quadril e extensão de joelho) e (Extensão, Adu-

tência, trabalho, entre outros

.

(10)

Os dinamômetros trabalham com o princípio da tra-
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ção com Rotação Interna de quadril e flexão de joelho) e
Diagonal 2 (D2): (Extensão, Abdução com Rotação Ex-
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terna de quadril e flexão de joelho) e (Flexão, Adução e
Rotação Interna de quadril e extensão de joelho)5.
Por esta pesquisa envolver seres humanos, foi antecipadamente enviada ao Comitê de Ética e Pesquisa
da Faculdade Seama e aprovada conforme Resolução
196/96 CONEP.
RESULTADOS
Os gráficos seguintes representam os valores da
força desenvolvida pelo m. Reto femoral dos sujeitos durante a CVM de 15 segundos antes e após o período de
treinamento com FNP – método Kabat. Primeiramente
apresentam-se os valores individuais e, em seguida, a
porcentagem absoluta de alteração.
Com a aplicação dos testes estatísticos D´Agostino,
que provou que os valores eram paramétricos; e T de
Student para amostras pareadas, que verificou a significância da alteração do dado final em reação ao inicial –

Gráfico 1. Representação dos valores de força (KgF) do músculo Reto Femoral obtidos pelo GE no período Pré e Pós treinamento.
Fonte: Dados dos autores.

neste caso, do acréscimo da força muscular após o período do treinamento nos GC e GE – provou-se que o aumento de força para o GE, com o protocolo aqui utilizado, foi significativo.
DISCUSSÃO
A FNP é uma técnica muita usada por fisioterapeutas como uma forma alternativa de exercício resistido
progressivo, na melhora da qualidade de vida e sua utilização, melhora a amplitude de movimento e o ganho
de força muscular, alem de prevenir lesões e parece ser
vantajosa assim como os habituais programas de força
na reabilitação de lesões esportivas

. Em comparação

(15)

dos efeitos da FNP e treinamento com pesos, um estudo mostrou ganhos de força semelhantes, mas o grupo
treinado com FNP foi melhor no desempenho, conforme
evidenciado pelos maiores ganhos nos atirar à distância
e salto de altura(16).
A técnica cinesioterapêutica de Facilitação Neuro-

Gráfico 2. Representação dos valores de força (KgF) do músculo Reto Femoral obtidos pelo GC no período Pré e Pós treinamento.
Fonte: Dados dos autores.

muscular Proprioceptiva é de grande eficácia se empregada na reabilitação, pois é um método simples, barato,
não invasivo e de fácil aplicação
Vários

estudos

têm

.

(17)

reportado

que

a

força

muscular produzida por ações musculares isométricas,
concêntricas,

excêntricas,

isotônicas

e

isocinéticas

decresce após a interrupção de um programa de
treinamento, independente da faixa etária, sexo, nível
de aptidão física e enfermidades associadas

. O

(18, 19, 20)

decréscimo desigual na força muscular entre os sujeitos
jovens e idosos no período de 12 a 31 semanas sugeriu
que possa existir maior declínio no tamanho da fibra
muscular e maior perda da eficiência do recrutamento
das unidades motoras nos sujeitos idosos como efeitos
induzidos pela interrupção do programa. A qualidade
muscular permaneceu acima dos valores anteriores ao
treinamento, mesmo após 31 semanas de interrupção
do programa para todos os grupos.

Gráfico 3. Representação do percentual médio de acréscimo de
força, no período pós treino, do GC em comparação ao GE.
Fonte: Dados dos autores. *p< 0,05.
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Avaliação dinamométrica digital da força do m. Reto femoral de idosas antes e após treinamento baseado em FNP.

É possível encontrar um aumento de força devido

níveis reduzidos de força associados à menor velocidade

a modificações neurais nos idosos, mas ocorreram pou-

de caminhada e a inaptidão que acarretaria elevação

cas alterações nas variáveis modificáveis em um trei-

do risco de quedas e fraturas nas pessoas mais velhas.

namento de baixa intensidade comparado a adultos jo-

De forma geral, perdas progressivas de força tendem

vens, chegando-se à conclusão de que o idoso tem uma

a deixar os idosos incapacitados para realizarem as

menor capacidade de responder ao treinamento (19).

tarefas mais simples do dia-a-dia, tornando-os muitas

Os ganhos de força num idoso (> 60 anos), enga-

vezes dependentes dos que os cercam, o que acaba por

jado num programa de treinamento com pesos estão

reduzir em grande escala a qualidade de vida desses

mais relacionados à adaptação neural do que a hipertro-

indivíduos(7, 20).

fia muscular. Baseado na evidencia EMG, esse incremen-

Por outro lado, a força muscular pode melhorar em

to de força em homens idosos trinados com peso pode

idosos, desde que estes se submetam a um programa

ser grande, dependendo das mudanças neurais(15).

de treinamento com sobrecargas. Estudos reforçam

Estudos realizados concluíram que ao menos 4 se-

essa possibilidade, demonstrando que esse tipo de

manas de exercícios de PNF aumentam significativa-

treinamento melhora a função e estrutura muscular,

mente a escala espinal lombar do movimento e a resis-

articular e óssea em qualquer idade. O acúmulo de

tência espinal do músculo nos indivíduos com dor crô-

resultados positivos nessa direção, aliás, explica o

nica na lombar. Os mesmos autores sugerem que pro-

aumento considerável de programas de treinamento de

gramas a curto prazo com o PNF dinâmico ou estático os

força direcionados para sujeitos idosos (20).

exercícios são particularmente eficazes em melhorar a
resistência e a mobilidade do músculo do tronco assim

CONCLUSÃO

como na diminuição sintomas da dor lombar melhora-

A partir dos resultados analisados pode-se con-

mento o desempenho funcional nos indivíduos com essa

cluir que um programa de treinamento muscular basea-

condição clinica

.

(13, 16)

do em Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (Méto-

Na pessoa idosa, o treinamento de força provoca

do Kabat) durante um período de 5 (cinco) semanas é

hipertrofia muscular, porém esta é muito modesta (de

eficaz no fortalecimento do músculo quadríceps de mu-

10 a 20%) em comparação com as grandes mudanças

lheres idosas, além de aumentar significativamente a

que se observam em relação à força(19).

quantidade de KgF, analisados por dinamometria digital

A diminuição de força muscular traz consequências
para a autonomia funcional de idosos, como por exemplo

do músculo quadríceps, e consequentemente na qualidade de vida dos sujeitos envolvidos.
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Bola suíça na postura em escolares.

Artigo Original

A efetividade do tratamento fisioterápico
com bolas suíças em escolares com desvios
posturais.
The effectiveness of the swiss ball treatment in school children with postural deviations.
Ana Paula de Vasconcellos Abdon(1), Renata dos Santos Vasconcelos(2), Lidyanne Albuquerque Cunha(3),
Pricilla Jacele Candido de Castro(3).
Universidade de Fortaleza - UNIFOR

Resumo
Introdução: A postura da criança em fase escolar sofre grandes transformações na busca pelo equilíbrio. A postura inadequada pode gerar um desequilíbrio músculo-esquelético, o que favorece o aparecimento dos desvios posturais. A Bola
Suíça é um recurso terapêutico que tem por finalidade trabalhar a mobilidade, treinar equilíbrio e coordenação, ganhar
força e melhorar o controle postural. Objetivo: Analisar a efetividade do tratamento fisioterápico com Bolas Suíças em
escolares com desvios posturais. Método: Foi realizado um estudo intervencionista com 12 crianças, na faixa etária de
10 a 13 anos, independente do sexo e com alterações posturais em uma escola pública do ensino fundamental, no período de agosto a novembro de 2008. Seguiu-se um protocolo com 9 posturas na Bola Suíça: cowboy, balança, faquir, alongando-me, alongamento em decúbito lateral, trote, testa de ferro, peixinho e ouriço do mar. As crianças foram avaliadas
no início e final do tratamento, sendo submetidas ao protocolo duas vezes por semana, durante dois meses, totalizando 16 atendimentos. Resultados: As crianças apresentaram significativo aumento no índice de correção postural (ICP),
ganho de flexibilidade pelo ângulo tíbio-társico e redução da dor. Relataram sentir menos desconforto, dor/cansaço e dificuldade de concentração durante as aulas (p < 0,05). Conclusão: Os resultados mostraram que a Bola Suíça foi efetiva na correção dos desvios posturais, podendo contribuir para o avanço na terapêutica postural.
Palavras-chave: Postura; Terapia por exercício; Criança.
Abstract
Introduction: On the school phase the child´s posture suffers a lot of transformations trying to reach the balance.
The inappropriate posture at home or at school can cause skeletal musclepertubations, this can favor the appear of the
posture´s deviations. The swiss ball that has the finality of working the mobility of the body, train the balance and co ordination, gain of strength and improve posture control. Objective: Analyze the use of the swiss ball as a treatment to the
posture´s deviations on children in the school phase. Method: This intervention was performed with 12 children on the
age of 10 to 13 years old, regardless of sex and with postural disorders in a public school of elementary education in the
period from August to November 2008. The protocol followed had 9 postures using the swiss ball: cowboy, scael, fakir,
strecthing myself, strecthing laying on the side, trot, iron forehead, little fish and sea hedgehog.The children were evaluated on the beginnig and the end of the treatment, they were submited to the protocol twice a week during two months
and 16 was the total numbers of mettings. Results: The children had significant increases in postural correction index
(PCI), gain flexibility by ankle angle and pain reduction. Reported that the discomfort, pain/fatigue and concentration difficulty during the class had decrease. Conclusion: The results showed that the swiss ball is an effective treatment to
correct the posture´s deviations and may contribute to the advance of the postural treatment.
Keywords: Posture; Exercise therapy; Child.
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Fortaleza, Ceará.

Postura é a atitude coordenada através da ação dos

A pesquisa seguiu os aspectos éticos legais defi-

músculos e ligamentos, que atuam para manter a esta-

nidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de

bilidade e para dar suporte à mecânica corporal duran-

Saúde(10), que regulamenta a pesquisa em seres huma-

te os movimentos. A postura correta caracteriza-se pelo

nos. Teve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa –

equilíbrio dinâmico das estruturas corporais nos diver-

Coética da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), com o

sos planos de movimento, de modo que a fisiologia e a

parecer de número 139/2006.

biomecânica osteomioarticular sejam preservadas. Além

A seleção da amostra ocorreu inicialmente através

disso, as articulações devem manter-se estáveis mini-

de uma triagem com 80 escolares na faixa etária de 10

mizando a tensão e protegendo as estruturas de possí-

a 13 anos, do turno da manhã e em uma sala reservada

veis lesões .

na própria escola, na qual foram apresentados os obje-

(1)

O aparecimento dos desvios da coluna ocorre em

tivos da pesquisa aos pais/responsáveis.

crianças e adolescentes durante a fase de crescimen-

Após o consentimento, foram incluídas aleatoria-

to podendo gerar comprometimentos posturais. A pas-

mente as primeiras 20 crianças que durante a avalia-

sagem da infância para adolescência caracteriza-se por

ção inicial apresentaram desvio postural detectado atra-

uma fase de mudança, onde ocorrem alterações na me-

vés da inspeção utilizando uma ficha de avaliação(11), e

cânica corporal de forma repentina e desordenada. Tal

exclusas aquelas que apresentaram problemas vestibu-

fato pode facilitar o aparecimento dos desvios posturais,

lares, neurológicos ou patologias congênitas informa-

que no decorrer do crescimento vão se tornando apa-

dos durante a avaliação. Das 20 crianças selecionadas,

rentes e estruturados(2,3).

8 foram excluídas por abandono no tratamento, perma-

A criança desenvolve sua postura de acordo com
as atividades que ela realiza. Uma das atividades mais

necendo 12, sendo 10 do sexo feminino e 2 do sexo
masculino.

comuns nessa faixa etária é freqüentar a escola. Nesse

Antes de iniciar o tratamento e após o término,

ambiente educacional, permanece por longo período na

foram submetidas à avaliação fisioterapêutica, na pró-

posição sentada, de maneira muitas vezes incorreta e

pria escola no horário da manhã em período extra-clas-

em condições ergométricas desfavoráveis, fazendo com

se, numa sala adaptada, utilizando os seguintes equi-

que adquiram posturas viciosas que poderão gerar pre-

pamentos: goniômetro (marca CARCI) e simetrógrafo

juízos ao sistema músculo-esquelético(4,5,6).

(marca SANNY).

A criança em idade escolar também conhece

Os dados avaliados foram interrogatório sintoma-

a verticalidade e para manter o equilíbrio na postura

tológico (contendo três perguntas sobre a sensação de

ereta passa por adaptações posturais, sendo submeti-

desconforto; dor ou cansaço; e dificuldade de concen-

das às tensões musculares que podem perturbar a sua

tração durante a aula), intensidade de dor pela esca-

estática(2). Quando o desvio postural se instala, há um

la visual analógica(12); inspeção dos desvios posturais,

desequilíbrio das forças que mantêm o corpo em harmo-

mensuração do ângulo tíbio-társico e quantificação do

nia, alterando o centro de gravidade e consequentemen-

índice de correção postural (ICP)(11,13). Nessa pesquisa

te sua atividade motora(7,8).

todas as avaliações foram realizadas pelo mesmo ava-

A Fisioterapia atua analisando o problema postu-

liador, aumentando sua confiabilidade(14).

ral dentro do contexto da globalidade, assim os exer-

O índice de correção postural foi quantificado atra-

cícios cinesioterapêuticos contribuem para a promoção

vés de uma fórmula, sendo considerado normal à crian-

das adaptações biomecânicas e manutenção da postu-

ça que apresentou valor de ICP igual ou superior a 85%

ra correta(8).

e com postura inadequada àquelas que apresentaram

Dentre os recursos terapêuticos, a Bola suíça pode

ICP menor que esse valor. O ICP foi obtido através da

ser utilizada com a finalidade de trabalhar a mobilidade,

soma dos escores de todas as regiões do corpo, multipli-

estabilidade articular, desenvolver coordenação e equilí-

cado por 100 e dividido por 75. Para cada região corpo-

brio, aumentar a amplitude de movimento, ganhar força

ral foi estipulado um escore diagnóstico, adotando três

muscular e treinar o controle da postura(9).

escalas de avaliação: sem desvio (5), ligeiro desvio late-

O objetivo desta pesquisa foi analisar a efetividade
do tratamento fisioterápico com Bolas Suíças em crianças com idade escolar apresentando desvios posturais.

ral (3), acentuado desvio lateral (1)(13).
O grupo foi submetido ao tratamento com duração de 40 minutos, duas vezes por semana, durante
dois meses, totalizando 16 atendimentos. O tratamen-

MÉTODO
A pesquisa realizada foi de natureza quantitativa,
do tipo intervencionista, sendo realizada na Escola Muni-

to constou de técnicas utilizando a Bola Suíça, seguindo
o protocolo de tratamento, de acordo com Carrière(15),
com algumas adaptações.

cipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmã Simas, vin-

cowboy - o paciente sentado sobre a bola. O exer-

culada a Secretaria Regional (SER) VI do Município de

cício se dá realizando oscilações com os membros infe-
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riores (MMII) e membros superiores (MMSS);

Bola suíça na postura em escolares.

tamento algumas crianças relataram ter ainda a presen-

balança - paciente sentado na bola, faz movimento

ça da dor, mas com intensidade reduzida na região tó-

de tronco para frente e para trás, trabalhando de forma

raco-lombar (33,3%), na região lombar (16,6%) e 50%

excêntrica os músculos abdominais;

(6) não referiam dor alguma.

faquir - paciente inicia a postura sentada, pés

A mensuração do ângulo tíbio-társico revelou ganho

apoiados no chão e vai deitando sobre a bola a medida

importante em comparação ao início do tratamento. A

que realiza flexão de ombro;

medida do ângulo variou de 121,0 + 11,29 para 102,9

alongando-me - paciente em decúbito dorsal sobre
a bola com os braços ao longo da cabeça e o fisioterapeuta estabiliza e segura nos punhos do paciente;

+ 8,10 (p=0,002) ao final do tratamento.
Quanto à presença de encurtamentos, pode-se detectar na avaliação inicial que 100% das crianças apre-

mobilização da coluna em flexão lateral - pacien-

sentaram encurtamentos dos músculos trapézio supe-

te em decúbito lateral sobre a bola, MMSS em flexão ao

rior, peitorais, quadrado lombar, isquiostibiais e tríceps

longo da cabeça, MMII estendidos;

sural. Após a reavaliação, 50% (6) permaneceram com

ouriço do mar - paciente impulsiona para frente

encurtamento de quadrado lombar; 41,6% (5) de tra-

em decúbito ventral sobre a bola, parando o movimento

pézio superior; 41,6% (5) de isquiostibiais; 25% (3)

com as mãos apoiadas no solo e MMII fletidos;

de tríceps sural; 25% (3) de peitorais e 16,6% (2) não

peixinho - realizada da mesma forma que a postu-

apresentaram encurtamentos.

ra ouriço do mar, só que no final da postura realiza hiperextensão de tronco e extensão de MMII;
trote adaptada - paciente com tronco apoiado ventralmente na bola. Realiza extensão do membro superior
de um lado e membro inferior do lado oposto;
testa de ferro - paciente com a parte ventral do
tronco na bola, os MMSS ao nível dos ombros, deve realizar uma extensão de tronco mantendo o occipital e
tronco alinhados.
Os resultados dos parâmetros clínicos da avaliação
final e inicial foram apresentados pela média ± desvio
padrão (DP) e considerados estatisticamente diferentes
quando obtido nível de significância de 5% (p < 0,05)
através do teste t pareado, utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão
17.0.
RESULTADOS
Na avaliação inicial, 83,3% (10) dos alunos referiam desconforto durante a aula, 91,6% (11) sentiam

Figura 1. Mensuração da intensidade da dor nas crianças em
idade escolar, através da escala visual analógica, submetidas ao
tratamento com Bola Suíça, Fortaleza, Ceará.
Eixo da ordenada: intensidade da dor pela escala, eixo das abscissas: inicial
e final do tratamento. *, estatisticamente diferente em relação ao início do
tratamento (p = 0,01, teste t pareado).

dor ou cansaço durante a aula e 50% (6) apresentavam dificuldade de concentração na aula. Ao término
dos atendimentos os resultados foram 41,6% (5), 25%
(3) e 41,6% (5) respectivamente (p= 0,049).
Na análise da intensidade da dor, verificou-se que
os escolares tiveram uma redução significativa desse
quadro em relação ao início do tratamento, onde a
média de dor inicial era de 5,5 + 2,02 e ao final 2,6 +
2,99 (p=0,01) (figura 1).
Quando questionados sobre a freqüência da dor,
foi observado que 75% (9) sentiam dor diariamente e
16,6% (2) referiam dor somente uma vez por semana.
Ao final do tratamento apenas 25% (3) referiam dor diariamente, 25% (3) sentiam dor uma vez por semana e
50% (6) não referiam dor alguma.
Os locais referidos de dor, colhidos ao início do tratamento, foram 41,6% (5) tóraco-lombar, 25%(3) lombar, 16,6% (2) ombro e 83,3% (10) pé. Ao final do tra-
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Figura 2. Mensuração do Índice de Correção Postural (ICP) das
crianças em idade escolar submetidas ao tratamento com Bola
Suíça, Fortaleza, Ceará.
Eixo da ordenada: intensidade ICP, eixo das abscissas: inicial e final do
tratamento. *, estatisticamente diferente em relação ao início do tratamento
(p<0,001, teste t pareado).
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seja, na infância e na adolescência, as quais podem ser

utilizado na detecção de assimetrias e desvios posturais,

desencadeadas por traumatismos, fatores emo-

verificou-se uma melhora significativa deste parâmetro,

cionais, sócio-culturais e hereditários. Estudos afirmam

havendo variação de 60,8 + 9,75 para 96,2 + 4,26 (p <

que o quadro álgico e tensão na infância estão muito li-

0,001) ao final do tratamento (figura 2).

gados a fatores etiológicos principalmente aos hábitos

Para cálculo do ICP, as alterações posturais de

de vida e o estresse infantil(17).

maior ocorrência na coluna cervical, detectadas antes

A Bola Suíça proporciona ao tratamento um con-

do tratamento, foram anterioridade e inclinação em

texto lúdico, trazendo benefícios psíquicos e físicos à

83,3% (n=10) e rodada em 66,6% (n=8). Após os 16

criança, além de tornar a terapia mais agradável. O con-

atendimentos, 58,3% (n=7) não apresentaram altera-

tato com a bola faz com que a criança explore o próprio

ções e 16,6% (n=2) permaneceram com cabeça ante-

corpo durante a terapia, sendo útil para a construção da

riorizada (tabela 1).

memória cinestésica(15).

Ao serem analisadas as alterações de coluna dor-

Os resultados da pesquisa mostram que após o tra-

sal e lombar, foi verificado que no início do tratamen-

tamento na Bola Suíça os alunos apresentaram redu-

to 75% (n=9) apresentavam cifose torácica acentuada
e 50% (n=6) hiperlordose lombar ou retificação lombar. Na avaliação final, 16,6% (n=2) tinham lordose diafragmática e 25% (n=3) permaneceram com retificação
lombar (tabela 1).
As alterações de pelves e sacro, verificadas no início do tratamento, foram anteversão pélvica ou retro-

Tabela 1. Análise das alterações posturais na coluna em crianças
em idade escolar antes e depois do tratamento com Bola Suíça,
Fortaleza-Ceará.
Alterações
Posturais

Antes
n (%)

Depois
n (%)

Cervical

Anterioridade
Inclinação
Rotação
Retificação
Hiperlordose
Sem alteração

10
10
08
05
03

(83,3)
(83,3)
(66,6)
(41,6)
(25,0)
-

02 (16,6)
02 (16,6)
02 (16,6)
07 (58,3)

Torácica

Cifose
Retificação
Lordose diafragmátoca
Sem alteração

09 (75,0)
03 (25,0)
02 (16,6)
-

01 (8,33)
02 (16,6)
09 (75,0)

Lombar

Hiperlordose
Retificação
Sem alteração

6 (50,0)
6 (50,0)
-

02 (16,6)
03 (25,0)
7 (58,3)

Pelves

Anteversão
Retroversão
Sem alteração

6 (50,0)
6 (50,0)
-

10 (83,3)
2 (16,6)
-

Sacro

Verticalizado
Horizontalizado
Sem alteração

6 (50,0)
6 (50,0)
-

02 (16,6)
10 (83,3)
-

versão em 50% (n=6), e sacro horizontalizado ou verticalizado em 50% (n=6). Ao final do tratamento, 83,3%
(n=10) das crianças tinham anteversão pélvica ou sacro
horizontalizado (tabela 1).
Em relação às alterações de ombro e escápula, ao
início do tratamento, 100,0% (n=12) das crianças tinham ombro elevado e 83,3% (n=10) ombro enrolado.
Em relação à escápula, 75% (n=9) apresentavam elevada e 66,6% (n=8) com mobilidade escapular reduzida.
Com a conclusão do tratamento, 58,3% (n=7) delas não
apresentaram alterações no ombro e 25% (n=3) tinham
ombro enrolado. Ao nível escapular, 83,3% (n=10) não
apresentaram alterações na escápula e 16,6% (n=2) tinham escápula elevada (tabela 2).
Quanto à mobilidade da escápula, 91,6% (n=11)
das crianças apresentou mobilidade normal e apenas
8,33% (n=1) apresentou redução da mobilidade escapular ao término do tratamento.
Nos membros inferiores, as alterações mais freqüentes foram 91,6% (n=11) de joelho valgo, 50%
(n=6) joelho recurvatum e 66,6% (n=8) pé plano. Após

Tabela 2. Análise das alterações posturais na coluna em crianças
em idade escolar antes e depois do tratamento com Bola Suíça,
Fortaleza-Ceará.
Alterações
Posturais

o tratamento, observou-se 66,6% (n=8) joelho valgo,
33,3% (n=4) joelho recurvatum, 16,6% (2) joelho flexum e 41,6% (n=5) pé plano (tabela 2).
DISCUSSÃO
Estudos demonstram que o uso inadequado da po-

09 (75,0)
06 (50,0)
-

Ombro

Elevação
Enrolado
Anterioridade
Sem alteração

12 (100,0)
10 (83,3)
07 (58,3)
-

03
03
01
07

(25,0)
(25,0)
(8,33)
(58,3)

Membro

Joelho valgo
varo
recurvatum
Pé plano
cavo
Calcâneo varo
valgo
Sem alteração

11 (91,6)
1 (8,33)
06 (50,0)
08 (66,6)
4 (33,3)
01 (8,33)
09 (75,0)
-

08
01
04
05
07
01
05

(66,6)
(8,33)
(33,3)
(41,6)
(58,3)
(8,33)
(41,6)
-

precoce, encurtamentos adaptativos, redução da força

Muitas alterações posturais têm sua origem no período de crescimento e desenvolvimento corporais, ou

02 (16,6)

Elevação
Báscula lateral
medial
Sem alteração

funcionamento normal do organismo, levando a fadiga

turais compensatórios(16).

Depois
n (%)

Escápula

tencialidade muscular causa alterações no padrão de

muscular, flexibilidade e desencadeando os desvios pos-

Antes
n (%)

10 (83,3)
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Bola suíça na postura em escolares.

ção significativa na sintomatologia dolorosa. Este efei-

controle postural, sendo um elemento desafiador e mo-

to pode estar relacionado com o fato de a bola melho-

tivador no decorrer do atendimento e propiciando uma

rar a flexibilidade, reduzir a tensão muscular, melhorar

resposta positiva ao tratamento, além de gerar impulsos

o equilíbrio e a coordenação, possibilitando uma tera-

proprioceptivos para o alinhamento correto(15,21).

pia relaxante e de forma gradativa reduzindo as disfunções corporais(15).

O número de atendimentos e a freqüência foram
satisfatórios e atingiram os benefícios propostos na pes-

Em relação à localização da dor, constatou-se que

quisa. Estudos similares evidenciaram melhora signifi-

as regiões mais indicadas pelos alunos foram tóraco-

cativa das disfunções com a utilização de exercícios na

lombar e lombar. Este fato tem provável relação com

Bola Suíça aplicados na mesma freqüência semanal(18).

a permanência por períodos prolongados na posição

As posturas na Bola Suíça utilizadas têm como prin-

sentada. A postura sentada promove um aumento da

cipais efeitos a melhora da postura, treino de equilíbrio

pressão nos discos intervertebrais lombares, elevando

e coordenação, alongamento da cadeia anterior e poste-

o risco de desgastes articulares e favorecendo o surgi-

rior e fortalecimento muscular global(15). Esta pesquisa,

mento de sintomas álgicos nessa região

.

(5,6)

As alterações posturais mais prevalentes durante a

em particular, evidenciou um ganho importante na flexibilidade após o tratamento com a Bola Suíça.

avaliação foram: anteriorização da cabeça, ombro enro-

A prática de atividades lúdicas incentiva a partici-

lado e elevado e cifose torácica acentuada. Isso ocorre

pação das crianças na terapia, tornando-a mais eficaz.

porque a postura sentada irregular e a inadequação do

A sua forma, cor, tamanho e textura a torna um ins-

mobiliário a estatura da criança, aumentam a sobrecar-

trumento capaz de estimular toda a parte sensorial do

ga da musculatura antigravitacional e ocasiona o enfra-

corpo(22).

quecimento dos músculos abdominais(5).

A idade escolar se mostrou a fase ideal para recu-

Após o tratamento com a Bola Suíça houve redu-

perar as disfunções posturais de maneira mais eficaz.

ção importante dessas alterações. A Bola Suíça permite

Estudos referem que os problemas posturais, com o

a distribuição uniforme das pressões sobre a coluna, tor-

passar dos anos, deixam de ser funcionais tornando-se

nando o trabalho muscular mais harmonioso e prevenin-

estruturais, o que dificulta o restabelecimento total das

do o desgaste prematuro das estruturas(15).

estruturas a seu estado fisiológico(23). Desse modo, os

Estudos anteriores constataram que utilizando a

problemas da coluna devem ser detectados e tratados

Bola Suíça em atletas, duas vezes por semana, num total

de forma precoce para evitar a má adaptação dos com-

de 12 atendimentos, propiciou um ganho significativo no

ponentes do sistema músculo-esquelético, já que a cor-

equilíbrio(18). Outro estudo mostrou que o exercício de

reção dos desvios no estágio inicial contribui para o de-

ponte realizado na Bola Suíça proporciona uma melhoria

senvolvimento normal dos ossos e articulações(24,25).

na atividade mioelétrica dos músculos do tronco, em especial o reto abdominal e o oblíquo externo(9,19).

Observou-se neste estudo que a maioria das alterações posturais se mostraram reversíveis. Nesse con-

Outro dado importante a ser observado na pesqui-

texto, verificou-se a necessidade de ações preventivas

sa, é que houve melhora na mobilidade das cinturas es-

em saúde na escola, de modo a manter a boa postura

capular e pélvica, redução das curvaturas exacerbadas

e promover o bem-estar físico dos escolares. Para isso,

e melhora na simetria dos segmentos corporais após o

sugere-se a implantação de um programa de promoção

tratamento com a Bola Suíça. Esse fato pode ser expli-

à saúde que inclua a prevenção e o tratamento dos des-

cado porque ao sentar na bola, automaticamente, ten-

vios da postura.

de-se a realizar a anteversão pélvica, de modo a manter
a postura correta(15,18).

CONCLUSÃO

Nesta posição, o corpo realiza pequenos movimen-

Diante dos resultados obtidos na presente pesqui-

tos de contração e relaxamento dos músculos intrínse-

sa, observou-se que o tratamento com a Bola Suíça mos-

cos do tronco, o que favorece a estabilidade da coluna.

trou-se efetiva na correção dos desvios posturais em es-

Além disso, as atividades com a Bola Suíça trabalham

colares, melhorando significativamente o ângulo tíbio-

a percepção da postura e a consciência do movimento

társico, a simetria corporal e reduzindo a sintomatologia

corporal, restaurando habilidades motoras essenciais ao

dolorosa. Entretanto, por ser uma técnica ainda em es-

funcionamento do sistema músculo-esquelético(20).

tudo, a Bola Suíça se enquadra como mais um recurso a

O trabalho cinesioterápico com a Bola Suíça, apesar

ser utilizado na terapêutica postural e sua aplicação me-

de recente, apresenta propriedades terapêuticas. Por

rece novas pesquisas para melhor esclarecer seus bene-

ser uma superfície instável a bola exige do paciente um

fícios e validar suas propriedades terapêuticas.
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Efeitos da terapia manual de Maitland em
pacientes com lombalgia crônica.
Effects of the Maitland manual therapy to patients with chronic low back pain.
Marcelo Tavella Navega (1), Rafael Andrade Tambascia

(2)

.

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília-SP.

Resumo
Introdução: A lombalgia representa um grave problema de saúde. Objetivo: avaliar os efeitos do tratamento fisioterapêutico manipulativo de Maitland no quadro álgico, flexibilidade, capacidade funcional e qualidade de vida de paciente com lombalgia crônica. Método: dezesseis sujeitos, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 23 e 68 anos
(48,69±11,61) foram avaliados por meio do teste sentar-e-alcançar (TSA), escala visual analógica (EVA) e responderam os questionários de qualidade de vida Medical Outcomes Study 36- Item Short-form health survey (SF-36) e o de
Incapacidade de Roland-Morris (QIRM). O tratamento foi realizado duas vezes por semana, totalizando 10 sessões.
Cada sessão teve duração de 30 minutos e foi constituída por técnicas de Maitland, aplicadas conforme os sintomas
avaliados no início de cada sessão. Após as 10 sessões, os sujeitos foram reavaliados. Os dados obtidos nas avaliações
referentes ao TSA e a EVA foram analisados pelo teste t de Student; os dados referentes aos questionários foram analisados estatisticamente pelo teste não-paramétrico de Wilcoxon. Para as interpretações foi utilizado o nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Houve melhora significativa na intensidade de dor, incapacidades, flexibilidade e Qualidade de vida. Conclusão: A terapia de Maitland mostrou-se eficaz, o que sugere ser uma adequada estratégia de intervenção para pacientes com lombalgia crônica.
Palavras Chaves: Lombalgia, dor, flexibilidade, Manipulação Vertebral, Maitland
Abstract
Introduction: The low back pain are a problema of health. Objective: to evaluate the effects of the Maitland´s manipulation in pain, flexibility, functional capacity and quality of life of the patients with chronic low back pain. Method: Sxteen subjects, of both genders, with the age from 23-68 years old (48.69,± 11.61 years old) were evaluated
by test sit and reach (TSA), Visual Analogue Scale (VAS) and answered the questionnaires of the quality of life Medical Outcomes Study 36- Item Short-Form Health Survey (SF-36) and the Roland-Morris Disability functional incapacity
(RMDQ). The treatment was carried out twice a week, totaling 10 sessions. Each session lasted 30 minutes and consisted by Maitland´s techniques, applied as the symptoms evaluated at the beginning of each session. After 10 session, the subjects were re-evaluated. The data obtained in the assessments concerning the TSA and VAS were analyzed by Student t test, the data relating to the questionnaire were analyzed using the Wilcoxon non-parametric statistics test. For the interpretation was used significance level of 5% (p≤0,05). Results: A significant improvement was
in the intensity of pain, disability, flexibility and quality of life. Conclusion: The Maitland´s therapy showed effective,
which suggests be an appropriate strategy for intervention for patients with chronic low back pain.
Keywords: Low back pain, pain, flexibility, vertebral manipulation, Maitland
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INTRODUÇÃO

to Maitland, é fundamentado em observações clínicas

A lombalgia representa um dos problemas de saúde

que surgiram como resultado de uma abordagem sis-

mais freqüentes na população geral. Cerca de 80% da

temática de exame e tratamento dos sinais e sintomas

população mundial já apresentou um quadro de dor

presentes nos pacientes. Grande parte da importân-

lombar baixa, pelo menos uma vez na vida, destacando-

cia do conceito consiste na avaliação manual dos movi-

se como a segunda maior incidência dentre os distúrbios

mentos osteocinemáticos e acessórios artrocinemáticos.

dolorosos, constituindo a principal causa de ausência no

Este exame manual é parte essencial do diagnóstico fí-

trabalho em países industrializados. Apesar do progres-

sico de disfunções da coluna realizado pelo fisioterapeu-

so da ergonomia aplicada à coluna vertebral e do uso de

ta manipulativo(9).

sofisticados métodos de diagnóstico na última década,

O conceito Maitland fundamenta-se em um sistema

as lombalgias tiveram um crescimento quatorze vezes

graduado de avaliação e tratamento, por meio de mo-

maior que o da população. O resultado desta situação é

vimentos passivos oscilatórios, rítmicos, graduados em

grave, sendo que estão associadas à grande necessida-

cinco níveis que variam de acordo com a amplitude dos

de de cuidados médicos e altos custos sociais(1).

movimentos acessórios normalmente presentes nas ar-

No Brasil, a lombalgia é a primeira causa de paga-

ticulações, que visam a recuperação da artrocinemática

mento de auxílio doença e a terceira causa de aposenta-

das superfícies articulares, o que promove a congruên-

doria por invalidez(2). Além de gastos com diagnóstico e

cia e diminui o atrito mecânico na articulação. Isto re-

tratamento, prejuízos socioeconômicos são resultantes

sulta na melhora da dor e função do segmento corporal

das afecções lombares nos trabalhadores, uma vez que

acometido(10, 11). Diante dessas considerações, o objeti-

há uma significativa queda de produtividade por falta de

vo deste estudo foi avaliar os efeitos da terapia manu-

adaptação que pode ocasionar na mudança de posto de

al de Maitland no quadro álgico, flexibilidade, capacida-

trabalho, pagamentos de benefícios como auxílio-doen-

de funcional e qualidade de vida de pacientes com lom-

ça e aposentadoria por invalidez(3).

balgia crônica.

As lombalgias e lombociatalgias podem ser de natureza mecânica e traumática devido ao trabalho repeti-

MÉTODO

tivo, ações de empurrar e puxar, quedas, postura de trabalho estáticas e sentadas, tarefas onde há vibração em

Amostra

todo o corpo, trabalhos que envolvem o agachamento e

Os dados foram obtidos de pacientes de Marília, na

torção ou levantamento repetitivo de objetos pesados,

faixa etária de 23 a 68 anos, de ambos os sexos, com

principalmente quando as cargas ultrapassam a força do

relato de dor lombar crônica (queixa por período maior

indivíduo(4).

que 12 semanas). Este estudo caracterizou-se como um

Existem, aproximadamente, 120 doenças que

ensaio clínico não aleatório sendo realizado no Centro

acometem a coluna lombar. A hérnia do disco interver-

de Estudos em Educação e Saúde (CEES) da Unesp de

tebral é uma delas. A dor lombar, a lombociatalgia, a

Marilia.

cruralgia e a ciática são os sintomas predominantes(5).

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo

Os pilares do diagnóstico das afecções lombares en-

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Huma-

volvem a história e o exame físico. Técnicas de ima-

nos da Faculdade de Medicina de Marília, com o proto-

gem e outros exames apenas os complementam . As

colo nº. 013/08. Os sujeitos participantes do programa

dificuldades do estudo da dor lombar e de sua aborda-

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclare-

gem decorrem de vários fatores, dentre os quais a ine-

cido (TCLE). A amostra foi de conveniências, compos-

xistência de uma fidedigna correlação entre os acha-

ta por 16 pacientes, de ambos os gêneros, com a faixa

dos clínicos e os de imagem e escassas informações

etária entre 23 e 68 anos (48,69±11,61), sendo 5 do

quanto aos achados anatômicos e histológicos das es-

sexo masculino e 11 do sexo feminino. Seriam excluí-

truturas possivelmente comprometidas. Consequente-

dos sujeitos que estivessem realizando qualquer tipo de

mente, desenvolvem-se inúmeras alternativas de tra-

tratamento, medicamentoso ou não, para lombalgia, ou

tamento podendo ou não ser eficazes na eliminação

ainda que relatassem histórico de fratura, cirurgia ou

dos sintomas(7).

doença infecciosa na coluna lombar. Entretanto nenhum

(6)

Dentre as inúmeras opções terapêuticas conserva-

sujeito foi excluído do estudo.

doras para tratamento de afecções vertebrais, fisioterapeutas vêm utilizando cada vez mais a terapia manual,

Materiais

com destaque para a abordagem de terapia manual do

Para realização deste estudo, foram utilizados os

fisioterapeuta Geoff Maitland, que surgiu na Austrália na

seguintes materiais: um divã simples, ficha de avalia-

década de 60 e se espalhou pelo resto do mundo como

ção, Questionário de Incapacidade de Roland-Morris

base da terapia manual(8).

(QIRM), Short-Form Health Survey (SF-36), Escala Vi-

O conceito que Geoff Maitland introduziu, Concei-

sual Analógica (EVA) e Banco de Wells.
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Teste de sentar e alcançar

Para o recrutamento de pacientes foi realizado di-

O teste de sentar-e-alcançar é um método linear

vulgação do projeto aos médicos ortopedistas, Uidades

para avaliar a flexibilidade proposto originalmente por

Básicas de Saúde, indústrias, empresas e universidades

Wells e Dillon, em 1952(18). Nesse método, o paciente

da cidade de Marília-SP.

permanece sentado com as pernas completamente es-

Após a seleção dos participantes, estes passaram

tendidas e os pés apoiados contra um anteparo de ma-

por uma avaliação física e posteriormente foi aplicada

deira de, aproximadamente, 30 cm de altura. Sobre o

a EVA para mensuração da dor. A análise da capacida-

anteparo, em ângulo reto, coloca-se uma régua gra-

de funcional foi realizada pelo QIRM; e a qualidade de

duada em centímetros. Muito embora não conste da

vida por meio do SF-36 . Para avaliação da flexibilidade

descrição original do método, optamos por manter os

foi realizado o Teste Sentar e Alcançar (TSA), com a uti-

pés descalços, para melhor padronização. Pede-se,

lização do Banco de Wells .

então, ao paciente para inspirar, com as mãos sobrepostas e pontas dos dedos apoiados sobre a régua des-

Escala Visual Analógica (EVA)

lizante, e em seguida expirar concomitante com a fle-

A escala visual analógica de dor (EVA) é utilizada e

xão do tronco, tentando alcançar a maior distância pos-

validada como um instrumento unidirecional de mensu-

sível ao realizar flexão de tronco, mantendo os joe-

ração (quantitativa) da dor, uma vez que pode detectar

lhos, cotovelos e punhos em extensão. No Banco de

pequenas diferenças na intensidade da dor quando com-

Wells, o ponto referência da região plantar é posiciona-

parada com outras escalas. O objeto de análise é cons-

do na base do instrumento, e corresponde ao valor de

tituído de uma linha reta de 10 cm, não numerada, indi-

23 centímetros(18,19).

cando-se numa extremidade, geralmente à esquerda, a

Os voluntários receberam as orientações sobre o

marcação da “sem dor”, e na outra extremidade oposta,

procedimento. Após os esclarecimentos, foram posicio-

“pior dor possível”(12).

nados e realizaram três medidas. Para análise foi utiliza-

Para determinar a intensidade da dor, o sujeito era

da a medida referente ao melhor desempenho.

orientado a marca na linha o local onde considerava o
que representaria a sua dor percebida.

Protocolo de tratamento

Questionário Roland-Morris (Brazil-RM)

em sessões de trinta minutos por cinco semanas, tota-

A intervenção foi realizada duas vezes por semana
O QIRM é uma adaptação feita por Roland e Mor-

lizando dez sessões. As técnicas de manipulação estão

ris em 1983, do questionário Sickness Impact Profile

descritas no Quadro 1 e foram selecionadas de acordo

(SIP) para utilização específica em lombalgias. Foram

com sintomatologia e avaliação realizada no início de

escolhidos 24 parâmetros e acrescentada a expres-

cada sessão, segundo a proposta pelo método aplica-

são “por causa das minhas costas”, com o objetivo de

do. Nesta avaliação, inicialmente eram examinados os

medir a repercussão destas nas atividades diárias nas

movimentos artrocinemáticos póstero-anterior e rota-

últimas 24 horas. Esse questionário quantifica a inca-

ção vertebral. Em seguida, era solicitado a movimen-

pacidade do indivíduo somando um ponto a cada frase

tação ativa de flexão, flexão lateral, extensão e rotação

assinalada, sendo que zero (pontuação mínima) re-

do tronco. A amplitude do movimento e a sensação do-

presenta nenhum impacto da dor sobre a pessoa; e

lorosa eram consideradas para definição de quais técni-

24 (pontuação máxima) indica incapacidade funcional

cas seriam aplicadas.

total(13,14).

De acordo com Maitland11 existem cinco técnicas
principais no acometimento lombar. Neste estudo foram

Short-Form Health Survey (SF-36)

selecionadas quatro delas, além de outra (distração sa-

O SF-36 é um questionário genérico para a ava-

cro-ilíaca) que pode ser utilizada para sintomatologias

liação da qualidade de vida. Sua adaptação e valida-

desencadeadas por comprometimento lombar ou sacro-

ção para o português foram realizadas por Ciconelli, em

ilíacos. Ao término do tratamento, após 7 dias, foi reali-

1999 e, desde então esse instrumento é um dos mais di-

zado a reavaliação.

fundidos na área da saúde(15).
Este é um questionário multidimensional de fácil

Análise Estatística

administração e compreensão. Seu formato consiste em

Os dados obtidos foram expressos em média e des-

36 itens divididos em oito domínios: capacidade funcio-

vio-padrão. Os dados obtidos por meio do TSA e EVA

nal, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vita-

foram analisados pelo teste t de student. Os dados re-

lidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde

ferentes aos questionários SF-36 e QIRM foram analisa-

mental. O escore final pode variar de zero a 100, sendo

dos estatisticamente por meio do teste não-paramétrico

que zero corresponde ao pior e 100 ao melhor estado

de Wilcoxon. Para as conclusões foi considerado o nível

de saúde(16,17).

de significância de 5% (p< 0,05).
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Quadro1. Técnicas de Exame e Tratamento para Região Lombar - Manipulação de Maitland.
Técnica

Método

Aplicações

Pressão Vertebral Póstero-Anterior
Central (PAC)

Movimento gradual do peso corporal do fisioterapeuta para frente, diretamente sobre
a coluna vertebral. O movimento oscilante
da vértebra é obtido com um movimento de
balanço de tronco superior para cima e para
baixo em seu eixo vertical.

Dor distribuída com a mesma intensidade em
ambos os lados do corpo e cujos sintomas
tem origem em uma área com acentuadas de
alterações ósseas decorrentes de degeneração, lesões antigas e alterações estruturais
devido a postura inadequada.

Pressão Vertebral Unilateral
Póstero-Anterior (PAU)

O fisioterapeuta posiciona seus ombros acima
das suas mãos, transmitindo a pressão do
seu tronco dos braços ate os polegares que
atuam como molas durante a aplicação de
pressão.

Espasmo dos músculos intersegmentares
profundos, sendo a técnica realizado no lado
do espasmo ou da dor, e seu ângulo pode
variar de acordo com a resposta à técnica.

Pressão Vertebral Transversa (PT)

Pressão corporal por meio dos polegares
sobre o processo espinhoso, sendo aplicada
e relaxada repetidamente para produzir um
tipo oscilante de movimento, podendo ser
mais forte ou mais fraco dependendo da
graduação do movimento

Sintomas de distribuição unilateral, empurrando os processos espinhosos em direção
ao lado doloroso, sendo mais eficaz em nível
de L1 e L2.

Rotação Lombar

Movimento da pelve sobre um eixo central,
em decúbito lateral é realizado a estabilização
do tórax pela mão sobre o ombro e a outra
mão mobiliza em movimentos rotatórios

Sintomas de distribuição unilateral, sejam
eles irradiadas para MMII ou localizados na
área lombar, sendo realizada com o lado
doloroso para cima

Distração Sacro ilíaca*

Movimento da pelve tracionada através de
uma flexão de quadril e joelho com movi- Sintomas de distribuição unilateral, irradiamentos oscilatórios longitudinais realizados das para MMII, ciatalgia, sendo realizado no
pelo terapeuta com as mãos posicionadas na lado afetado.
fossa poplítea

*Técnica Sacro ilíaca não especifica da região lombar que atua na melhora da dor irradiada com origem lombar.
Fonte: adaptado de Maitland (2007) 11

RESULTADOS
Na Tabela 1 estão expressos os dados referentes à
caracterização dos sujeitos (n=16).

efeitos da terapia manipulativa com técnicas específicas de Maitland, sendo que vários trabalhos contradizem
como também remetem a esses resultados. Gunnar et

Na Figura 1, estão representados os dados refe-

al.(20) realizou um estudo comparativo entre o tratamen-

rentes à qualidade de vida, obtidos na avaliação e re-

to medicamentoso e fisioterapêutico convencional, com

avaliação.

alongamentos e recursos eletro térmicos, com o mesmo

Pode-se observar melhoras significativas em todos
os domínios do SF-36 após a intervenção: Capacidade
Funcional (p=0,004), Aspectos Físicos (p=0,0015), Dor
(p=0,0004), Estado Geral de Saúde (p=0,0007), Vitalidade (p=0,0007), Aspecto Social (p=0,0033), Aspecto
Emocional (p=0,0033) e Saúde Mental (p=0,001).
O resultado referente à dor lombar percebida (Figura 2), avaliada por meio da EVA, também apresentou
uma diferença significativa (p=0,0004) indicando uma

Tabela 1. Caracterização dos Sujeitos.
N=16

5 Homens / 11 Mulheres

Idade (anos)

48,69±11,61

Massa corporal (kg)

71,86±13,17

Estatura (metros)

1,63±0,086

IMC (Kg/m²)

26,90±4,4

kg= quilogramas; m= metros; IMC= índice de massa corporal.

melhora do quadro álgico após a intervenção.
A flexibilidade, analisada por meio do TSA, apresentou diferença significativa (p=0,0004), o que indica
melhora da flexibilidade após a intervenção (figura 3).
No Questionário de Incapacidade de Roland-Morris
também houve diferença significativa das incapacidades
(p=0,004) com o total de perguntas assinaladas sendo
expressivamente inferior ao respondido antes do inicio
do tratamento proposto neste estudo (Figura 4).
DISCUSSÃO
No presente estudo houve uma melhora significativa em todos os aspectos avaliados para averiguar os

Figura 1. Resultados obtidos do domínio do SF-36. *p<0,05.
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tos submetidos às técnicas de mobilização vertebral obtiveram alívio da dor e ganho de ADM mais precoce que os
sujeitos submetidos ao tratamento convencional, o que
possibilitou uma recuperação mais rápida dos pacientes.
A dor é a principal causa da procura pelo atendimento. Muitas vezes, o paciente já tentou várias formas
de tratamento (medicamentoso, fisioterapêutico) para
minimizá-la, mas não obtém melhora, ou as recidivas
são constantes, afetando principalmente sua qualidade
de vida como um todo. Aure et al.(7), afirmam que a terapia manual mostra-se significativamente mais efetiva
quando comparada à terapia de exercícios ativos em paFigura 2. Resultados obtidos na Escala Visual Analógica (EVA).
*p<0,05.

cientes com lombalgia crônica. Bogduk(21) relata que a
terapia multidisciplinar baseada em exercícios melhora
a função física, entretanto apresentam modestos efeitos sob a dor. Por outro lado, Liddle et al.(8) afirmam que
apenas os exercícios apresentam um efeito positivo sob
pacientes com lombalgia crônica.
A flexibilidade também esta associada com as
dores lombares, e pode atuar como causa e conseqüência da lombalgia. Thomas et al.(22) apontam associação na restrição da mobilidade lombar com a ocorrência de dor lombar. Brigano e Macedo(4) realizaram um
estudo comparando a mobilidade lombar de 25 indivíduos com lombalgia e 25 indivíduos assintomáticos
e constatou uma diferença significativa da mobilidade lombar, com diminuição da flexibilidade nos sujeitos

Figura 3. Resultados obtidos no teste de sentar-e-alcançar.
*p<0,05.

sintomáticos. No presente estudo houve melhora significativa da flexibilidade presenciada em cada sessão,
nas avaliações realizadas entre as manobras e nas condições do quadro álgico em diferentes arcos de movimento do tronco.
Há a necessidade de mais estudos principalmente em relação às técnicas específicas da Terapia Manual
para verificar seus efeitos em diferentes afecções lombares em comparação com outros métodos. Na literatura científica evidencia-se a importância da manipulação e mobilização vertebral como uma forma de tratamento para as lombalgias, sendo uma escolha que
se mostra eficaz na melhora de vários aspectos dos
indivíduos(8).
Durante o estudo foi constatado outros aspectos

Figura 4. Resultados obtidos no QIRM. *p<0,05.

que não eram parte do objetivo e, portanto, não foram
avaliados especificamente mas trazem informações importantes. Um dos fatores observados foi a grande ade-

tipo de tratamento associado à terapia manipulativa em

são ao tratamento. Aderir ao tratamento significa aceitar

paciente com lombalgia. Foi encontrado que os pacien-

e seguir a proposta terapêutica, o que muitas vezes indi-

tes que realizaram o protocolo conservador associado à

ca que as expectativas em relação ao tratamento foram

terapia manipulativa, obtiveram resultados mais rápi-

satisfatórias e observa-se melhora dos sintomas(23,24).

dos, além de necessitar de menos medicamentos e uma

Poucos trabalhos com intervenção abordam a ques-

menor duração do tratamento, o que resultou em menor

tão das recidivas e de como tal tratamento fisioterapêu-

gastos. No estudo de Calonego e Rebelatto(10), em que foi

tico foi efetivo para manutenção do quadro de melho-

comparado a fisioterapia convencional com a terapia ma-

ra após um longo tempo. No presente estudo, passados

nual de Maitland também foi observado que o tratamen-

seis meses da conclusão dos atendimentos não houve

to manipulativo apresenta bons resultados, pois s sujei-

procura para retorno às sessões fisioterapêuticas, que
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foram oferecidas a todos os pacientes caso os sintomas

CONCLUSÃO

piorassem ou voltassem. Desta forma, pode-se inferir

A partir dos resultados obtidos no estudo, pode-se

que a técnica utilizada, associada às orientações foram

concluir que a terapia manual aplicada por meio da ma-

eficazes na manutenção de um quadro clínico satisfató-

nipulação vertebral de Maitland mostrou-se eficaz na re-

rio. Isto pode ser explicado pelo fato do tratamento ma-

dução da dor, diminuição da incapacidade funcional, au-

nipulativo propor a recuperação da artrocinemática da

mento da flexibilidade e melhora da qualidade de vida de

articulação restabelecendo o movimento mais próximo

pacientes com quadro crônico de lombalgia, o que suge-

do fisiológico e não apenas uma técnica que visa somen-

re ser uma adequada estratégia de intervenção para pa-

te a analgesia.

cientes com estas alterações.
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Estudo comparativo entre a técnica de liberação
diafragmática e o uso de incentivador respiratório
em indivíduos normais.
Comparative study of the diaphragm liberation technique and use of the incentive spirometry in
normal individual.
Samila Sousa Vasconcelos(1), Natália Souza Prado Viana(1), Daniela Gardano Bucharles Mont´Alverne(2),
Ivana Marinho Paiva Freitas(3), Samara Sousa Vasconcelos Gouveia(4), Guilherme Pertinni de Morais
Gouveia(5).
Resumo
Introdução: O diafragma, principal músculo da respiração, por ser uma musculatura estriada, obedece a essas características. Se esse
músculo estiver encurtado, pode alterar tanto sua força de contração, como os volumes e capacidades pulmonares, já que o volume
pulmonar pode ser considerado como o índice de comprimento do músculo respiratório. Então, a melhoria do comprimento do músculo
pode ser influenciada tanto por técnicas de terapia manual, como por técnicas e recursos que promovam variações volumétricas. Objetivo: Comparar a influência da técnica de liberação miofascial diafragmática e do incentivador respiratório em indivíduos normais.
Método: O estudo foi do tipo quantitativo, intervencionista e comparativo, desenvolvido na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), no
período de agosto de 2009 a junho de 2010. Foram selecionados, aleatoriamente, 20 participantes e divididos, através de sorteio, em
dois grupos (A e B) de 10 pessoas cada. Os participantes foram avaliados no primeiro dia de tratamento, quando foi verificado a pressão inspiratória máxima (Pimáx), a expansibilidade torácica, capacidade vital (CV), volume corrente (VC), volume minuto (VM) dos indivíduos. Foram realizados no total 1 atendimento por semana, durante o período de 30 dias. Após esse período, todos os participantes
foram reavaliados no último dia de tratamento para a comparação dos dados. O grupo A realizou exercícios no incentivador respiratório da marca Respiron® e o grupo B foi submetido às técnicas de liberação diafragmática. Os dados foram avaliados através do teste
t pareado. Resultados: Os valores de CV, Pimáx e coeficientes de amplitude axilar, torácica e abdominal foram estatisticamente significante no grupo A. Os valores de VC, Pimáx e coeficientes de amplitude axilar, torácica e abdominal mostraram-se estatisticamente
significante no grupo B. Conclusão: Os protocolos de técnicas da terapia manual diafragmática e do incentivador respiratório mostraram-se eficazes na melhoria da mecânica respiratória, promovendo um aumento do VC, da CV, da Pimáx e da amplitude. Entretanto,
não existe diferença entre as duas técnicas em indivíduos saudáveis.
Palavras chaves: diafragma, terapia por manipulação, volumes e capacidades pulmonares.
Abstract
Introduction: The diaphragm, the main muscle of respiration, as a striated muscle, follows these characteristics. If this muscle is
shortened, you can change both its strength of contraction, such as lung volume and capacity as the lung volume can be considered as
the index of respiratory muscle length. So, improving the length of the muscle may be influenced by both manual therapy techniques,
as for techniques and resources that promote volume variation. Objective: To compare the influence of the myofascial technique release diaphragm and incentive spirometry in normal subjects. Method: The study was a quantitative, comparative and interventional
developed at the University of Fortaleza (UNIFOR) in August 2009 to June 2010. It was randomly selected selected 20 individuals and
divided by lottery into two groups (A and B) of 10 persons each. Participants were assessed before the first day of treatment and after
the fourth and final day of treatment, when it was established that the maximal inspiratory pressure (MIP), chest expansion, vital capacity (VC), tidal volume (VT), minute volume ( VM) of individuals. Were performed in all four treatments, one week, during the period of 30 days. Group A received incentive spirometry exercises in brand Respiron ® and group B was subjected to the diaphragmatic release techniques. Data were evaluated using the paired t test. Results: The values of CV, and MIP amplitude coefficients axillary,
chest and abdomen were statistically significant in group A. Values for VC, MIP and amplitude coefficients axillary, thoracic and abdominal were statistically significant in group B. Conclusion: The protocols of manual therapy techniques of diaphragmatic and incentive
breathing were effective in improving respiratory function, promoting an increase of VC, CV, MIP and amplitude. However, no difference
was found between the two techniques in healthy subjects.
Keywords: diaphragm, manipulation therapy, lung volume and capacity.
Artigo recebido em 03 de novembro de 2010 e aceito em 5 maio de 2011
1. Fisioterapeuta - Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza, Ceará, Brasil;
2. Fisioterapeuta, Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), Docente da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Fortaleza, Ceará,
Brasil;
3. Fisioterapeuta, Mestre em Educação em Saúde pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Docente da Universidade de Fortaleza - UNIFOR,
Fortaleza, Ceará, Brasil;
4. Fisioterapeuta, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará, Docente do Instituto de Teologia Aplicada – INTA, Sobral, Ceará,
Brasil;
5. Fisioterapeuta, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará, Docente do Instituto de Teologia Aplicada – INTA e Faculdades
Nordeste - FANOR, Sobral e Fortaleza, Ceará, Brasil;
Endereço para correspondência:
Guilherme Pertinni de Morais Gouveia, Rua Tem. Cel. Ézio Lima Verde, 40, CEP: 62033-010, Bairro: Renato Parente, Sobral, Ceará. E-mail:
pertinni84@yahoo.com.br Tel.: (88) 9674 6849.

Ter Man. 2011; 9(44):457-463

458

INTRODUÇÃO

Terapia diafragmática versus incentivador.

jeto foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da

A força que um músculo desenvolve e sua capaci-

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), o qual obteve pa-

dade de gerar pressão depende de seu comprimento de

recer favorável sob o número 388/2009. Todos os par-

repouso antes da contração, de sua contratilidade intrín-

ticipantes assinaram o termo de consentimento livre e

seca e de sua vantagem mecânica. Então, quanto mais

esclarecido.

alongada estiver a fibra muscular, maior será sua capacidade de gerar pressão(1).
O diafragma, principal músculo da respiração,
por ser uma musculatura estriada, obedece a essas
características(2). Se esse músculo estiver encurtado,

Foram incluídos no estudo indivíduos independentes do sexo, com idade entre 18 a 50 anos, que não possuíam deformidades torácicas, nem patologias respiratórias, neurológicas e distúrbios cognitivos.
Foram excluídos da pesquisa indivíduos que falta-

pode alterar tanto sua força de contração, como os volu-

ram a 2 terapias consecutivas sem justificativa e/ou fal-

mes e capacidades pulmonares, já que o volume pulmo-

tou no total 3 atendimentos, e aqueles que não tolera-

nar pode ser considerado como o índice de comprimento

ram a terapêutica.

do músculo respiratório(1). Então, a melhoria do compri-

Os participantes da pesquisa foram divididos, atra-

mento do músculo pode ser influenciada tanto por técni-

vés de sorteio, em dois grupos (grupo A e grupo B) de

cas de terapia manual, como por técnicas e recursos que

10 pessoas cada.

promovam variações volumétricas.

Após ter concordado em participar da pesquisa, o

A avaliação dos volumes e capacidades pulmonares

indivíduo foi orientado quanto aos testes a serem reali-

pode ser realizada através da técnica de ventilometria ou

zados e sua importância, e como o treinamento funcio-

da espirometria(3). Já em relação à força dos músculos

naria. Os dados foram coletados através de uma ficha de

respiratórios utiliza-se a medida das pressões respirató-

avaliação elaborada pelas autoras da pesquisa, na qual

rias máximas geradas durante esforços inspiratórios e

as variáveis analisadas foram: nome, endereço, idade,

expiratórios, durante a técnica de manovacuometria(1).

sexo, etilismo, tabagismo, grau de escolaridade e práti-

Em afecções em que volumes e capacidades pul-

ca de atividade física.

monares encontram-se alterados, o espirômetro de in-

Os participantes foram avaliados no primeiro dia de

centivo é um recurso muito utilizado na prática fisiote-

tratamento, quando foi verificada a pressão inspiratória

rápica por ser um instrumento de baixo custo que repro-

máxima (Pimáx), a expansibilidade torácica, capacidade

duz um suspiro natural por meio de um feedback visu-

vital (CV), volume corrente (VC), volume minuto (VM)

al para o paciente, estimulando-o a realizar inspirações

dos indivíduos. Foram realizados no total 1 atendimento

lentas, profundas e sustentadas(4). É, portanto, um re-

por semana, durante o período de 30 dias, totalizando

curso seguro, de fácil aplicação, mas que necessita de

4 atendimentos. Após esse período, todos os participan-

trabalho respiratório ativo(5).

tes foram reavaliados no último dia de tratamento, para

Diversos recursos fisioterapêuticos manuais podem

a comparação dos dados.

ser utilizados com o objetivo de estirar e liberar a mus-

A medida da Pimáx foi realizada através da utiliza-

culatura estática, dentre eles, o alongamento manual e

ção de um manovacuômetro da marca MR®. Solicitou-se

as técnicas de pompage(6). Em relação ao sistema res-

que o participante realizasse um breve e poderoso es-

piratório, pode-se utilizar a técnica de liberação diafrag-

forço inspiratório desde volume residual (VR) até a ca-

mática, que promove uma melhoria da mobilidade da

pacidade pulmonar total (CPT). O indivíduo foi incentiva-

caixa torácica, da função e da mecânica pulmonar(7).

do pelo avaliador durante toda a manobra para que atin-

Este estudo objetivou comparar a influência da téc-

gisse esforço máximo(9).

nica de liberação miofascial diafragmática e do incenti-

As medidas do VM, VC e da CV foram realizadas

vador respiratório em indivíduos normais. Buscaremos

com um ventilômetro, da marca Wright®. Para a medida

desta forma, contribuir para maiores esclarecimentos

da CV o indivíduo foi instruído a realizar uma inspiração

sobre esse assunto, oferecendo tratamentos mais efi-

máxima e então, com a boca acoplada ao instrumen-

cazes para pacientes com déficits na musculatura res-

to, foi solicitado que ele realizasse uma expiração má-

piratória.

xima lenta e não forçada, próxima do volume residual.
Para a coleta do VM o participante foi instruído a respirar

MÉTODO

normalmente, com incursões inspiratórias e expiratórias

Foi realizado um estudo quantitativo, intervencio-

sem esforços, por um tempo de um minuto marcado em

nista e comparativo realizado no período de agosto de

cronômetro. O VC foi calculado por meio da razão volu-

2009 a junho de 2010, com alunos e ex-alunos sele-

me minuto/ freqüência respiratória(10).

cionados aleatoriamente na Universidade de Fortaleza
(UNIFOR), residentes na cidade de Fortaleza-Ceará.

A expansibilidade torácica foi avaliada pela amplitude tóraco-abdominal utilizando-se uma fita métrica esca-

O estudo correspondeu à resolução Nº 196/96

lonada em centímetros, sendo realizada por um mesmo

sobre pesquisas envolvendo seres humanos(8). O pro-

examinador. Essa medida foi realizada horizontalmente
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RESULTADOS

O grupo A realizou exercícios no incentivador respiratório da marca Respiron®, sustentando por 6 segun-

Características demográficas

dos, durante a inspiração, as 3 esferas. Foi realizado 5

Foram estudados 20 participantes, sendo 6 do sexo

séries de 10 repetições, com intervalo de 2 minutos du-

masculino e 14 do sexo feminino, com idade média de

rante cada série.

22±3 anos. No grupo A, 3 eram do sexo masculino e 7

O grupo B foi submetido às técnicas de liberação

do sexo feminino, com idade média de 21±3 anos, 9

diafragmática. Para aplicação das técnicas, o participan-

(90%) possuíam o grau de escolaridade

te ficou deitado em decúbito dorsal, relaxado, com bra-

completo, 5 (50%) eram etilista, 1 (10%) era tabagis-

ços ao longo do corpo, joelhos flexionados para realizar

ta e 4 (40%) eram sedentários. No grupo B, 3 eram do

uma retroversão pélvica e relaxar a musculatura abdo-

sexo masculino e 7 do sexo feminino, com idade média

minal e pélvica, facilitando desse modo, o trabalho do

de 24±2 anos, 6 (60%) possuíam grau de escolaridade

diafragma(12).

superior incompleto, 3 (30%) eram etilistas e 6 (60%)

A primeira manobra executada foi a de liberação

superior in-

eram sedentários.

dos rebordos, realizada bilateralmente e iniciada pela
hemicúpula diafragmática esquerda. O fisioterapeuta se

Volume corrente

posicionou do lado contralateral ao diafragma a ser des-

Antes de iniciar a terapia, os participantes do grupo

colado, apoiou com uma mão a região inferior ao gra-

A apresentavam média de VC de 0,81 ± 0,35 litros. Após

dil costal do hemitórax homolateral ao diafragma traba-

a terapia eles apresentaram média de 0,87 ± 0,24 litros,

lhado e com as popas dos dedos da mão oposta exer-

tendo um aumento de 8%, não considerado estatistica-

ceu uma pressão para baixo e para cima, em direção ce-

mente significante (p = 0,064).

fálica, sobre o diafragma. A duração da técnica foi de 4
minutos(13).

No grupo B, antes de iniciar a terapia, os participante apresentaram média de VC de 0,64±0,17 litros.

A segunda técnica realizada foi uma pompage do

E após a terapia, apresentaram média de 0,75±0,21.

diafragma, por meio de massagem das arcadas, a qual

Tendo um aumento de 17% no VC, sendo considerado

foi feita bilateralmente, começando pela hemicúpula

estatisticamente significante (p = 0,004).

diafragmática esquerda. O fisioterapeuta se localizou do

Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,198)

lado oposto ao diafragma que foi liberado, neste caso,

e depois (p = 0,186), não foi encontrado diferença esta-

do lado direito, com as mãos superpostas, promoveu

tisticamente significante (figura 1).

uma tração do apêndice xifóide até a cicatriz umbilical
associado à expiração, e durante a inspiração ele mante-

Volume minuto

ve a tração, retomando-a na próxima expiração do par-

No grupo A, antes de iniciar a terapia, os partici-

ticipante até chegar à cicatriz umbilical. Após chegar à

pantes apresentavam média de VM de 11,28 ± 2,97 li-

cicatriz umbilical, colocou as mãos ainda superpostas ao

tros. Após a terapia eles apresentaram média de 12,12

lado do apêndice xifóide e realizou nova tração até a ci-

± 3,34 litros, tendo um aumento de 7%, não tendo obti-

catriz umbilical, sempre durante a expiração. Obedecen-

do diferença estatisticamente significante (p = 0,064).

do a esse mesmo mecanismo, realizou trações partindo

No grupo B, antes de iniciar a terapia, os partici-

até o nível da 12ª costela (asa de Sigaud) em direção à

pante apresentaram média de VM de 10,09 ± 2,23 li-

cicatriz umbilical(14). Repetiu todo o processo da técnica
por duas vezes em cada hemicúpula diafragmática.
A terceira e última manobra foi a estimulação diafragmática, realizada bilateral e simultaneamente. Consistiu em colocar uma mão na porção inferior de cada
hemitórax e arrastar com as pontas dos polegares, fazendo uma pressão contínua, toda a região diafragmática, contornando os bordos inferiores das últimas costelas desde o processo xifóide até a ponta da 12ª costela
durante a fase expiratória da respiração. Durante a fase
inspiratória apenas manteve-se a tensão(13,15). A execução da manobra teve duração de 4 minutos.
Os dados foram avaliados através do teste t pareado para comparar os resultados obtidos na primeira e na
segunda avaliação. Para comparação entre os dois grupos foi utilizado o teste T’Student, considerado como estatisticamente significante quando o valor de p≤0,05.

Figura 1. Análise dos valores obtidos dos dados do volume corrente, antes e depois da terapia, dos grupos A e B, Fortaleza,
2010.
Grupo A: Incentivador respiratório; Grupo B: Liberação diafragmática.
* Diferença estatisticamente significante entre o antes e após no grupo
B (p=0,004).
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tros. E após a terapia, apresentaram média de 10,62

mento de 57%, sendo considerado estatisticamente sig-

± 2,46 litros. Tendo um aumento de 5%. Entretanto,

nificante (p= < 0,001). No grupo B, antes da terapia, foi

este aumento não foi considerado estatisticamente sig-

observado uma média de 4,4 ± 2,12 cm. Após a realiza-

nificante (p = 0,299).

ção do protocolo, observou-se uma média de 6,3 ± 1,64

Ao comparar os 2 grupos, antes (p = 0,327) e depois (p = 0,269), não foi encontrado diferença estatisti-

cm. Houve aumento de 43%, sendo considerado estatisticamente significante (p= < 0,001).

camente significante (figura 2).
Capacidade vital
Antecedendo a aplicação da técnica, foi constatada, no grupo A, uma média de CV de 3,87 ± 0,92 litros.
Após a terapia eles apresentaram média de 4,24 ± 0,69
litros, tendo aumento de 16% na CV, obtendo diferença
estatisticamente significante (p = 0,014).
Antes de iniciar a terapia, os participante do grupo
B apresentaram média de CV de 3,98 ± 0,78 litros. E
após a terapia, apresentaram média de 4,24±0,88 litros. Tendo um aumento de 6% na CV, não sendo considerado estatisticamente significante (p = 0,066).
Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,591)
e depois (p = 0,690), não foi encontrado diferença esta-

Figura 2. Análise dos valores obtidos dos dados do volume minuto,
antes e depois da terapia, dos grupos A e B, Fortaleza, 2010.
Grupo A: Incentivador respiratório; Grupo B: Liberação diafragmática.

tisticamente significante (figura 3).
Pressão inspiratória máxima
Antes do início da terapia, foi encontrada, no grupo
A, uma média da Pimáx de 72 ± 22,9 cmH2O. Após a
terapia, a média encontrada foi de 93 ± 18,29 cmH2O,
tendo um aumento de 29%, considerado estatisticamente significante (p = < 0,001).
No grupo B, antes do início do protocolo, foi obtido uma média da Pimáx de 81 ± 23,78 cmH2O. Após a
terapia, a média encontrada foi de 95,5±28,52 cmH2O.
Houve um aumento de 17%, sendo considerado estatisticamente significante (p= 0,002).
Ao comparar os 2 grupos, antes (p = 0,401) e depois (p = 0,818), não foi encontrado diferença estatisticamente significante (figura 4).

Figura 3. Análise dos valores obtidos dos dados da capacidade vital,
antes e depois da terapia, dos grupos A e B, Fortaleza, 2010.
Grupo A: Incentivador respiratório; Grupo B: Liberação diafragmática.
* Diferença estatisticamente significante entre o antes e após no grupo
A (p=0,014).

Expansibilidade Torácica
Região Axilar: Quando mensurado o coeficiente de
amplitude do grupo A, foi encontrada antes da aplicação
da técnica uma média de 4,6 ± 1,5 cm. Após a terapia,
este valor foi de 6,7 ± 1,15 cm. Ocorreu um aumento
de 45%, sendo considerado estatisticamente significante (p= < 0,001). No grupo B, antes da terapia, obteve-se
uma média de 4,5 ± 1,71 cm. Após a terapia, a média obtida foi de 6,5 ± 1,84 cm. Houve aumento de 44%, sendo
considerado estatisticamente significante (p= 0,002).
Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,891)
e depois (p = 0,775), não foi encontrado diferença estatisticamente significante (figura 5).
Região Xifóide: Quando calculado o coeficiente de
amplitude do grupo A, foi observada, antes da aplicação
da técnica, uma média de 3,8 ± 1,75 cm. Após a terapia, obteve-se uma média de: 6 ± 1,25 cm. Houve au-

Ter Man. 2011; 9(44):457-463

Figura 4. Análise dos valores obtidos dos dados da pressão
inspiratória máxima, antes e depois da terapia, dos grupos A e
B, Fortaleza, 2010.
Grupo A: Incentivador respiratório; Grupo B: Liberação diafragmática.
* Diferença estatisticamente significante entre o antes e após no grupo
A (p= <0,001).
# Diferença estatisticamente significante entre o antes e após no grupo
B (p=0,002).
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Ao comparar os 2 grupos, antes (p = 0,499) e de-

objetivou-se melhorar a relação comprimento-tensão

pois (p = 0,650), não foi encontrado diferença estatisti-

das fibras musculares para que, desta forma, o desem-

camente significante (figura 5).

penho da musculatura respiratória fosse favorecido(16).

Região abdominal: Ao ser analisado o coeficiente

“Retração” e “encurtamento” das fibras muscula-

de amplitude do grupo A, constatou-se antes da apli-

res são considerados sinônimos, ambos denotam uma

cação da técnica uma média de 4 ± 2,05 cm. Posterior-

redução no comprimento e na elasticidade muscular.

mente a terapia, observou-se uma média de 6,3 ± 1,64

Pesquisas comprovam que as fibras musculares estria-

cm. Ocorreu aumento de 57%, sendo estatisticamen-

das possuem plasticidade, tendo, portanto, a capacida-

te significante (p= < 0,001). No grupo B, observou-se,

de de adaptação a determinados estímulos, sejam eles

antes do início da terapia, uma média de 4,2 ± 1,81 cm.

exercícios físicos, alongamentos, estimulação, entre

Após a terapia, obteve-se uma média de 6,1 ± 1,37 cm.

outros(19).

Houve um aumento de 45%, sendo considerado estatisticamente significante (p= < 0,001).

Nemer(20) utilizou o método Kabat, que realiza um
alongamento e uma estimulação do músculo diafrag-

Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,733)

ma, visando observar sua influência na reexpansão pul-

e depois (p = 0,770), não foi encontrado diferença esta-

monar em pacientes com traumatismo cranioencefálico.

tisticamente significante (figura 5).

Obteve como resultado um aumento significativo do VC.
Resultados semelhantes foram encontrados nesta pes-

DISCUSSÃO

quisa, que evidenciou aumento do VC no grupo subme-

Utilizar técnicas de fácil manuseio, alta reproduti-

tido à liberação diafragmática. Machado(1) afirma que o

bilidade e baixo custo para obter respostas satisfatórias

volume pulmonar pode ser considerado como o índice de

sobre a mecânica e a função pulmonar é um dos objeti-

comprimento do músculo, ou seja, se o diafragma esti-

vos da fisioterapia respiratória.

ver encurtado, pode alterar tanto sua força de contra-

Os resultados apurados neste trabalho apontam

ção, como os volumes e capacidades pulmonares. Por-

que tanto a técnica de liberação miofascial diafragmá-

tanto, ao liberar e alongar o diafragma ocorre uma me-

tica como o uso do espirômetro de incentivo foram efi-

lhoria do volume pulmonar. Gomes(21) demonstrou em

cazes na melhora da mecânica e da função pulmonar

seu estudo que o alongamento realizado apenas uma

de indivíduos normais, levando a um aumento geral da

vez na semana em um músculo encurtado, já é suficien-

Pimáx, do VC, da CV e da expansibilidade tóraco-ab-

te para amenizar a atrofia muscular.

dominal. Porém, não houve diferença significante ao se
comparar os dois grupos.
Na literatura, há uma deficiência de pesquisas sobre

Estudos mostram que o uso do inspirômetro de incentivo promove a mobilização torácica, contribui na
recuperação dos volumes e capacidades pulmonares e

a ação do alongamento dos músculos respiratórios, provavelmente por se tratar de um grupo muscular de funcionamento complexo que, e talvez por esta razão, não
apresenta técnicas específicas(16).
Em um estudo realizado por Moreno(16), em que
desejava-se avaliar o efeito de um programa de alongamento muscular pelo método de Reeducação Postural Global (RPG) sobre a força muscular respiratória e a
mobilidade tóraco-abdominal, constatou-se um aumento significativo tanto da Pimáx, como da expansibilidade torácica em jovens sedentários. Consoante com este
estudo, os resultados desta pesquisa demonstraram um
aumento significativo da Pimáx e da expansibilidade apical, xifoidiana e abdominal no grupo que foi submetido à
técnica de liberação diafragmática, que causa um alongamento deste músculo. Isto pode ser explicado pelo
fato de que, ao se alongar a fibra muscular, há um aumento no número de sarcômeros em série(17). Portanto,
o aumento da força muscular em virtude do alongamento, deve-se, provavelmente, à melhor interação entre os
filamentos de actina e miosina, em decorrência do aumento do comprimento funcional do músculo.
A pressão máxima que um músculo gera, reflete sua
força(18). Através da técnica de liberação diafragmática,

Figura 5. Análise dos valores obtidos pelo coeficiente de amplitude torácica, expressos em média do valor absoluto, representando cada nível de aferição durante os três momentos de
coleta, Fortaleza, 2010.
Grupo A: Incentivador respiratório; Grupo B: Liberação diafragmática.
* Diferença estatisticamente significante no coeficiente de amplitude axilar
entre o antes e o após no grupo A (p=<0,001).
# Diferença estatisticamente significante no coeficiente de amplitude axilar
entre o antes e o após no grupo B (p=0,002).
¤ Diferença estatisticamente significante no coeficiente de amplitude axilar
entre o antes e o após no grupo A (p=<0,001).
Ф Diferença estatisticamente significante no coeficiente de amplitude xifoidiana entre o antes e o após no grupo B (p=<0,001).
° Diferença estatisticamente significante no coeficiente de amplitude abdominal entre o antes e o após no grupo A (p=<0,001).
∞ Diferença estatisticamente significante no coeficiente de amplitude abdominal entre o antes e o após no grupo B (p=<0,001).
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melhoram a excursão do diafragma, que, consequente-

tes avaliadas. A expansibilidade torácica pode ser defini-

mente, melhora a mobilidade e a expansibilidade tóra-

da como o movimento observado no tórax durante uma

co-abdominal, sendo necessária uma apropriada instru-

incursão respiratória. Depende da capacidade dos mús-

ção para realização adequada do exercício(22). Na litera-

culos respiratórios de gerar pressão negativa intrapleu-

tura consta que pode ser utilizado tanto profilaticamente

ral eficientes e da integridade da caixa torácica(1).

como no tratamento de complicações pulmonares .
(1)

Chinali(26) realizou uma pesquisa comparando o

Em um estudo realizado por Parreira(23), no qual de-

efeito do incentivador respiratório ao dos exercícios de

sejava-se avaliar a influência da inspirometria de incen-

padrões ventilatórios em pacientes submetidos à cirur-

tivo orientada a fluxo e a volume na mecânica e na fun-

gia abdominal alta e constatou que o inspirômetro de in-

ção pulmonar, constatou-se que houve um grande re-

centivo acarretou um aumento da Pimáx. Este dado cor-

crutamento dos músculos inspiratórios ao utilizar-se o

robora com este estudo e pode ser explicado por Wein-

Respiron. Em relação ao VC, não houve diferença esta-

dler e Kiefer(27) que concluíram em seu estudo que a

tisticamente significante. Esses dados são condizentes

Pimáx está positivamente relacionada ao trabalho ven-

com a presente pesquisa.

tilatório.

Na presente investigação, foi constatado um au-

As limitações do presente estudo são o fato de que

mento significativo na CV, na Pimáx e na expansibili-

foram estudados indivíduos saudáveis e que uma rela-

dade tóraco-abdominal no grupo que utilizou o incenti-

ção entre esta situação experimental e situações clínicas

vador respiratório. Isto pode ser explicado pelo fato de

envolvendo pacientes, não podem ser diretamente esta-

que o efeito do Respiron baseia-se na inspiração máxi-

belecida. Além desta, outro fator limitante foi o número

ma sustentada(24). Esta, por sua vez, causa um aumen-

de sessões semanais ser restrito a apenas uma, devido

to da pressão transpulmonar e, conseqüentemente, as-

a falta de disponibilidade dos participantes. Sugerimos

segura a estabilidade alveolar. Estudos demonstram que

então, que novas pesquisas desenvolvendo essa temáti-

este fato também proporciona um aumento do VC, o

ca sejam desenvolvidas.

que, por sua vez, entra em discordância com os resultados aqui encontrados(23). Em outro estudo, realizado

CONCLUSÃO

por Giovanetti(25), observou-se que o Respiron promo-

Os protocolos de técnicas da terapia manual dia-

veu também um aumento no VC além de um aumen-

fragmática e do incentivador respiratório mostraram-se

to na CV em pacientes no pós-operatório de cirurgia ab-

eficazes na melhoria da mecânica respiratória, promo-

dominal alta.

vendo um aumento do VC, da CV, da Pimáx e da am-

Conforme foi observado no decorrer deste traba-

plitude torácica no nível axilar, de apêndice xifóide e da

lho, houve uma predominância no aumento da expansi-

amplitude abdominal. Entretanto, não existe diferença

bilidade toráco-abdominal em relação às demais varian-

entre as duas técnicas em indivíduos saudáveis.
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Artigo Original

Comparação da confiabilidade de medidas de
flexibilidade em idosos.
Comparison of reliability measures of flexibility in elderly.
Mansueto Gomes Neto(1), Rita de Cássia Mesquita Caribé Cerqueira(2).
Faculdade Social da Bahia (FSBA)

Resumo
Introdução: A utilização de medidas confiáveis de avaliação da flexibilidade na prática clínica é fundamental para a
sistematização da atuação profissional, sendo importante a avaliação da confiabilidade dos instrumentos de medida
pelos profissionais. São escassos os estudos que avaliam a confiabilidade destas medidas em idosos. Objetivo: o objetivo desta pesquisa foi comparar o nível de confiabilidade intra-examinador da medida do ângulo-poplíteo através
da goniometria e do teste de sentar e alcançar através do banco de Well’s. Método: Os testes foram aplicados em 20
idosas saudáveis, com idade ≥ 60 anos e capazes de deambular. Para avaliação do ângulo poplíteo foi utilizado o a goniometria e para o teste sentar alcançar o banco de Wells. Para avaliação da confiabilidade foi utilizado o coeficiente de
correlação intra-classe (CCI), foi estabelecidos um nível de significância de 5%. Resultados: Após análise dos resultados da CCI da goniometria e do banco de Wells foi encontrado valores superiores a 0,90, o que demonstra confiabilidade adequada para os dois testes. Na analise comparativa, a medida do ângulo poplíteo apresentou melhor confiabilidade em idosos. Conclusão: As duas medidas de avaliação testadas são adequadas e confiáveis para avaliação da
flexibilidade dos ísquio-surais, sendo a medida do ângulo poplíteo mais indicada para idosos, porém na impossibilidade de utilizá-la o teste sentar alcançar é uma alternativa de baixo custo e de fácil aplicação.
Palavras-chave: Goniometria, teste sentar-alcançar, envelhecimento e confiabilidade.
Abstract
Background: The use of reliable measures for evaluating the flexibility in clinical practice is essential for the systematization of practice, it is important to assess the reliability of the measuring instruments by professionals. Are few
studies that assess the reliability of these measures in the elderly, Objective: so the objective was to compare the
level of intrarater reliability of popliteal angle measurement-by goniometry and sit and reach test through the bank’s
Wells. Method: The tests were applied in 20 healthy elderly, aged ≥ 60 years and able to walk. For evaluation of the
popliteal angle was used oa goniometry and sit for the test to reach the bank by Wells. To assess the reliability coefficient was used for intraclass correlation (ICC). Results: After analyzing the results of the ICC goniometry and bank
Wells found values higher than 0.90, demonstrating adequate reliability for both tests, the comparative analysis of
popliteal angle measurement showed better reliability in older adults. Conclusion: The two evaluation measures tested are suitable and reliable for assessing the flexibility of the hamstring muscle, and the measurement of popliteal
angle more suitable for the elderly, but unable to use it to sit the test is achieved with a low- cost and easy application.
Keywords: Goniometric, Sit-and-Reach Test, aging and reliability.
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INTRODUÇÃO

gia do exercício de uma instituição de ensino superior.

Em 2025, 15% da população brasileira (34 mi-

Foi obtida uma amostra não probabilística de conveni-

lhões) estará acima de 60 anos1. O idoso com o pas-

ência composta por 20 idosas recrutados na comunida-

sar do tempo apresenta alterações somáticas que com-

de Baixa da Alegria, na Cidade de Salvador-Bahia, com

prometem a sua mobilidade e limita sua capacidade

faixa etária acima de 60 anos, capazes de deambular

funcional(1,2), uma das alterações musculares mais fre-

Foram excluídas idosas com histórico de doenças reu-

qüentes em idosos é a retração muscular ou contratura

máticas, doenças ortopédicas, pós – operatórias, cardio-

que pode resultar em problemas posturais significativos

vasculares, alterações vestibulares, doenças neurológi-

e produzir inclinação posterior contínua da pelve preju-

cas e com déficit de compreensão.

dicando o desempenho da marcha, o que pode ocasio-

Todos idosos foram esclarecidos dos objetivos e

nar dores musculares ou articulares nos membros infe-

procedimentos da pesquisa e para serem inclusos as-

riores com conseqüência um desalinhamento(3).

sinaram um termo de consentimento livre e esclarecido

O agravamento das alterações somáticas gera au-

aceitando a participação voluntária, elaborado baseado

mento da rigidez nos tecidos conjuntivos contribuindo

na resolução 196/96. O presente estudo foi submetido e

para as perdas da amplitude de movimento (ADM) e da

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universi-

flexibilidade nos idosos(4). Desta forma, a mensuração

dade Salvador sob protocolo nº 04.10.44.

da flexibilidade através de exames padronizados, confiáveis e validos, torna-se fundamental na prática do fisio-

Procedimentos

terapeuta, já que a utilização de procedimentos de ava-

Os materiais utilizados foram o goniômetro univer-

liação observacionais e visuais são subjetivos e podem

sal, Marca Carci© de 35 cm e uma caneta pincel atômico

comprometer os resultados da avaliação.

para marcação dos pontos anatômicos como recomen-

A mensuração da ADM através da goniometria, já

dado em estudo prévio para avaliação da gonimetria(11).

está validada na literatura(5,6), sendo atualmente a forma

E para o teste de sentar alcançar foi utilizado o Banco

mais utilizada pelos profissionais, porém outras medidas

de Wells (BW) com largura 50cm, altura 46cm e 75cm

tem sido utilizadas, como o teste de sentar-alcançar e a

sendo feita uma porta para que, quando aberta, os gas-

fotogrametria(7).

trocnêmios pudessem ficar livres(12).

A avaliação da confiabilidade das medidas é funda-

No primeiro momento, dois examinadores recebe-

mental para garantir segurança no resultado obtido. O

ram treinamento para realização dos procedimentos de

nível de confiabilidade de uma medida demonstra sua

avaliação da medida do ângulo-poplíteo através da go-

consistência obtida por um instrumento ou por um exa-

niometria e do teste de alcançar através do Banco de

minador nas mesmas condições de avaliação(3). Helle-

Well’s. Assim, cada avaliação foi realizada por um par de

brandt et al, em 1949(8), foi o primeiro autor que repor-

examinadores – um para aplicar o procedimento de ava-

tou a confiabilidade das medidas da goniometria.

liação e outro para registrar os dados e auxiliar o avalia-

Num estudo de Polachini et al(9), que objetivou ve-

dor. Antes de iniciar a coleta de dados, foi realizado um

rificar a concordância das respostas de três testes de

estudo piloto com 5 indivíduos e com os mesmos exa-

avaliação da flexibilidade da musculatura posterior da

minadores para a mensuração da amplitude do movi-

coxa em adultos jovens, foi observado que a medida do

mento dos joelhos com movimentos passivos com ob-

ângulo-poplíteo através da goniometria foi a medida que

jetivo de verificar dificuldade no procedimento ou regis-

apresentou maior concordância entre os examinadores.

tro e treinamento.

avalia-

As avaliações ocorreram num mesmo turno do dia

ram a confiabilidade das medidas de avaliação da

Apesar

das

inúmeras

pesquisas

que

em horários próximos em cada encontro, após a avalia-

flexibilidade(3,5,6,8,9), a literatura não apresenta consenso

ção das ADM pelo examinador. Os formulários de coleta

em relação ao teste mais indicado e confiável(10), sendo

do examinador foram distintos, não permitindo a com-

escassos os estudos que avaliam a confiabilidade des-

paração das medidas previamente realizadas. Os exa-

tas medidas em idosos, assim, o objetivo do estudo foi

mes foram realizados entre os voluntários com os pés

como comparar o nível de confiabilidade intra-examina-

descalços e utilizando vestuário que não compromete-

dor da medida do ângulo-poplíteo através da goniome-

ram o movimento ou a leitura goniométrica, nem do

tria e do teste de sentar e alcançar através do banco de

teste de sentar e alcançar. Todos os testes foram rea-

Well’s em idosos.

lizados sem protocolo de exercícios de aquecimento ou
alongamento prévios à avaliação.

MÉTODO

Na avaliação do teste de senta e alcançar os idosos sentaram no solo com toda cadeia posterior em ex-

Amostra

tensão, pés fixo no fundo da do BW, e realizando um

Trata-se de um estudo metodológico com aborda-

movimento ativo de alongamento do tronco para frente

gem quantitativa, realizado no Laboratório de Fisiolo-

com intenção de, alcançar o máximo com as pontas dos
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dedos a distância do banco de Well’s, usando como pa-

das, foi observado valores superiores a 0,92 o que indi-

drão o dedo médio para medida da distância, e por meio

ca uma confiabilidade muito alta, já na avaliação da CCI

de uma trena o examinador fez a medição dos centíme-

do BW os valores encontrados foram de 0,820, 0,825

tros alcançados, e determinando como pontuação(10,13).

e 0,830, BW membro superior direito, esquerdo e da

Para avaliação do ângulo-poplíteo os pacientes

média, respectivamente, esses valores indicam

uma

foram posicionados numa maca, com 90º de flexão de

confiabilidade alta. Os dados da CCI das medidas isola-

quadril e de joelhos, onde o examinador realizava o mo-

das para os joelhos direitos e esquerdos e do banco de

vimento de extensão máxima. O braço fixo do goniôme-

Wells para o lado direito e esquerdo estão apresenta-

tro ficava paralelo à superfície lateral do fêmur dirigido

dos na tabela 1.

para o trocanter maior. O braço móvel do goniômetro foi

Após análise dos resultados da CCI da goniometria

colocado paralelo à face lateral da fíbula dirigido para o

e do banco de Wells foi encontrado valores superiores a

maléolo lateral, e o eixo do goniômetro estava sobre a

0,92 na CCI da goniometria (confiabilidade muito alta),

linha articular da articulação do joelho, a posição ter-

quando comparado ao banco de Wells que apresentou

minal da extensão do joelho foi definida como o ponto

confiabilidade alta, com valores inferiores a 0,90.

onde os indivíduos referiam um desconforto decorrente
do alongamento da musculatura posterior da coxa ou a

DISCUSSÃO

ocorrência de resistência ao movimento(14),

A avaliação física é um componente importante
para identificar as limitações dos movimentos articula-

Análise estatística

res da amplitude de movimento (ADM), trazendo aos

Para os dados demográficos e clínicos, foram uti-

profissionais seguranças nas condutas terapêuticas du-

lizadas estatísticas descritivas. Os dados de variáveis

rante a reabilitação para eficácia do tratamento. A ava-

contínuas foram avaliados com medidas de tendência

liação da flexibilidade muscular por meio de testes é re-

central e dispersão e expressos como medias e desvio-

alizada por meio da realização de movimentos de alon-

padrão, já os dados de variáveis dicotômicas ou cate-

gamento dos músculos no sentido oposto às ações que

góricas foram expressos como porcentagens, para ava-

normalmente são executadas por eles, levando o mús-

liação da confiabilidade foi utilizado o calculo do coefi-

culo ao seu maior comprimento, fazendo com que a ar-

ciente de correlação intra-classe (CCI), com o uso do

ticulação atinge sua maior ADM. Esse tipo de avaliação

software SPSS (Statistical Package for the Social Scien-

faz parte da rotina diária do fisioterapeuta deve ser re-

ces) for Windows (versão 14.0). No presente estudo,

alizados de maneira segura, com uso de procedimentos

os valores de CCI foram considerados baixo quando o

confiáveis e validos(14,16).

CCI foi menor que 0,50, moderado entre 0,50 a 0,75 e

A confiabilidade obtida para a medida de encur-

alto acima de 0,75 e muito alto quando superior 0,90 de

tamento dos isquio-surais através da goniometria e do

acordo com Portney & Watkins(15).

teste de sente-alcance nesse estudo foram altas respec-

Esta pesquisa atendeu aos princípios éticos esta-

tivamente, CCI= 0,953 e CCI = 0,830. Essa alta con-

belecidos na resolução 196/96 do conselho nacional de

fiabilidade intra-examinador suporta achados de estu-

saúde, sendo submetida e aprovada pelo comitê de ética

dos prévios(13,16,17). Numa perspectiva clínica, estes pro-

da Universidade Salvador, cadastrada no conselho na-

cedimentos podem ser utilizados pelo fisioterapeuta na

cional de ética e pesquisa em seres humanos, sob o pa-

avaliação do idoso com segurança para os resultados

recer de nº 04.10.44.

obtidos, pois tratam-se de medidas já reportadas na
literatura(18,19,20) e que neste estudo obtiveram resultados excelentes de confiabilidade.

RESULTADOS

Batista16 cita que o goniômetro é comumente uti-

A amostra foi composta por 20 idosas da comunidade Baixa da Alegria, na cidade de Salvador, Bahia com

lizado na pratica clínica e em pesquisa cientificas com

idades entre 60 e 84 anos idade. A média de idade foi

a finalidade de aferir a amplitude de movimento (ADM)

de 68,20 ± 6,12 anos, destas 40% relataram que eram

em várias articulações, sendo que as medidas mensura-

negras, 25% brancas e 35% pardas.

das com o goniômetro universal apresentam alto grau

Após os cálculos do CCI das medidas da goniometria de joelho direito, joelho esquerdo e média das medi-

de credibilidade para a medida da ADM(15), o que corrobora com os resultados deste estudo.

Tabela 1. Valores do CCI da flexibilidade através do goniômetro e do banco de wells.
Goniometria
ICC

Goniometria
joelho direito

Goniometria
joelho
esquerdo

Goniometria
média

BW direito

BW esquerdo

BW
Média

0,927*

0,942*

0,953*

0,820*

0,825*

0,830*

*p<0,01
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Segundo Hellebrandt et al.(8) um fisioterapeuta bem

déficit de flexibilidade. Porém outros estudos utilizam a

treinado, pode, medir a ADM com um alto grau de con-

metodologia não padronizada e diferenciada no espaço

fiabilidade, o que ratifica os nossos, visto que os exami-

de tempo para a mensuração demonstraram moderada

nadores foram treinados antes da realização da pesqui-

confiabilidade para a condição intra – examinadores das

sa através de um estudo piloto, a padronização da técni-

medidas de goniometria(16).

ca é fundamental para uma medida confiável.

Apesar da melhor confiabilidade da goniometria é

Na comparação da confiabilidade dos métodos no

importante ressaltar que em ambiente clínico dependen-

presente estudo, as medidas da goniometria obtiveram

do da condição de saúde apresentada pelo idoso, nem

melhores resultados, o que esta de acordo com o es-

sempre é possível a utilização do posicionamento ade-

tudo de Polachini et al.(9), que observou melhores va-

quado para mensuração da ADM, uma vez que alguns

lores de CCI para a medida de ângulo poplíteo através

pacientes não são capazes de alcançar 90º de flexão do

da goniometria quando comparada os valores do CCI

quadril. Além disso, alguns pacientes ao se movimenta-

para o teste de sente-alcance. Isto pode ser justifica-

rem durante o teste, permitem que o marcador migre do

do, pois o procedimento da goniometria é bastante utili-

local exato da referência anatômica, o que obriga a rea-

zado na prática clínica, e padronizado na literatura, en-

lização de um novo teste com a exata remarcação. Bal-

quanto existem fatores que podem afetar a medida do

daci et al.(22) utilizou vários instrumentos para avaliar

teste sentar alcançar independente da padronização da

a confiabilidade das medidas de flexibilidade e obteve

técnica.

como resposta que o teste de sentar e alcançar é umas

Segundo Cardoso et al.(10), pode ocorrer diferen-

das alternativas mais adequadas para aferir a flexibili-

ça na confiabilidade da mensuração do teste sentar-al-

dade das musculaturas dos isquiotibiais, na impossibili-

cançar decorrente ao posicionamento das voluntárias

dade da utilização da goniometria.

na hora de aplicabilidade do teste, as participantes po-

É imprescindível a padronização e treinamento do

derão referir dor e tensão na região da cadeia poste-

examinador para que os testes possam ser realizados

rior do membro inferior, interfere no resultado final do

adequadamente e garantindo assim uma boa confiabili-

, relatam que outros fato-

dade da medida(23). Nas situações onde a padronização

res podem influenciar os resultados da medida do teste

da medida da goniometria não for possível, o teste sen-

de sentar e alcançar, como o tamanho do membro e o

tar-alcançar pode ser utilizado na prática clínica sendo

tronco, estes fatores podem justificar uma menor con-

uma alternativa de fácil realização, de baixo custo e com

teste. Alem disso, Hui et al.

(21)

fiabilidade do teste sentar-alcançar em relação a gonio-

adequada confiabilidade. Mesmo assim, a padronização

metria.

da medida com a utilização do BW, é fundamental para

Apesar da ampla utilização da goniometria são es-

um resultado seguro.

cassos estudos populacionais que padronizem as medidas de amplitude de movimento passiva e ativa

CONCLUSÃO

para todas as articulações e que levem em considera-

Ao analisar os procedimentos utilizados nesta pes-

ção idade, sexo e padrões antropométricos de forma

quisa com a utilização do goniômetro universal e o BW

sistematizada(16). Fazendo com que venha a existir uma

e comparando os outros estudos, o trabalho mostra um

diferença nas mensurações das ADM, isso é decorren-

grau de confiabilidade muito alto e significativo, sendo

te da associação de vários fatores como: mau posicio-

necessário mais estudo, que venha envolver o idoso de

namento do aparelho goniômetro, falta de conhecimen-

gênero masculino, e outras articulações, para que possa

to ou habilidade técnica do profissional e alterações pa-

corroborar com o crescimento das pesquisas e nas prá-

tológicas na articulação devido a idade cronológica com

ticas clinicas mediante a conduta utilizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Rebelato JR, Calvo JL, Orejuela JR,Portillo JC.Influencia de um Programa de Atividade Física de Longa Duração
sobre a força Muscular Manual e a Flexibilidade Corporal de Mulheres idosas. Rev. bras. fisioter. 2006; 10(1): 127
– 132.

2.

Gonçalves AK. Novo Ritmo da Terceira Idade: Nos tempos atuais, em que as pessoas vivem mais, estudo alerta
para a importância da atividade física na auto-estima do idoso. Pesquisa Online Fapesp [periódico na internet].
2001. [acesso em 05 Maio 2010]; 6(1) [aproximadamente 3 p.]. Disponivel em http://revistapesquisa.fapesp.
br/?art=1443&bd=1&pg=3&lg=

3.

Venturini C, André A, Prates B, Giacomelli B. Confiabilidade de dois Métodos de Avaliação da Amplitude de Movimento Ativa de Dorsiflexão do Tornozelo em Indivíduos saudáveis. ACTA FISIATR. 2006; 13(1): 39-43.

Ter Man. 2011; 9(44):464-468

468

4.

Confiabilidade de medidas de flexibilidade.

Webber AA. Avaliação da Propensão a Quedas em Idosos Institucionalizados Correlacionado com o Nível de Cognição e Equilíbrio [monografia]. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná; 2004.

5.

Enwemeka CS. Radiographic verification of knee goniometry. Scand J Rehabil Med 1986;18:47–9.

6.

Gogia, JAMES SH. BRAATZ, STEVEN J,ROSE, NORTON J. B, Reliability and Validity of Goniometric Measurements
at the Knee PHYSICAL THERAPY -ANO 1987.

7.

Sacco INC, AliberT S, Queiroz BWC,Pripas D, Kieling I, Kimura AA, Sellimer AE, Malvestio e Sera MT Confiabilidade da Fotogametria em Relação a Goniometria para Avaliação Postural de Membros Inferiores. Rev. bras. fisioter.,
São Carlos, v. 11, n. 5, p. 411-417, set./out. 2007.

8.

Hellebrandt FA, Duvall EN, Moore ML: The measurement of joint motion: Part 3. Reliability of goniometry. Phys
Ther Rev 29:302-307, 1949.

9.

Polachini, L. O., Fusazaki, L., Tamaso, M., Tellini, G. G. e Masiero, D. Estudo Comparativo entre Três Métodos de
Avaliação do Encurtamento de Musculatura Posterior de Coxa. Rev. bras. fisioter. Vol. 9, No. 2 (2005), 187-193.

10. Cardoso JR, Azevedo NCT, Cassano CS, Kawano MM, Âmbar G. Confiabilidade intra e interobservador da análise
cinemática angular do quadril durante o teste sentar e alcançar para mensurar o comprimento dos isquiotibiais
em estudantes universitários. Rev. bras. fisioter. 2007; 11(2): 133-138.
11. Boldrini M,C, Avaliação da Confiabilidade Intra e Interavaliadores e Intertécnicas para três Instrumentos que
Mensuram a extensibilidade dos músculos isquiotibiais , Fit.Perf.J .2009 set - out;8(5);342-8.
12. Wells KF, Dillon EK. The sit and reach: a test of back and leg flexibility. Res Q Exerc Sport. 1952;23:115-8.
13. Moreira BR, Bergmann GG, Lemos TA, Cardoso TL, Nina DLG, Machado.TD, Gaya A. Teste de sentar e alcançar
sem banco como alternativa para medida de flexibilidade de crianças e adolescentes. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde • Volume 14, Número 3, 2009.
14. Marques AP. Manual de Goniometria. 2 ed. São Paulo: Manole; 2003.
15. Portney LMP. Reliability.In: Portney LG Watkins MP.Foundations of clinical research applications to practice. New
Jersey: Prentice-Hall; 2000; 61-75;
16. Batista LH, Camargo PR , Aiello GV , Oishi J , Salvini TF, Avaliação da amplitude articular do joelho: correlação entre as medidas realizadas com o goniômetro universal e no dinamômetro isocinético. Rev. bras. fisioter. vol.10 no.2, 2006.
17. Gajdosik LR, Bohannon WR. Clinical Measurement of Range of Motion: Review of goniometry emphasizing reliability and validity. Physical Therapy. 1987; 67(12): 1867 – 1872.
18. Chagas HM, Bhering LE. Nova proposta para avaliação da flexibilidade. Rev. bras. Educ. Fís. Esp. 2004; 18(3):
239-48.
19. Jones CJ, Rikli RE, Max J, et al. The reliability and validity of a chair sit-and-reach test as a measure of hamstring
flexibility in older adults. ResQ Exerc Sport 1998;69:338–43.
20. Piriyaprasarth P, Morris ME. Psychometric properties of measurement tools for quantifying knee joint position and
movement: a systematic review. Knee. 2007;14:2–8.
21. Hui SC, Yuen PY, Morrow JR, et al. Comparison of the criterion-related validity of sit-and-reach tests with and
without limb length adjustment in Asian adults. Res Q Exerc Sport 1999;70:401–6.
22. Baltaci G, N Un, Tunay V et al., Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring
flexibility in female university students, Br J Sports Med 2003 37: 59-61, doi: 10.1136/bjsm.37.1.59.
23. Somers DL, Hanson JA, Kedzierski CM, Nestor KL, Quinlivan KY. The influence of experience on the reliability of
goniometric and visual measurement of forefoot position. J Orthop Sports Phys Ther 1997; 25(3): 192-202.

Ter Man. 2011; 9(44):464-468

469

Artigo Original

Lesões traumato-ortopédicas no tênis de mesa:
estudo a partir do inquérito de morbidade
referida.
Trauma-orthopedics injuries in table tennis: study from reported morbidity survey.
Sílvia Regina Shiwa(1), Carlos Marcelo Pastre(2), Francine Lopes Barreto Gondo(3)

Resumo
Introdução: O tenis de mesa é um esporte olímpico. Objetivo: Conhecer a distribuição e freqüência das lesões desportivas nos mesatenistas associando-as aos seus mecanismos de instalação, tipo e localidade. Método: Foram entrevistados 53 atletas de ambos os sexos, idade variada, com no mínimo um ano de prática, através do Inquérito de
Morbidade Referida (IMR). Resultados: Observou-se que os homens foram os mais acometidos, as lesões tendíneas
(36%) foram as mais frequentes, os locais mais incidentes foram os membros superiores e região de quadril e lombar (25%) através do mecanismo da rebatida (67%). Conclusão: Quanto maior os valores para anos de treinamento
e maior a frequência e carga horária semanal, maior a predisposição às lesões (p<0,05).
Palavras-chaves: lesões esportivas, fatores de risco, epidemiologia analítica

Abstract
Introduction: The tennis are a olimpyc sports. Objective: To discover the distribution and frequency of sportive lesions of table tennis players, associating them to their mechanisms of installation, types and sites. Method: 53 athletes of both sexes, at different ages and with at least one year of practice were interviewed through the Referred Morbidity Inquiry (IMR). Results: It was observed that men were more affected, tendon lesions were the most frequent
ones (36%), upper members and hip and lumbar region were the most affected sites (25%), through the mechanism
of return (67%). Conclusion: The results show that the larger the values for years of training, frequency and weekly
hours, larger the predisposition to lesions (p<0,05)
Keywords: Athletic injuries, risk factors, analytical studies
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INTRODUÇÃO
O Tênis de Mesa é um esporte olímpico1, com maior

Lesões traumato-ortopédicas no tênis de mesa.

tado específico baseado na experiência prática com a
modalidade.

número de competidores do mundo1, é compatível com

Neste estudo, foi considerada uma lesão desportiva

todas as faixas etárias, sem contato físico e de baixo im-

qualquer comprometimento do sistema músculo-esque-

pacto2. Devido às diferentes exigências, o treinamen-

lético proveniente da prática esportiva, em fase de trei-

to é especializado, sendo englobado os aspectos técni-

namento ou competição, que tenha afastado o atleta por

cos, táticos, físicos e psicológicos, na qual estão inclu-

pelo menos um dia de sua atividade esportiva8.

sos os treinamentos de força, resistência, agilidade e co-

O tipo de lesão é relevante para a pesquisa para

ordenação com maior destaque para a velocidade3-5. Se

que se possa ser observado o agravo e o comprometi-

estes são realizados de maneira incorreta e/ou excessi-

mento que pode causar ao atleta. O mecanismo de lesão

va, conduzem a lesões por sobrecarga, além das ineren-

consiste na percepção do atleta sobre o momento exato

tes à própria prática esportiva. E neste assunto, há uma

em que surgem sinais e sintomas típicos de episódios

escassez de estudos, sendo de grande valia o reconhe-

agudo e/ou o tipo de atividade em que tais manifesta-

cimento da quantificação das lesões e a relação entre a

ções se acentuam.

lesão e seu mecanismo para compreender os fatores de

A localização anatômica contou com uma figura

risco para instalação, e possibilitar a realização de traba-

ilustrativa do corpo humano, com a finalidade de faci-

lhos de prevenção, não somente para diminuição do nú-

litar a identificação por parte do atleta, de forma que o

mero de lesões, mas também, para retorno mais rápido

atleta assinalou no próprio desenho o local da lesão.

às suas atividades esportivas6.

Os dados coletados foram organizados em uma

Este estudo teve como objetivo quantificar as le-

planilha computacional em Excel® na qual foi registrado

sões em atletas praticantes de Tênis de Mesa e correla-

individualmente cada atleta. A partir dos registros, foi

cioná-las aos seus mecanismos de instalação e localida-

utilizado o programa computacional SAEG 7.1 (Sistema

de de acordo com a característica da modalidade.

para Análises Estatísticas e Genéticas) para distribuição
de frequências das variáveis. A estatística descritiva foi

MÉTODO
Este estudo caracterizado pela sua forma observa-

realizada por meio da tendência central de variabilidade
(média e desvio-padrão).

cional analítica foi submetido e aprovado pela Comissão

Em relação às variáveis quantitativas, foi analisada

de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São

sua relação com a presença ou ausência de lesão. Dessa

Paulo – UNICID. Os dados obtidos na pesquisa foram

forma, as variáveis contínuas foram testadas a partir do

coletados através de entrevistas. Foram entrevistados

Teste t de Student, já as discretas, por meio do teste de

53 atletas de diversas faixas etárias, sendo 24 do sexo

Mann-Whitney.

masculino e 29 do feminino, com tempo e freqüência

O estudo da associação entre as variáveis qualita-

de treinamento variado de diversos clubes do Estado de

tivas envolvendo as características das lesões e do es-

São Paulo através do Inquérito de Morbidade Referida

porte foi realizado utilizando o teste de Goodman para

(IMR)7. Todos os voluntários da pesquisa receberam e

contrastes entre e dentro de populações multinomiais.

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

Todas as conclusões foram descritas no nível de 5% de

do, na qual foi garantido sigilo absoluto de todas as in-

significância.

formações contidas neste trabalho. No caso de menores
de idade, o termo foi apresentado aos seus responsáveis

RESULTADOS

legais e a inclusão no estudo só foi realizada mediante

A partir dos dados colhidos, para uma melhor aná-

esta autorização prévia. As perguntas do IMR foram re-

lise, foi realizado um agrupamento das variáveis. Desta

alizadas pela pesquisadora e respondidas pelo próprio

forma, para o tipo de lesão tem-se: 1. muscular, que

atleta. Foram incluídos no estudo praticantes de tênis

engloba as distensões, contraturas e mialgias; 2. ten-

de mesa independente da idade e sexo; foram excluídos

dínea, como as tendinopatias; 3. osteoarticular, em que

os atletas que negaram a assinar o termo de consenti-

foram incluídas as entorses, sinovites, bursites, fratu-

mento livre e esclarecido e que praticassem o esporte há

ras e periostites. Em relação ao mecanismo de lesão:

menos de um ano.

1. deslocamento, que inclui tanto laterais como em pro-

O Inquérito de Morbidade Referida (IMR) é o ins-

fundidade, os traumas, choques com obstáculos, que-

trumento mais utilizado para se obter informações sobre

das e parada brusca; 2. rebatida, que são os movimen-

o estado de saúde de grupos populacionais específicos,

tos de forehand, backhand e saque; 3. intercorrências,

devido à sua aplicabilidade e objetividade, tendo nesta

como a musculação, alongamento, aquecimento. Para

pesquisa o objetivo de levantar dados sobre a nature-

a localização anatômica: 1. ombro e braço, 2. cotove-

za, frequência, região corporal e condição causadora do

lo e punho, 3. joelho, 4. tornozelo, 5. quadril e colu-

agravo, associados ao treinamento esportivo e às com-

na lombar.

petições7. Para tanto, foi elaborado um formulário adap-
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vos das variáveis antropométricas e de treinamento dos
atletas do sexo masculino segundo a presença ou ausência de lesão. Observou-se que não houve diferença
estatística significante para a idade, altura e peso entre

Tabela 1. Medidas descritivas das variáveis antropométricas e de
treinamento dos atletas de sexo masculino segundo a presença
ou ausência de lesão.
Variável

Lesão

os acometidos ou não por agravos. Contudo, notou-se
que atletas com maiores valores para anos de treinasão mais predispostos às lesões desportivas. As médias

A tabela 2 mostra os valores descritivos das va-

cia de lesão. Observou-se que não há diferença esta-

por mês, dias por semana e horas por dia estão mais

A distribuição de taxas de lesão entre os participantes segundo o sexo é mostrada na tabela 3. Observa-se que a taxa de lesão por participante é de 1,15; por
participante lesionado 1,84; e que o sexo masculino é o
mais acometido.

22,64±6,34

21

Ausente

1,74±0,05

1,71

Presente

1,72±0,04

1,72

Ausente

69,00±12,17

65

Presente

71,14±7,33

69,5

Ausente

7,33±2,95

8

Presente

13,64±6,97

11,5 *

Ausente

45,77±35,10

32

Presente

83,71±36,02 *

90

Ausente

3,44±1,13

3

Presente

4,57±1,08

5*

Ausente

3,10±1,60

3

Presente

4,35±1,25 *

4,5

Dias por semana

mês dos lesionados é o dobro do valor para os não lesionados.

Presente

Horas por mês

atletas com maior valor nas variáveis horas de treino
susceptíveis às lesões. A média do valor de horas por

19

Anos de treinamento

tística significante entre a idade, altura, peso e anos
de treinamento. Entretanto, é possível notar que os

18,55±2,24

Peso

riáveis antropométricas e de treinamento dos atletas de sexo feminino segundo a presença ou ausên-

Ausente

Altura

lesionados são próximas ao dobro do valor para os não
acometidos por lesões.

Mediana

Idade

mento, horas mensais, dias por semana e horas por dia
dos valores de anos de treinamento e horas por mês dos

Média

Horas por dia
Nota (Tab 1 e 2): * Para valores com diferenças significantes entre os
grupos (P<0,05)
Teste t aplicado às variáveis contínuas (altura, peso, horas por mês e
horas por dia)
Teste de Mann Whitney aplicado às variáveis discretas (idade, anos de
treinamento e dias por semana)

A tabela 4 apresenta a frequência da distribuição
de taxas de lesão segundo o tipo de lesão, o mecanismo
de lesão e a localização anatômica. Observou-se que em
relação ao tipo de lesão, a distribuição foi bastante equilibrada entre as variáveis estudadas, variando de 30% a
36%. O mecanismo de lesão mais citado foi a rebatida,

Tabela 2. Medidas descritivas das variáveis antropométricas e
de treinamento das atletas do sexo feminino segundo a presença
ou ausência de lesão.
Variável

com 67% do total e os locais mais acometidos foram os
MMSS, quadril e lombar.

Idade

A distribuição das frequências dos mecanismos de
lesão segundo o tipo de agravo em ambos os sexos está

Altura

Lesão

Média

Mediana

Ausente

24,18±14,66

19

Presente

21,05±5,53

21

Ausente

1,61±0,04

1,62

apresentada na tabela 5. Tanto para os homens quanto

Presente

1,61±0,05

1,61

para as mulheres, o mecanismo mais frequente é a re-

Ausente

58,81±4,41

56

Presente

55,84±3,93

56

Ausente

12,81±6,49

11

Presente

10,05±5,15

11

Ausente

26,54±9,16

24

Presente

64,84±39,56 *

48

Ausente

3,00±0,63

3

Presente

4,15±1,06

5*

Ausente

2,18±0,40

2

Presente

3,68±1,66 *

3

batida. Este foi responsável pela maioria das lesões tendíneas referidas, a qual é a mais prevalente.
Observa-se na tabela 6 a distribuição das frequ-

Peso
Anos de
treinamento

ências dos locais de lesão segundo o tipo em ambos os
sexos. No sexo masculino, o quadril e a lombar são os

Horas por mês

locais anatômicos mais acometidos, por lesão muscular na sua maioria, todavia, os agravos tendíneos foram
os mais incidentes. No sexo feminino, o acometimento
de ombros, braços, cotovelo e punho foram os mais frequentes, principalmente de origem tendínea, sendo esta

Dias por semana

Horas por dia

no geral, a mais citada.
A tabela 7 mostra a distribuição da frequência dos
locais de lesão em relação ao mecanismo em ambos os
sexos. Para os homens, o local acometido mais frequente como já foi dito foi o quadril e a lombar, associado ao
movimento de rebatida, que foi também o principal me-

canismo de lesão citado. Para as mulheres, os membros
superiores foram os mais acometidos, na mesma frequência para ombros, braços, punhos e cotovelos; e novamente o mecanismo de rebatida foi o mais incidente.
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Tabela 3. Distribuição de taxas de lesão entre participantes
segundo o sexo.

DISCUSSÃO
Devido ao crescente interesse por atividades físi-

Valor

cas e ao fato do Tênis de Mesa, ser um esporte compa-

Taxa de lesão por participante

1,15

contato físico, sua procura vem crescendo gradualmente

Taxa de lesão por participante do sexo masculino

2,54

Taxa de lesão por participante do sexo feminino

2,10

çar tais níveis, é necessária uma alta carga de treina-

Taxa de lesão por participante lesionado

1,84

mento, na qual se incluem os treinamentos de força, re-

Taxa de lesão por participante lesionado do sexo
masculino

4,35

Quando realizados da maneira incorreta e/ou excessi-

Taxa de lesão por participante lesionado do sexo
feminino

3,21

Tipo de taxa

tível com todas as faixas etárias, de baixo impacto, sem
como forma de promoção de saúde, não somente como
lazer, mas também em níveis competitivos9. Para alcan-

sistência, agilidade, coordenação e técnicos-táticos3, 4.
va, são geradas as lesões por sobrecarga, além daquelas inerentes à própria prática esportiva6.
Neste estudo, foram coletados dados de 53 atletas de diversas faixas etárias, de ambos os sexos, com
variação da frequência de treinamento, através de en-

Tabela 4. Frequência da distribuição de taxas de lesão segundo
tipo de lesão, mecanismo de lesão e localização anatômica
Variável

Tipo de
lesão

Mecanismo
de lesão

Localização
anatômica

Frequência
absoluta

Frequência
relativa

Muscular

18

30%

Tendínea

22

36%

Osteoarticular

21

34%

Deslocamento

17

28%

Categoria

Rebatida

41

67%

Intercorrência

3

5%

Ombro/braço

15

25%

Punho/
cotovelo

13

21%

Joelho

10

16%

8

13%

15

25%

Tornozelo
Quadril/
lombar

trevistas com aplicação de questionário, o Inquérito de
Morbidade Referida (IMR) modificado para o esporte em
questão7. Foram obtidos os dados antropométricos e os
relacionados à prática, como o tempo de treinamento,
carga horária diária e semanal, a ocorrência ou ausência de lesão, se esta for presente, qual o tipo, local e o
mecanismo, se realizou tratamento e o retorno às atividades.
A média de idade entre os entrevistados em ambos
os sexos foi de 19 anos para os atletas sem lesão e 21
anos para os acometidos, concordando com Soto9 o qual
afirma que a idade de maior atividade é entre os 16 e
os 31 anos.
Em seu estudo, Petri et al6 concluiu que quanto
maior o tempo de prática esportiva e o número de horas
de treino por semana, maior a frequência de lesões, o
que está de acordo com os achados deste estudo, porém
somente no sexo masculino houve diferença estatisticamente significante em relação aos anos de treinamento
entre os lesionados e não-lesionados; entretanto, as ou-

Tabela 5. Distribuição das frequências dos mecanismos de lesão segundo sexo e tipo de lesão.
Mecanismo de lesão
Sexo

Masculino

Feminino

Tipo de lesão
Deslocamento

Rebatida

Intercorrência

Muscular

0 (0,0) a
A

9 (90,0) b
B

1 (10,0) a
A

Tendínea

4 (31,0) ab
B

9 (69,0) b
B

0 (0,0) a
A

Osteoarticular

3 (60,0) ab
B

2 (40,0) a
B

0 (0,0) a
A

Muscular

0 (0,0) a
A

6 (100,0)ab
B

0 (0,0)a
A

Tendínea

5 (28,0)b
AB

12 (67,0)b
B

1 (5,0)b
A

Osteoarticular

5 (56,0)b
B

3 (33,0)a
AB

1 (11,0)b
A

Nota: Teste de Goodman para contrastes entre e dentro de populações multinomiais. Letras minúsculas indicam a comparação dentro de cada
mecanismo e entre os tipos de lesão e as maiúsculas indicam a comparação dentro de cada tipo de lesão entre os mecanismos. Letras diferentes
indicam diferença estatisticamente significante (P<0,05).
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Tabela 6. Distribuição das frequências dos locais de lesão segundo sexo e tipo da lesão.
Localização Anatômica
Sexo

Masculino

Feminino

Tipo de lesão
Ombro e braço

Punho e cotovelo

Joelho

Tornozelo

Quadril e lombar

Muscular

1 (10,0) a
AB

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

9 (90,0) b
B

Tendínea

4 (31,0) a
B

5 (38,0) b
B

4 (31,0) b
B

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

Osteoarticular

2 (40,0) a
B

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

2 (40,0) a
B

1 (20,0)
AB

Muscular

1 (16,0)a
AB

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

5 (84,0)b
B

Tendínea

4 (22,0)b
B

8 (45,0)
B

6 (33,0)b
B

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

Osteoarticular

3 (33,0)b
AB

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

6 (67,0)b
B

0 (0,0)a
A

Nota: Teste de Goodman para contrastes entre e dentro de populações multinomiais. Letras minúsculas indicam a comparação dentro
da localização anatômica e entre os tipos de lesão e as maiúsculas indicam a comparação dentro de cada tipo de lesão entre a localização anatômica. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (P<0,05).

Tabela 7. Distribuição da freqüência dos locais de lesão segundo o sexo e ao mecanismo de lesão.
Sexo

Masculino

Feminino

Mecanismo de
lesão

Localizaçao Anatômica
Ombro e braço

Punho e cotovelo

Joelho

tornozelo

Quadril e lombar

Deslocamento

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

4 (57,0) b
B

2 (29,0) b
AB

1 (14,0) a
AB

Rebatida

7 (35,0)b
AB

5 (25,0)b
AB

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

8 (40,0)b
AB

Intercorrência

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

0 (0,0) a
A

1 (100,0)a
B

Deslocamento

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

5 (50,0)b
B

5 (50,0)b
B

0 (0,0)a
A

8 (39,0)b
B

8 (39,0)b
B

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

5 (22,0)b
AB

0 (0,0)a
A

0 (0,0)a
A

1 (50,0)ab
B

1 (50,0)ab
B

0 (0,0)a
A

Rebatida
Intercorrência

Nota: Teste de Goodman para contrastes entre e dentro de populações multinomiais.
Letras minúsculas indicam a comparação dentro de cada localização anatômica e entre os mecanismo de lesão e as maiúsculas indicam a comparação dentro
de cada mecanismo entre a localização anatômica. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante.

tras variáveis apresentaram diferença estatística significante em ambos os sexos.

O tipo de lesão mais citada foi a tendínea, seguida da osteoarticular e da muscular, não sendo verificada

Os esportes de raquete apresentam baixa incidên-

diferença estatística significante entre elas. Estes dados

cia de lesões, pois não há contato físico. Porém, em fun-

estão de acordo com o que ocorre em outros esportes

ção à necessidade de agilidade, velocidade, mudança de

com raquete11, como o tênis de quadra, squash e o ba-

direção constante e a complexidade dos movimentos, os

dminton12. Um estudo avaliou o padrão de lesão nos es-

atletas estão expostos a diversos mecanismos determi-

portes de raquete e concluiu que as lesões traumáticas

nantes de lesão. Neste estudo, foi observado que dos 53

agudas foram mais observadas no squash; no tênis de

atletas entrevistados, 33 já haviam sofrido ou estavam

quadra, a epicondilite lateral, a dor fêmoro-patelar e o

com alguma lesão, podendo ter sofrido mais de uma,

início de prolapso do disco vertebral apresentaram-se

totalizando 61 lesões. Desta forma, a taxa de lesão por

comum em resposta à prática esportiva13.

participante foi de 1,15 e que esta taxa foi maior no

O principal mecanismo de lesão encontrado foi a

sexo masculino, 2,54 por participante e 4,35 por parti-

rebatida, correspondente à 67% do total e em relação

cipante lesionado; enquanto que no sexo feminino essa

aos segmentos corporais mais acometidos, os resulta-

taxa foi de 2,1 e 3,21 respectivamente; corroborando

dos não apresentaram diferença estatística significan-

com estudo que concluiu que as lesões são esporte de-

te. Petri et al6 encontrou em seu estudo, o tornozelo

pendente e não regidas de acordo com o sexo .

(26,4%), o joelho (24,5%) e o punho (15,1%) como os

10
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segmentos anatômicos mais lesados, no entanto, neste

dores lombares aguda e crônica, que foram as mais ci-

presente estudo, lesões no ombro, no braço, no qua-

tadas entre as lesões musculares.

dril e na lombar foram as mais incidentes e representam

É relatado também na literatura, a ocorrência de

50% de todas as lesões ocorridas. A maioria dos entre-

alguns casos de fratura por estresse na ulna de mesate-

vistados apresentou lesão crônica, uma tendência afir-

nistas, principalmente do sexo feminino, e que está as-

mada por Soto9. Kliber e Safran14 afirmam que as lesões

sociada à tríade da atleta mulher: anorexia, amenorréia

crônicas são mais comuns em membros superiores e as

e osteoporose17-19. As fraturas por estresse no membro

agudas mais comum em membros inferiores.

superior são frequentes em atletas praticantes de ginás-

Em ambos os sexos, a rebatida foi o mais citado

tica, vôlei e tênis, devido à carga excessiva, repetitiva e

mecanismo de lesão, principalmente nas do tipo tendí-

submáxima nos ossos, que causa um desequilíbrio entre

neas, principalmente no ombro, braço, punho e cotove-

a reabsorção e a formação óssea20. Verifica-se também

lo. Isto pode ser explicado pelas exigências no treina-

um aumento da incidência de fasceíte plantar em joga-

mento do esporte. O Tênis de Mesa é um esporte de ha-

dores com mais de 16 anos de prática, que está rela-

bilidades específicas complexas, e no seu aprendizado

cionado com aspectos degenerativos músculo-esquelé-

é necessária muita repetição, levando em consideração

ticos, uso inadequado de calçados, superfícies de jogo

que o processo de aquisição de qualquer habilidade mo-

inapropriadas entre outras causas de lesões9.

tora é contínuo e progressivo . O segundo tipo de lesão
15

mais frequente foi a osteoarticular, predominantemente

CONCLUSÃO

as entorses de tornozelo e bursite no ombro, e um caso

As lesões esportivas no Tênis de Mesa foram mais

de fratura na coluna lombar. Um dos principais meca-

frequentes no sexo masculino. Quanto maior a frequ-

nismos causadores destas entorses são os deslocamen-

ência e a carga horária semanais, maior a predisposi-

tos, principalmente os laterais e pequenos saltos com

ção às lesões. O tipo mais prevalente foi a tendínea, e

mudança de direção, que são muito utilizados na prá-

o mecanismo de lesão mais citado foi a rebatida, aco-

tica deste esporte, além do uso do calçado inadequado

metendo principalmente os membros superiores, qua-

e pisos inespecíficos para a prática do Tênis de Mesa

.

6, 9

dril e lombar.

Um caso que deve receber destaque é a fratura por es-

A partir deste estudo, fica esclarecido a necessida-

tresse na coluna lombar. O número excessivo de rota-

de de integração entre a equipe médica e a equipe técni-

ções lombares necessárias para executar os fundamen-

ca, a fim de promover a prevenção, diagnóstico precoce

tos específicos do esporte16, além da flexão de tronco

e o tratamento das lesões, para que o atleta tenha um

durante todo o período de treinamento e jogos, são fa-

melhor desempenho e em caso de lesão, fique menos

tores que favorecem as lesões nos atletas, entre elas as

tempo afastado das competições.
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Avaliação da eficiência da estabilização central no controle postural de atletas de base de basquetebol.

Artigo Original

Avaliação da eficiência da estabilização central
no controle postural de atletas de base de
basquetebol.
Evaluation of the central stabilization efficiency in postural control of basic basketball athletes.
Aline Carla Araújo Carvalho(1), Thayse Cristine de Melo Lins(1), Hugo Gustavo Franco Sant’Ana(1).
Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde – FCBS/CESMAC.

Resumo
Introdução: A estabilização central, quando utilizada em atletas, se mostra benéfica, visto que trabalha como um
processo dinâmico que inclui posições estáticas e movimento controlado durante a prática esportiva. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a eficiência da estabilização central no controle postural dinâmico em atletas de base
da Federação de Basketball de Alagoas (FBA), com a finalidade de incrementar o controle neuromuscular, força, potência e resistência muscular, a fim de facilitar o funcionamento muscular equilibrado de toda cadeia cinética, possibilitando, desta forma, a eficiência motora ideal ao longo do sistema motor. Método: Foram realizadas 15 sessões com
duração de 50 minutos, realizadas duas vezes por semana, onde eram executados exercícios de estabilização central.
Resultados: Diante dos resultados encontrados neste estudo, observou-se a importância deste treinamento na área
esportiva, visto que a técnica conseguiu demonstrar eficiência no controle postural em atletas de base da FBA, além
de incrementar o desempenho dinâmico durante a atividade esportiva, os quais foram evidenciados mediante a aplicação da técnica nas atletas. Conclusão: Conclui-se que com a obtenção de um core forte e estável pode-se contribuir
para melhora da eficiência neuromuscular, auxiliando no incremento da dinâmica desportiva.
Palavras-Chave: Modalidades de fisioterapia, basquetebol, medicina esportiva.
Abstract
Introduction: The central stabilization when used in athletes is shown beneficial, since works as a dynamic process
that it includes static positions and movement controlled during the sportive practice. Objective: The objective of this
work was to analyze the efficiency of the central stabilization in the control dynamic postural in athletes of base of the
Federation of Basketball of Alagoas (FBA), with the purpose of increasing the control neuromuscular, strenght, potency
and muscular resistance, in order to facilitate the balanced muscular operation of every kinetic chain, making possible, this way, the ideal motive efficiency along the motor system. Method: Fifteen sessions were accomplished with
duration of 50 minutes, accomplished twice a week, where exercises of central stabilization were executed. Results:
With the results found in this study, the importance of this training was observed in the sportive area, because the technique got to demonstrate efficiency in the control postural in athletes of base of FBA, besides increasing the dynamic acting during the sporting activity, which were evidenced by the application of the technique in the athletes. Conclusion: We can conclude that obtaining one core strong and stable it can be contributed to improvement of the efficiency neuromuscular, aiding in the increment of the sport dynamics.
Keywords: Physical therapy modalities, basketball, sports medicine.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho foi analisar a eficiência da

Criado em 1891, pelo professor de Educação Física

estabilização central no controle postural dinâmico em

James Naismith em Massachussets - USA, o basquete é

atletas de base da Federação de Basketball de Alagoas,

um esporte regido por sua beleza e ritmo. É jogado por

tendo sido elaborado com a finalidade de incrementar

duas equipes de cinco jogadores cada uma, sendo que o

o controle neuromuscular, força, potência e resistência

objetivo de cada equipe é o de marcar pontos na cesta

muscular a fim de facilitar o funcionamento equilibrado

adversária e evitar que a outra faça pontos(1).

de toda cadeia cinética, possibilitando, desta forma, a

Para alguns autores(2), a influência de movimentos,

eficiência motora ideal ao longo do sistema.

as rápidas transições entre ataque e defesa e as múlti-

Assim, mostra-se de grande importância buscar

plas responsabilidades para todos os jogadores, fazem

pesquisas que analisem a eficiência do trabalho da es-

com que todos no time tenham movimentos e atitudes

tabilização central em atletas, uma vez que se supõe

relativamente semelhantes dentro de quadra. Estes mo-

que ao obter um core forte e estável pode-se contribuir

vimentos, tais como corridas, saltos, movimentos coor-

para melhora da eficiência neuromuscular, auxiliando no

denados de ataque-defesa, passes, arremessos, fazen-

incremento da dinâmica desportiva e prevenindo desta

do-o um esporte de grande movimentação e coordena-

forma, o surgimento de lesões.

ção, podem predispor a um grande número de lesões
devido à dinâmica do jogo que envolve, também, contato direto entre os atletas, exigindo um esforço máximo
destes em busca da perfeição.

MÉTODO
Tratou-se de um estudo analítico de coorte, intervencionista, realizado no centro de treinamento da Fe-

Diversos pesquisadores(3,4) definiram a estabilida-

deração de Basketball de Alagoas - FBA, conhecido como

de como um processo dinâmico que inclui posições es-

Pavilhão de Basquetebol Comendador Tércio Wanderley

táticas e movimento controlado. Isso inclui um alinha-

e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da FEJAL -

mento em posições sustentadas e padrões de movimen-

CESMAC, com protocolo nº 601/08.

to que reduzem a tensão tecidual, evitam trauma para

A amostra foi composta por 24 atletas da seleção

as articulações ou tecidos moles e fornecem ação mus-

feminina de base da FBA, com idade entre 16 a 18 anos.

cular eficiente.

Como critérios de inclusão adotou-se, atletas de base,

O conceito de que existem vários músculos com

cadastrados e em treinamento na FBA. Como critérios

diferentes papéis na estabilização dinâmica surgiu em

de exclusão foram adotados: atletas portadores de do-

1989(5), sendo comprovado em 1999, com a descrição

ença cardíaca congênita; doença respiratória não trata-

de dois sistemas atuando nesta atividade(6): O sistema

da; desvios vertebrais e posturais moderados ou graves;

global que consiste de grandes músculos produtores de

atletas que não estejam em treinamento na federação;

torque, atuando no tronco e coluna vertebral, porém

idade inferior a 16 anos e superior a 18 anos.

não diretamente ligados a ela; e o sistema local o qual é

Após seleção das atletas, as mesmas foram triadas

formado por músculos ligados diretamente à vértebra e

em entrevista para observação de seu enquadramento

responsáveis pela estabilidade e controle segmentar.

nos critérios de inclusão, assim como detecção de algum

O transverso abdominal foi considerado um impor-

dos critérios para exclusão deste estudo. Aquelas que

tante estabilizador da coluna lombar a partir do conhe-

obedeceram a estes critérios foram selecionadas e con-

cimento da sua relação com a fáscia tóraco-lombar e

vidadas a participar do estudo. Após seleção, foram es-

pressão intra-abdominal e da participação destas na es-

clarecidas sobre a importância do estudo e orientadas

tabilidade lombar, visto que o mesmo é o primeiro mús-

a convidarem seus responsáveis legais para orientação

culo a ser ativado durante os movimentos dos membros,

e detalhamento das etapas da pesquisa. Estes, por sua

concluindo que este músculo é fundamental para a es-

vez, assinaram o termo de consentimento livre e escla-

tabilização segmentar. Portanto, ao antecipar-se ao mo-

recido (TCLE).

vimento produzido pela ação do agonista, o transver-

Como procedimento, a partir desta fase, as mes-

so abdominal atuaria promovendo uma rigidez neces-

mas foram divididas em dois grupos, formados aleato-

sária à coluna lombar, evitando qualquer instabilidade

riamente por sorteio, sendo: um grupo controle (GC) e

postural(7-10).

outro chamado de grupo estabilização (GE), sendo este

A técnica de estabilização central ou do core con-

último submetido a um programa de treinamento de es-

siste em estágios com níveis progressivos de dificulda-

tabilização que teve duração de 50 minutos, realizado 2

de, onde a técnica e a execução correta dos exercícios

dias por semanas, durante 15 sessões, totalizando 8 se-

são fundamentais para fornecer alinhamento biomecâni-

manas de treinamento. Os mesmos foram organizados

co mais eficiente. Seu objetivo está em desenvolver ní-

em subgrupos de 3 a 4 indivíduos para melhor desenvol-

veis idéias de força funcional e de estabilização dinâmi-

vimento e supervisão dos exercícios.

ca, além de criar um cinturão muscular dinâmico na cintura pélvica(11).

Para início do treinamento, as atletas foram submetidas à avaliação do controle da eficiência do Core e
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de testes de aptidão física, sendo estes: Sargent Jump

siva, assim como para resistência muscular localizada,

Test, teste correr e andar por 12 minutos, teste de ve-

visto que o teste ANOVA apresentou p < 0,05 em todas

locidade (30 metros), teste de arremesso com Medicine

as variáveis estudadas após o treinamento de estabili-

Ball de 3kg, teste de abdominal (1minuto) e teste de fle-

zação central.

xão de braço (1minuto). A mesma avaliação foi reaplica-

De acordo com os testes de aptidão física especí-

da na 8ª e 15ª sessão.

fica, onde se considerou o Sargent Jump Test e o Teste

A avaliação do core constou da mensuração pressó-

de Potência Explosiva de Membros Superiores (MMSS)

rica em mmHg através do posicionamento de um man-

com a Medicine Ball de 3kg, visto que estes represen-

guito de pressão sob a região lombar das participantes,

tam gestos motores semelhantes àqueles desenvolvidos

admitindo-se como valor de referência a existência de

durante o basquete, obteve-se resultados significantes,

variação da pressão, com especificação onde a mesma

uma vez que estes apresentaram p ≤ 0,01. Em análi-

se mantinha fixa(12).

se qualitativa, estes resultados também se apresenta-

A avaliação da impulsão vertical (Sargent Test) foi

ram com significância, visto que o Sargent Jump Test

utilizada para medir o desempenho do salto vertical, im-

no GE variou de abaixo da média, para a média(17). Já

prescindível no basquetebol, obtido através da capacida-

no teste de potência de MMSS(18) o GE saiu de razoável,

de em se impulsionar verticalmente. Para este fim utili-

para bom (tabela 1).

zou-se dois protocolos: Impulsão vertical sem ajuda dos

Para o teste do Core, obteve-se resultados signifi-

membros superiores e Impulsão vertical com a ajuda

cativos após intervenção do Grupo Estabilização, onde

dos membros superiores(13).

foi encontrado diferença de média de 5,5 mmHg quan-

No teste de correr e andar por 12minutos avaliou-

do comparado ao Grupo Controle, obtendo p ≤ 0,001,

se a condição física de uma pessoa em um dado mo-

como apresentado na tabela 2.

mento. O objetivo foi estimar a capacidade aeróbica e o

Na avaliação dos testes de resistência muscular lo-

volume máximo de consumo de oxigênio (VO2 Max.)(14).

calizada, utilizou-se o Teste Abdominal 1 Minuto e Fle-

O teste de velocidade em 30 metros teve o objeti-

xão de Braço 1 Minuto, visto que estes representam as

vo de medir a velocidade de deslocamento da atleta em

habilidades para estabilização de tronco e região cen-

quadra, enquanto o teste de arremesso com a Medicine

tral, necessárias a esta modalidade esportiva, obteve-se

Ball de 3kg , mensurou a força explosiva de membros

resultados significantes em ambos os testes, uma vez

superiores e cintura escapular(15).

que estes apresentaram p ≤ 0,03.

O teste de abdominal em 1 minuto, por sua vez,

Em análise qualitativa(19), estes resultados também

objetivou quantificar a resistência muscular localizada

se apresentaram com significância uma vez que o GE no

dos abdominais, co-responsáveis pela dinâmica do tron-

teste abdominal apresentou variação de abaixo da média,

co. Já o teste de flexão de braço em 1 minuto verificou a

para a excelente e de acima da média para excelente no

força dos membros superiores de um indivíduo(16).

teste de flexão de braço, como mostra a tabela 3.

Os resultados da pesquisa foram submetidos, ini-

O teste de Correr ou Andar por 12 Minutos (Coo-

cialmente, ao teste de normalidade Kolmogorov-Smir-

per) foi aplicado para verificação da capacidade aeróbi-

nov e, em seguida, utilizou-se o teste paramétrico

ca do atleta e apresentou resultados significativos após

ANOVA , onde foi admitido nível de significância estatística com valor de p < 0,05. Como software utilizou-se o

Tabela 2. Valores expressos em médias para o Teste do Core
entre os grupos Estabilização Central e Grupo Controle.

EpiInfo, versão 3.5.1.

Estabilização
Central

Grupo
Controle

P
valor

1ª avaliação

11,33(DP=2,42)

10,08(DP=1,97)

0,18

Avaliação Final

18,33(DP=2,73)

12,83(DP=1,64)

0,00

Teste do Core

RESULTADOS
A análise estatística entre os grupos estabilização
e grupo controle, mostrou significância para as quantificações de aptidão física, capacidade aeróbica e explo-

Tabela 1. Valores expressos em médias para os testes de aptidão física específica do basquete entre os grupos Estabilização Central
e Grupo Controle (Sargent Jump Test e Potência Explosiva de MMSS).
Sargent Jump Test

1ªAvaliação

Avaliação Final

GE

GC

30,75
0,04
(DP=5,80)

28,2

37,58
0,01
(DP=6,57)
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Teste de Potência de MMSS
P valor

GE

GC
406

0,22
(DP=3,67)
29,91

379
(DP=0,23)

(DP=0,20)

430

389

(DP=0,51)

(DP=0,19)

0,00
(DP=3,77)

P valor
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intervenção do Grupo Estabilização, onde foi encontra-

basquete, onde foram utilizados os testes de arremesso

do diferença de média de 7,3 ml/kg/min quando compa-

com a medicine ball de 3kg e o Sargent Jump Test, os

rado ao Grupo Controle, obtendo p ≤ 0,001. Em análise

resultados apresentaram significância em seus dados,

qualitativa(23), estes resultados também se apresentaram

os quais podem representar melhor desempenho dinâ-

com significância, pois o GE variou de fraco para médio

mico durante a atividade esportiva e facilitar a marca-

após a intervenção, como apresentado na tabela 4.

ção de pontos, bem como a roubada de bola durante o

Para testar a capacidade explosiva das atletas da

rebote. A utilização da medicine ball de 3kg, se justifica

amostra, utilizou-se o teste de velocidade 30 metros ob-

pela melhor simulação do gesto esportivo do basquete,

tendo-se resultados significativos após intervenção do

cuja bola apresenta maior carga que as das demais mo-

Grupo Estabilização, onde foi encontrado diferença de

dalidades de jogos em quadra.

média de 0,35 milissegundos quando comparado ao

Tais resultados de incremento do gesto esportivo

Grupo Controle, obtendo p = 0,02. Em análise qualitati-

podem ser justificados pela pré-ativação do diafragma e

va, estes também se apresentaram com significância(15);

transverso do abdome, conforme encontrado por diver-

o GE apresentou um resultado excelente após a inter-

sos autores(21-23) que descreveram esta precocidade de

venção, como apresentado na tabela 5.

contração durante a avaliação da força do deltóide em
atividades dos membros superiores, que envolviam ve-

DISCUSSÃO

locidade intermediária.

Os resultados obtidos com este estudo reforçam

Anos atrás, os programas de exercícios focavam

aqueles descritos na literatura, sugerindo a necessida-

os músculos globais mobilizadores, como facilitadores e

de da pré-ativação dos músculos do core na estabiliza-

dinamizadores da prática esportiva. Contudo, o que se

ção desta região.

podia observar com a ausência de estabilizadores fortes,

A literatura esportiva reforça a importância da fle-

era o surgimento de dores articulares e/ou musculares,

xibilidade, força estática e resistência a fadiga em quase

com conseqüente redução da eficiência mecânica, mais

todos os aspectos do controle corporal, durante ativida-

evidente nos esportistas, e caracterizada pela diminui-

. Dessa forma, um grupo

ção de seu desempenho em jogo. Estes, ainda, apresen-

muscular forte e alongado mostra-se mais funcional, po-

tavam alto potencial lesivo, uma vez que geravam so-

dendo trabalhar mais intensamente e com menos possi-

brecarga em todo sistema musculoesquelético.

des funcionais e profissionais

(20)

bilidade de lesões.

As pesquisas atuais demonstram que é necessá-

Nos testes de simulação dos gestos específicos do

rio ativar primeiramente os estabilizadores, por meio de

Tabela 3. Valores expressos em médias para os testes de resistência muscular localizada entre os grupos Estabilização Central e Grupo
Controle (Abdominal 1 minuto e Flexão de Braço 1 minuto).
Teste de Abdominal 1 minuto

Teste Flexão de Braço 1 minuto

Grupo
Estabilização

Grupo Controle

P valor

1ª avaliação

27,33
(DP=6,87)

26,50
(DP=5,96)

0,75

Avaliação Final

45,00
(DP=6,82)

32,16
(DP=4,93)

0,00

Grupo
Estabilização

Grupo Controle

P valor

25,08
(DP= 8,30)

21,75
(DP=5,10)

0,24

36,08
(DP= 6,16)

27,75
(DP=6,16)

0,03

Tabela 4. Valores expressos em médias para o Teste de correr ou andar por 12minutos, entre os grupos Estabilização Central e Grupo
Controle.
Teste Cooper

Estabilização Central

Grupo Controle

P valor

1ª avaliação

2005,16(DP=272,19)

1827,41(DP=145,49)

0,05

Avaliação Final

2114,33(DP=295,23)

1880,25(DP=163,79)

0,00

Tabela 5. Valores expressos em médias para o Teste de velocidade 30 metros, entre os grupos Estabilização Central e Grupo Controle.
Teste Velocidade 30 metros

Estabilização Central

Grupo Controle

P valor

1ª Avaliação

5,17 (DP=0,31)

5,40 (DP=0,27)

0,07

Avaliação Final

4,91 (DP=0,40)

5,26 (DP=0,31)

0,02
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exercícios precisos e específicos, com o objetivo de impe-

contração diafragmática nesta solicitação motora. Seus

dir o desenvolvimento de dominância sinérgica, ou seja,

estudos mostraram que durante o aumento da demanda

a habilidade de realizar, facilmente, determinada ativida-

respiratória há maior ativação expiratória do transverso

de com apenas a utilização de um segmento corporal e/

abdominal, favorecendo a um subseqüente aumento do

ou hemicorpo. Tais estudos afirmam, ainda, que estes

fluxo inspiratório e oxigenação corporal.

exercícios devem ter característica sistêmica, progressiva

Segundo investigação de alguns autores, as ativi-

e funcional, assim como iniciar no ambiente de maior di-

dades de explosão muscular, como aquela representa-

ficuldade de controle para o atleta, com base no controle

da pelo teste de velocidade de 30 metros, mostraram

de tronco, para fins de obtenção de estabilidade em su-

redução do tempo para sua execução e relacionam a

perfícies instáveis, em decorrência da aquisição de equilí-

pré-ativação do transverso abdominal com o aumento

brio dinâmico e ótima mecânica funcional do corpo

.

(10-12)

da rigidez articular da região lombar, conferindo melhor

Outras pesquisas(24) sobre a ativação diafragmáti-

equilíbrio pélvico e economia energética para as ativida-

ca, através de eletromiografia, durante atividades dos

des dos membros inferiores, gerando maior aceleração

abdominais para realização da flexão do tronco, aponta-

com conseqüente corrida de maior distância em menor

ram a ativação simultânea do transverso abdominal du-

tempo de realização(6,29).

rante esta atividade. Desta forma, observa-se o sinergismo destes músculos durante atividades musculares
localizadas, garantindo ganho de resistência focal.

CONCLUSÃO
Desta forma, mostra-se de grande importância o

Em consonância com a literatura que aborda o trei-

trabalho de estabilização central em atletas de basque-

namento do core e detalha sua habilidade em controlar

tebol, o qual se mostra uma modalidade esportiva ca-

os movimentos do tronco, proporcionando estabilidade,

racterizada por grande movimentação e coordenação,

coordenação do gesto motor e agilidade do mesmo(8,25-

visto que ao se obter um core forte e estável pode-se

27)

, este estudo encontrou significância nos resultados

contribuir para melhora da eficiência neuromuscular, au-

para os testes de resistência muscular localizada, es-

xiliando no incremento da dinâmica desportiva e preve-

pecificamente dos músculos abdominais e flexores dos

nindo desta forma, o surgimento de lesões.

ombros em cadeia cinética fechada, o que confere ao

Quando direcionado à atletas de base, essa impor-

atleta de basquetebol eficiência mecânica e força corpo-

tância se mostra imperativa, uma vez que o desenvolvi-

ral durante o jogo.

mento de bom sinergismo e coordenação motora preve-

A capacidade aeróbica, mensurada pelo teste de

nirão o surgimento de alterações da mecânica desporti-

correr ou andar por 12 minutos, assim como as demais

va, melhorando o estado físico destes atletas e os auxi-

medidas, apresentou significância em seus resultados,

liando para o desenvolvimento de um processo de ama-

representando melhor capacidade de permanência em

durecimento desportivo e envelhecimento físico sem as

quadra, visto que o basquete se caracteriza por tempo

alterações estruturais esqueléticas e musculares predo-

cronometrado de partida e seus atletas necessitam de

minantes nos atletas profissionais que não detém bom

picos de volume máximo de consumo de oxigênio, no in-

controle dinâmico de sua postura.

tuito de apresentar suficiente desempenho esportivo.

Supõe-se importante relatar que os resultados aqui

Estudos sobre a dinâmica respiratória em ativida-

obtidos foram evidenciados mediante a aplicação da téc-

des de velocidade(21,28), encontraram resultados compa-

nica nas atletas durante a preparação para o campeona-

tíveis com o desta pesquisa e relacionaram a maior ati-

to brasileiro de basquete, no qual a seleção conquistou

vação do transverso abdominal quando da aceleração do

a medalha de bronze, medalha esta almejada por esta

fluxo respiratório, através de análise eletromiográfica da

seleção há 8 anos.
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Artigo Original

Avaliação das posturas adotadas na dança e suas
possíveis consequências no desenvolvimentos
de patologias osteomioarticulares.
Evaluation of the adopted positions in dance and its possible consequences in the development of musculoskeletal diseases.
Emanuela Lima Bezerra(1), Liane Toscano Martins Pinheiro(2), Isidro Marques Ribeiro Júnior(2).
Universidade de Fortaleza – Departamento de Fisioterapia.

Resumo
Introdução: Difundida no mundo inteiro, a dança é executada como recreação, como prática em academias e profissionalmente. Existem diversas posturas, na dança que são diferentes das consideradas normais e devido à repetição, os bailarinos acabam adotando-as, desenvolvendo alterações em sua postura. Objetivos: O presente estudo objetivou analisar as posturas adotadas na dança de salão e sua relação com o desenvolvimento de patologias osteomioarticulares. Método: Foi realizado um estudo transversal com bailarinos de dança de salão no período maio a julho de 2009. Os dados
foram coletados através de um questionário, de uma avaliação postural e de uma análise fotográfica. A amostra foi composta por 21 bailarinos com média de idade igual a 22,6 anos, com um tempo médio de prática de dança de 5,6 anos,
com aproximadamente 5,8 dias na semana e com uma média de tempo de 4,3 horas por dia. Resultados: As principais
alterações posturais encontradas foram: pés em varo (66,6%); joelhos valgo (52,3%); joelhos varo (47,6%); recurvato
de joelho (57,1%); retroversão pélvica (38%); anteversão pélvica (61,9%); elevação da crista ilíaca à direita (61,9%);
elevação de ombro à esquerda (47,6%); hiperlordose lombar (71,4%); cabeça em protrusão (80,9%) uma média de 2,4
dedos de distância. Confirmando os objetivos propostos, percebeu-se que as posturas adotadas na dança de salão associada à alterações posturais pré-existentes podem favorecer o desenvolvimento de patologias nos sistemas articular,
muscular e esquelético. Conclusão: A identificação precoce das alterações posturais presentes e a adoção de medidas
profiláticas efetivas podem vir a prevenir o agravo ou a ocorrência de lesões em dançarinos de dança de salão, reforçando-se a participação do profissional de fisioterapia no trabalho preventivo de possíveis lesões, evitando desperdício com
tempo de recuperação.
Palavras-chave: Postura; Dança de Salão; Fisioterapia
Abstract
Introduction: Spread throughout the world, dancing is performed as recreation, as gym practice and also as professional practice. There are several body postures while dancing that are different from those considered normal, due to repetition dancers end up adopting them, developing changes in their postures. Objective: This study aimed to analyze the
body postures adopted while dancing and its relation to the development of musculoskeletal diseases. Method: We conducted a cross-sectional study with ballroom dancers in the period of May to July 2009. Data was collected through questionnaire, postural assessment and photographic analysis. The sample consisted of 21 dancers with an average age of
22.6 years, with an average dance practice time of 5.6 years, with approximately 5.8 days per week and average time
of 4.3 hours a day. Results: The main postural changes were: foot varus (66.6%), knee valgus (52.3%), knee varus
(47.6%); recurvation of the knee (57.1%), pelvic retroversion (38%), anterior pelvic tilt (61.9%), elevation of the right
iliac crest (61.9%), elevation of the left shoulder (47.6%), lumbar concavity (71.4%); forefront head (80,9%) an average of 2.4 fingers away. Confirming the proposed objectives, it was noticed that the postures adopted in ballroom dancing may favor the development of pathologies in the articular system, joint and muscle. Conclusion: Early identification
of these postural changes and the adoption of effective preventive measures are likely to prevent the injury or the occurrence of injuries in ballroom dancers.
Keywords: Posture; Ballroom Dancing, Physical Therapy.
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INTRODUÇÃO

prática de dança de salão e favorecendo a elaboração de

A dança está presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos e sempre foi utiliza-

protocolos de tratamento para que não ocorra um desperdício maior com o tempo de recuperação.

da como elemento da cultura de vários povos(1). Difun-

A partir das reflexões acerca da temática em ques-

dida no mundo inteiro, a dança é apreciada por crian-

tão, o presente estudo teve como objetivos: Identificar a

ças, jovens, adultos e idosos, sendo executada como re-

existência de alterações posturais nos bailarinos, inves-

creação, como prática regular em academias de dança e

tigar a prevalência de disfunções osteomioarticulares e

ainda como prática profissional(2).

correlacionar a posição corporal na prática da dança com

A dança de salão é uma das mais recentes quando comparada às demais. Dançava-se desde os mais re-

as alterações posturais encontradas e o desenvolvimento de patologias osteomioarticulares.

motos dos tempos, mas aos pares entrelaçados, característica da dança de salão, somente a partir do século

MÉTODO

XVII. Neste período nasceu a valsa, primeira dança de

Foi realizado um estudo quantitativo, do tipo trans-

salão, a partir daí novos ritmos surgiram, dentre eles, o

versal e descritivo, desenvolvido no período de Maio a

tango, o bolero e o samba de gafieira. Estas danças pro-

Julho de 2009 em duas escolas de dança localizadas na

porcionam diversos efeitos positivos, dos quais podem

cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.

ser citados: socialização, desinibição, resistência aeróbi-

Participaram da pesquisa 21 bailarinos profissio-

ca, postura, coordenação, lubrificação das articulações,

nais de dança de salão. Foram inclusos na pesquisa os

percepção espaço-temporal e fortalecimento de grupos

professores e instrutores de dança de salão, com idade

musculares(3).

entre 18 e 30 anos, que realizam esta atividade há no

Na prática profissional são necessários treinamen-

mínimo dois anos consecutivos, com uma freqüência mí-

tos diários, iniciando com exercícios de fácil execução

nima de três dias na semana e com uma duração de 2

evoluindo para os de maior dificuldade e intensidade,

horas diária. Foram exclusos todos aqueles que realizas-

para os quais os dançarinos necessitam de preparo fí-

sem outro tipo de dança e que estivessem afastados das

sico, flexibilidade, agilidade e coordenação motora . O

aulas por um período de um mês.

(2)

sistema neuromusculoesquelético precisa estar em har-

As avaliações aconteceram em uma das salas de

monia para que haja uma boa postura(4), sendo esta de-

aula, por duas vezes na semana. Cada participante foi

finida pela posição que o corpo adota no espaço, assim

esclarecido acerca dos objetivos da pesquisa e dos pro-

como a sua relação com a gravidade. A postura humana

cedimentos que seriam realizados e, posteriormente,

tem sido objeto de interesse crescente em estudos, uma

avaliado uma única vez.

vez que os desvios posturais, estruturais e funcionais,

Foram utilizados como instrumentos avaliativos um

causam desequilíbrios, levando a compensações que

questionário, elaborado pela pesquisadora, o qual conti-

podem provocar alterações na biomecânica normal(5).

nha as seguintes variáveis: nome, idade, tempo de prá-

A manutenção do equilíbrio é fundamental, e a de-

tica de dança, freqüência e duração das aulas, tipos de

sorganização de um segmento do corpo implicará em

lesões que já sofreu, queixa dolorosa; um Instrumento

uma nova organização de todos os outros, assumindo

de Avaliação Postural-IAP, que consiste de uma ficha de

então uma postura compensatória, a qual também in-

avaliação validada e permite uma análise em vista an-

fluenciará as disfunções motoras dependentes(6). Por-

terior, lateral direita e esquerda e posterior a posição da

tanto a avaliação postural é o passo inicial para qual-

cabeça, coluna cervical, dorsal e lombar, ombros, tron-

quer atendimento fisioterapêutico. A partir do alinha-

co, pelves, quadris, joelhos e pés do indivíduo(9); e um

mento dos segmentos corporais, cria-se uma hipótese

instrumento de avaliação através da análise fotográfica,

de distribuição de carga e solicitação mecânica para es-

no qual os bailarinos foram fotografados durante apre-

truturas como músculos, ligamentos e articulações(7).

sentações e estaticamente demonstrando os principais

Existem diversas posturas, movimentos e passos

movimentos e passos característicos de cada ritmo para

na dança que são diferentes dos movimentos ditos nor-

que fosse realizada uma análise da influência das pos-

mais e devido à repetição, os bailarinos acabam adotan-

turas adotadas e dos movimentos durante a prática da

do-as. Deste modo, o dançarino começa a desenvolver

dança no desenvolvimento de patologias osteomioarti-

alterações em sua postura(8).

culares.

Devido ao número crescente da prática de dança de

Para a avaliação, as mulheres usaram um top e um

salão e ao grande número de adeptos surgindo a cada

short, deixando os ombros, o abdômen e membros infe-

dia, fez-se necessário um estudo para analisar se algum

riores à amostra, enquanto os homens usaram apenas

tipo de alteração postural possa em um futuro breve

um short. Cada bailarino foi posicionado de pé, sime-

causar lesões osteomioarticulares. Deste modo, o es-

tricamente, em vista anterior, posterior e lateral direita

tudo poderá reforçar a necessidade de um trabalho pre-

e esquerda com os pés descalços e afastados da largu-

ventivo, melhorando o desempenho dos bailarinos na

ra do quadril, olhar na horizontal e membros superiores

Ter Man. 2011; 9(44):482-488

484

soltos ao longo do corpo. Para garantir a mesma base
de sustentação nas diferentes vistas, foi utilizado um tapete de borracha preto, no qual o indivíduo se posicionava livremente. Em seguida, foi desenhado com um
giz o contorno dos pés do participante no tapete para
que o mesmo pudesse posicionar os pés em cima do tapete. As alterações posturais encontradas foram anotadas diretamente no instrumento de avaliação postural, e
em seguida, foi realizado um estudo para investigar que
tipo de patologias osteomioarticulares essas alterações
podem ocasionar.
Os resultados encontrados foram expressos na
forma de tabelas utilizando o programa Excel (versão

Avaliação das posturas adotadas na dança.

Tabela 1. Características demográficas de um grupo de bailarinos
de dança de salão (n=21).
Características

n

média

Sexo
Feminino

9

Masculino

12

_
Idade (anos)

18-2

22,6

Tempo de prática
de dança

2-17

5,6

3-7

5,8

2-10

4,3

Dias na semana
Horas/Dia

2007), com análise de forma descritiva. A partir das fotografias realizadas foi feita uma correlação entre as
posturas e os movimentos da dança de salão com as alterações posturais encontradas e suas possíveis conseqüências no desenvolvimento de patologias osteomio-

Tabela 2. História de lesão anterior e atual nos bailarinos de
dança de salão.
Sim
(%)

Características

articulares.
Lesão Anterior

47,6%

Contratura; torção de joelho;
entorse de tornozelo;
Distensão de ísquios tibiais,
região lombar, quadriceps e
adutores;
lesão de menisco.

Lesão Anterior/Atual

33,3%

Coluna lombar; joelhos;
tornozelos; ísquios tibiais.

A pesquisa teve início a partir da aprovação do projeto de estudo pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFOR, sob parecer nº. 130/2009 e após assinatura do
termo de consentimento por cada participante. Foram
obedecidas as recomendações da Resolução CNS n.º
196/96 do Conselho Nacional de Saúde – pesquisa envolvendo seres humanos, sendo preservados os princípios fundamentais do respeito ao indivíduo, da beneficência, da não maleficência e da justiça(10).
RESULTADOS
Foram avaliados 21 bailarinos, sendo 12 homens e
9 mulheres, com idade entre 17 e 28 anos apresentando

Tipo/Local

Nenhuma Lesão
Dor ao Dançar

19%
33%

---Coluna lombar; joelhos;
tornozelos; ísquios tibiais.

Tabela 3. Distribuição da freqüência de alterações posturais
encontradas em bailarinos de dança de salão.

uma média igual a 22,6 anos. O tempo médio de práti-

Região Corporal

Alteração Postural

ca de dança de salão foi de 5,6 anos, com aproximada-

Tornozelo

Normal

%
19%

mente 5,8 dias na semana e com uma média de tempo

Varo

66,6%

de 4,3 horas por dia (Tabela 1).

Valgo

14.2%

Dezessete bailarinos referiram história de lesão an-

Joelho

Varo

47,6%

Valgo

52,3%

tibiais, na região lombar, quadríceps e adutores de qua-

Recurvato

57,1%

dril, contusão, luxação de punho e pododáctilos, tendi-

Flex

terior, destas foram citadas: contratura, fraturas, torção
de joelho, entorse de tornozelo, estiramento de ísquios

nite de adutores do quadril e lesão meniscal. Destes,
sete também referiram lesões atuais, cujos locais men-

Pelve

cionados foram: coluna lombar, joelhos, tornozelos, ísquios-tibiais e crista ilíaca. Sete bailarinos (33%) referiram dor ao dançar, sendo que 4 afirmaram sentir durante a prática da dança, 1 após, e 2 durante e depois da
dança, sendo referidos como locais de dor a crista ilíaca,

Coluna

os ísquios tibiais, coluna vertebral, tornozelo e joelhos e
lesões anteriores ou com as lesões atuais. Todos os sete

Ombro

afirmaram continuar executando a dança mesmo apresentando dor (Tabela 2).
A tabela 3 mostra todas as alterações posturais encontradas, enquanto que a tabela 4 informa a distribui-
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Normal

33.3%

Retrovertida

38,1%

Antevertida

61,9%

Direita elevada

61,9%

Esquerda elevada

28,5%

Hiperlordose Lombar

71,4%

Retificação Torácica

tíbia e fíbula, coincidindo, portanto, com as histórias de

38%

Hiperlordose Cervical

33,3%

Simétrico

4,76%

Elevado à direita

85,7%

Elevado à esquerda
Cabeça

9,5%

Protusa

7,6%
80,9%
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Tabela 4. Distribuição da freqüência de alterações posturais.
Região
Alteração
Patologia/Lesão Corporal
na Dança
Tornozelo
Entorse em

Varo

%
Postural

Artrose

ção dos processos transversos das vértebras lombares,

Salsa

de pivô sobre

favorecendo um pinçamento discal posterior causando

Samba
Bolero
Forró

um pé

lombalgia. Esta alteração a longo prazo poderá ocasio-

Varo

47,6%

Samba

52,3%

Tango

57,1%

nar uma pressão interapofisária posterior, levando a um
Flexão de Joelho

atrito, seguido de um desgaste, podendo evoluir para

apoiando o peso

uma artrose(13).

do corpo

Antevertida

57,1%

Zouk

Hiperextensão

zado uma extensão excessiva do tronco, pode contribuir

Tango

de Coluna

para o desenvolvimento da referida patologia (Figura 1).

Bolero
Salsa

Ombro
Tendinite
Bursite

Hiperlordose
Lombar
Elevado à

85,7%

direita

Protusa

tensão

Usando ainda como exemplo o tango, existe um passo,

71,4%

chamado de voleio, em que a bailarina realiza uma exTango
Salsa
Bolero
Forró
Samba

Cabeça
Cefaléia de

Em alguns tipos de dança, como por exemplo, no
tango e no zouk, o cambrê, movimento em que é reali-

Artrose
Coluna

cia, haverá um aumento da lordose lombar, encontrada

Movimentos

Condromalácea
Pelve
Lombalgia

los quadrado lombar e reto femural. Como conseqüên-

Tango

Valgo
Recurtavo

Postura

em 71,4% dos avaliados, que provocará uma aproxima66,6%

inversão

Joelho
Tendinite

Ritmo

485

80,9%

Forró
Zouk
Enxaqueca

Abdução e
Flexão a 60º
e além de 90º

tensão de quadril, com uma flexão de joelho, associada a uma rotação de tronco, para o qual a hiperlordose lombar favorece o aumento da amplitude deste movimento (Figura 2).

Giros da coluna

Uma postura própria da salsa, utilizada também

cervical e extensão
brusca

ção das alterações mais frequentes associando com a
postura adotada e o desenvolvimento da possível patologia a longo prazo. Nos pés, a posição em varo, foi observada em 66,6% dos casos, 52,3% apresentaram joelhos valgos, enquanto que 47,6% apresentaram joelho
varo. 57,1% apresentaram recurvato de joelho. Na região pélvica predominou a anteversão pélvica (61,9%)
contra 38,1% de retroversão pélvica. A elevação da crista ilíaca à direita foi encontrada em 61,9% dos avalia-

Figura 1. Cambrê no Tango e no Zouk, repectivamente, movimento em que é realizada uma extensão excessiva do tronco,
podendo contribuir para o desenvolvimento de uma artrose
lombar, em decorrência da hiperlordose pré-existente.

dos e a elevação de ombro à esquerda em 47,6%. Na
coluna vertebral, 71,4% são portadores de hiperlordose lombar, 38%, de retificação torácica e 33,3%, de hiperlordose cervical. A cabeça em protrusão foi à alteração postural observada em 80,9% dos casos, tendo uma
média de 2,4 dedos de distância.
DISCUSSÃO
Segundo os achados, dezessete bailarinos apresentaram história de lesão anterior. Destes, sete apresentam lesão atual e referem continuar dançando mesmo
com dores. Sabe-se que os bailarinos são submetidos
a forte fadiga muscular devido ao excesso de atividades. A grande quantidade de aulas e de ensaios utilizando sempre movimentos repetitivos pode resultar em lesões incapacitantes do ponto de vista funcional(11). Muitas vezes os sinais e sintomas de lesões não são levados
em consideração, resultando nos agravamentos dessas
lesões(12).
A pelve em anteversão, encontrada em 61,9% dos
bailarinos, promove uma hiperprogramação dos múscu-

Figura 2. Movimento de voleio realizado no tango, em que ocorre
uma extensão de quadril, com uma flexão de joelho, associada
a uma rotação de tronco, para o qual a hiperlordose lombar
favorece o aumento da amplitude deste movimento .
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para facilitar os passos, é a hiperlordose lombar, percebi-

salão os movimentos de pivôs, no qual tanto as damas

da tanto nas bailarinas quanto nos bailarinos (Figura 3).

quanto os cavalheiros realizam o movimento de giro do

O rercurvato de joelho, evidenciado em 57,1% dos

corpo sobre apenas um pé, utilizando este como uma

bailarinos, é mantido pelo reto femural, que permane-

espécie de eixo, que pode está associado com uma tor-

ce em tensão constante ocasionando uma patela alta. Já

ção do tronco. Esse movimento é utilizado com muita

o valgismo, encontrado em 52,3% dos avaliados, é ocasionado por uma força centrífuga que tende a deslocar a
patela lateralmente. Em ambos os casos a patela não se
encontra suficientemente centralizada e bem encaixada
na tróclea femural, aumentando a tensão do tendão patelar e o atrito entre a patela e o sulco quando o indivíduo realiza os movimentos de flexão do joelho, podendo
gerar uma inflamação e o desenvolvimento de uma tendinite patelar e/ou a uma condromalácea patelar(14).
Em alguns ritmos como no tango, bolero e samba,
os bailarinos realizam movimentos permanecendo com
o peso do corpo sobre uma perna flexionada, como no
no degagê que acontece no tango e o gancho e a tirada
de perna comum no samba (Figura 4).

Figura 3. A hiperlordose lombar é uma postura própria da salsa,
utilizada também para facilitar os passos.

O joelho recurvato também pode advir de uma alteração tíbio-társica, por uma frouxidão ligamentar, que
poderia ser decorrente de um encurtamento do músculo sóleo(15). Este fato pode estar relacionado ao uso
constante de sapatos de salto alto tão apreciado pelas
dançarinas. Eles alteram biomecanicamente a articulação do pé e do tornozelo, podendo resultar em conseqüências negativas sobre todo o sistema de sustentação.
Ocorrem desde o encurtamento de tríceps-sural até o
desvio de eixos de movimentação do quadril e da coluna
lombar, podendo levar a uma lordose excessiva, o que
é um fator predisponente para lesões graves e para o
desgaste excessivo em ossos e cartilagens(16). Um outro
fator é que os dançarinos dançam apoiados sobre os
metatarsos, fazendo surgir as fibroses tissulares, calos
e dores neste local(17).

Figura 4. Movimento de Degagê no Tango e tirada de perna no
samba de gafieira, respectivamente, no qual os bailarinos sustentam o peso do corpo sobre uma perna flexionada. Esse fator
associado à uma alteração na articulação do joelho pode gerar
condromalácea patelar e evoluir para uma artrose.

O mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) é geralmente causado pela rotação do corpo
mantendo o pé fixo no solo e realizando uma rotação
externa com valgo de joelho. Esse mecanismo de lesão
pode ocorrer durante os movimentos em que é necessária a realização de pivôs, saltos e giros(18). O ligamento cruzado posterior é mais raramente lesionado e pode
ocorrer devido a uma hiperflexão de joelho associada
a um flexão plantar do tornozelo, realizado em alguns
passos no zouk(19). (Figura 5)
O apoio dos pés sobre o chão condiciona toda a estática, ou seja, não existe boa estática sem bons apoios,
sejam as deformações dos pés causas ou conseqüências da estática inadequada. O pé varo, encontrado em
66,6% dos avaliados, repousa sobre a tuberosidade externa do calcâneo e sobre a cabeça do quinto metatarso. Os desequilíbrios do pé varo são acidentais, já que o
peso do corpo é levado para o seu bordo externo, favorecendo as entorses em inversão(15).
É comum em grande parte dos ritmos da dança de
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Figura 5. Mecanismo de lesão de LCP no zouk, que pode ocorrer devido a uma hiperflexão de joelho associada a um flexão
plantar do tornozelo.
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freqüência no bolero e no tango nos movimentos de

entorses, assim como os movimentos de salto, mais es-

oito, e no samba, no passo chamado de esse (S). Esses

pecificamente durante a aterrissagem, realizados com

movimentos associados à alteração em varo do pé e ao

freqüência pelas bailarinas em apresentações de dança

uso de sapatos altos podem favorecer a ocorrência de

(Figura 6).
O ombro elevado foi observado em 85,7% dos indivíduos, sendo que 47,6% apresentaram a elevação para
o lado esquerdo. Sabe-se que o bíceps braquial realiza
juntamente com outros músculos o movimento de flexão
do ombro. O supra-espinhoso tem a função de deprimir a
cabeça umeral para que não haja atrito durante o movimento, porém ele sozinho não pode opôr-se às forças ascendentes do úmero

. Então, a porção longa do bíceps

(20)

braquial flexiona-se sobre a tróclea resultando numa depressão que anulará seu componente de elevação(21).
A mobilidade da glenoumeral aumenta a performance em pessoas envolvidas em atividades acima da
cabeça, porém o estresse repetitivo o torna vulnerável a
lesões, causada por uma execução inadequada do movimento e subsequente fadiga muscular (22). A elevação do
ombro poderá produzir uma irritação do tendão do supra-espinhoso pelo choque com o acrômio e contração
Figura 6. Movimentos de Saltos que associados à alteração em
varo do pé e ao uso de sapatos altos podem favorecer a ocorrência
de entorsesmais especificamente durante a aterrissagem.

desse músculo sem abaixamento da cabeça do úmero,
podendo gerar uma tendinite(21).
Na dança, os casais dançam mantendo uma abdução de aproximadamente 60º do ombro. No forró, no
samba de gafieira e na salsa, são realizados muitos movimentos de flexão e de abdução de ombro, que são necessários para a execução de giros (Figura 7). Este fato
associado à elevação do ombro pode gerar as tendinites
e as bursites no ombro.
A posição da cabeça coordena todo o equilíbrio estático, mantendo-a vertical e a horizontalidade do olhar.
Uma anteriorização da cabeça, observada em 80,9 %
dos bailarinos, cria um desequilíbrio anterior fazendo
com que o olhar seja desviado para baixo, essa posição
é mantida pelos escalenos(14).Como é necessário que o
indivíduo mantenha a horizontalidade do olhar ocorre

Figura 7. Posição dos ombros e movimentos de giros, respectivamente. Os movimentos de flexão e de abdução associado
à elevação do ombro podem gerar as tendinites e as bursites
nesta articulação.

uma contração dos suboccipitais

. Em decorrência da

(19)

tensão dessa musculatura poderá haver o desenvolvimento de cefaléias de tensão(14).
Na prática do zouk são realizados muitos movimentos de giros da coluna cervical e extensão brusca da
mesma (Figura 8). Com essa postura adaptativa e a realização repetida desses movimentos poderá haver uma
maior contratura na região dos suboccipitais pelo movimento brusco de extensão, além de cefaléias de tensão
e, possivelmente, enxaquecas.
A repetição de determinados tipos de atividades
com posições e movimentos habituais e o período de
sobrecarga de treinamento provocam um processo de
adaptação orgânica que resulta em efeitos deletérios

Figura 8. Movimentos de giros da coluna cervical realizados no
Zouk. A realização repetida desses movimentos associada a uma
anteriorização da cabeça poderá gerar cefaléias de tensão e,
possivelmente, enxaquecas, devido a uma contratura na região
dos suboccipitais.

para a postura com alto potencial de desequilíbrio muscular. Tal fato somado aos movimentos específicos da
dança e aos erros na técnica de execução desses movimentos, pode aumentar a prevalência de lesões(23).
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Avaliação das posturas adotadas na dança.

CONCLUSÃO

Cada ritmo possui uma postura que lhe é caracte-

Baseando-se nos resultados obtidos, a pesquisa

rística e devido à grande repetição os bailarinos podem

evidenciou que todos os bailarinos apresentaram algum

vir a adotar essas posturas. Porém, essa alteração postu-

desvio postural.

ral pode vir a favorecer a dinâmica de movimento dentro

Percebeu-se que as posturas adotadas na dança

da dança e a correção desta poderá ser prejudicial no de-

de salão associadas às alterações posturais pré-existen-

sempenho desses bailarinos. No entanto, caso não seja

tes podem favorecer o desenvolvimento de patologias

trabalhada, essa alteração poderá acarretar possíveis pa-

nos sistemas articular, muscular e esquelético, portan-

tologias a longo prazo. Sugere-se então, uma atividade

to, mesmo que o bailarino não apresente problemas ou

complementar que venha a compensar a alteração.

queixas decorrentes das alterações posturais, estas de-

Reforça-se, desse modo, a participação do profissio-

verão ser tratadas, uma vez que estas podem vir a pre-

nal de fisioterapia no trabalho preventivo de possíveis le-

judicar a performance desses bailarinos.

sões evitando desperdício com tempo de recuperação.
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Artigo de Revisão

Técnicas manuais para dor miofascial e ponto
gatilho.
Manual techniques for the myofascial pain and trigger point.
Danilo Harudy Kamonseki(1), Antonio Roberto Zamunér(2), Andrea Luciana Gomes Narciso(3), Beatriz Oliveira Peixoto(4).
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista.

Resumo
Introdução: Síndrome dolorosa miofascial é uma condição dolorosa regional, caracterizada por bandas musculares
tensas, havendo áreas hipersensíveis chamadas de pontos gatilho. Objetivo: Revisar a literatura atual para elucidar os mecanismos de ação, os parâmetros mais adequados e a efetividade dos tratamentos manuais para síndrome
da dor miofascial. Método: Realizou-se busca nas bases de dados Sciencidirect, Bireme e Pubmed, publicados entre
1980 a 2011, correlacionando as seguintes palavras-chave: dor miofascial, síndrome dolorosa miofascial, ponto gatilho miofacial, técnicas manuais e terapia manual, no idioma inglês, português e espanhol. Resultados: Dos artigos
encontrados as modalidades manuais de tratamento citadas incluem a massoterapia, alongamento, alongamento com
spray de gelo, terapia de liberação miofascial, técnica de energia muscular, thrust de alta velocidade e baixa amplitude, compressão isquêmica e terapia de liberação posicional. Conclusão: Esta revisão evidencia que as técnicas manuais podem contribuir para as ações clínicas no tratamento da síndrome dolorosa miofascial, porém há necessidade
de novas pesquisas para esclarecimentos sobre a utilização de novos procedimentos, os reais mecanismos de ação, os
efeitos terapêuticos e os parâmetros mais adequados de algumas técnicas.
Palavras-chave: Síndromes da Dor Miofascial, Modalidade de Fisioterapia, Manipulações Musculosqueléticas.
Abstract
Introduction: Myofascial pain syndrome is a painful condition of regional bands characterized by muscle tense, with
hypersensitive areas called trigger points. Objective: To review the current literature to elucidate the mechanisms of
action, the more appropriate parameters and effectiveness of treatment manuals for myofascial pain syndrome. Method: We conducted search in the databases Sciencidirect, Bireme and PubMed, published between 1980 to 2011, correlating the following keywords: myofascial pain, myofascial pain syndrome, myofascial trigger point, manual techniques and manual therapy, language English, Portuguese and Spanish. Results: Of the articles found modalities of
treatment manuals cited include massage, stretching, stretching spray of ice, myofascial release therapy, muscle energy technique, thrust high speed, low-amplitude, ischemic compression therapy and positional release. Conclusion:
This review shows that the manual techniques may contribute to clinical actions in treatment of myofascial pain syndrome, but there is need for further research to clarify the use of new procedures, the actual mechanisms of action,
therapeutic effects and parameters more some appropriate techniques
Keywords: Myofascial Pain Syndromes, Physical therapy modalities, Musculoskeletal Manipulations.
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Avaliação da qualidade de vida em pacientes com cefaléia cervicogênica antes e após mobilização da coluna cervical alta.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma condição de hiperirritabilidade em áreas chamadas de pon-

Alongamentos

tos gatilho miofasciais (PGM), podendo ser encontradas

Os métodos que alongam o músculo com PGM e

em ligamentos, tendões, periósteo e pele, sendo mais

aumentam sua flexibilidade são benéficos(10), porém, o

comum em bandas musculares tensas, gerando dor a

alongamento pode aumentar a dor do PGM ativo, tor-

compressão e padrões característicos de dor referida

nando-o mais irritável(10,12). Ainda, Moral e Barreiro(12)

que não seguem a distribuição da raiz nervosa ou der-

afirmam que sua utilidade possa não exceder a PGM não

mátomos, apresentando aumento da sensibilidade, sin-

muito ativo e irritável. Simons et al.(10) sugere que é im-

tomas de alteração do sistema nervoso autônomo e res-

portante após o alongamento realizar 3 ciclos da ADM,

trição da amplitude de movimento (ADM)(1-9).

estirando e encurtando o músculo tratado, ajudando a
ou

normalizar a função muscular ao nível do sarcômero e

latentes(1,2,4,8), sendo que os ativos causam dor espontâ-

Os

PGMs

são

classificados

como

ativos

a restabelecer a coordenação normal com outros mús-

nea e persistente em repouso, com a atividade muscu-

culos de sua unidade funcional, porém, não há estudos

lar e à palpação direta, e os PGM latentes são mais co-

que comprovem benefício.

muns e causam dor sob compressão(1-4,6-9).

Para tornar o alongamento menos dolorido foi de-

O fundamento etiológico e patogênico da SDM apa-

senvolvido um método que combina o alongamen-

renta ser multifatorial, envolvendo estresse postural,

to passivo com a aplicação do spray de gelo da origem

biomecânica ineficiente, movimentos repetitivos, há-

até a inserção do músculo que contém o PGM e tam-

bitos orais parafuncionais, desequilíbrio oclusivo e ali-

bém para a área de dor referida em sucessivas varre-

mentar, falta de exercício físico, deficiência de vitami-

duras paralelas(6,12,13). O uso do spray gera uma queda

nas, distúrbios de sono, problemas articulares, trauma

repentina da temperatura da pele e produz analgesia

agudo, fatores emocionais e psicológicos(1,2,4,5,8).

pelo bloqueio dos estímulos nociceptivos proveniente do

De acordo com Simons et al.(10) a patofisiologia da

músculo que está sendo alongado, ajudando a inativar

SDM está relacionada com uma lesão ou aumento do es-

os PGMs, aliviar o espasmo muscular e reduzir a dor

tresse da fibra muscular, levando ao encurtamento invo-

referida(2,10,12,13).

luntário, perda do suplemento de oxigênio e nutrientes,

Algumas pesquisas(13,14) compararam os efeitos do

.

alongamento com spray congelante e o alongamento

Simons(11) afirmou que qualquer tratamento que redu-

isolado e concluíram que o alongamento com o spray é

za o encurtamento do sarcômero na região do PGM irá

mais eficaz no aumento da ADM passiva, e que também

também reduzir o consumo de energia e a liberação de

é eficaz no tratamento da dor miofascial(15).

e acréscimo da demanda metabólica no tecido local

(2,6,9)

substâncias sensibilizantes.
Os dados existentes na literatura sobre os trata-

Técnicas compressivas

mentos manuais para a SDM ainda se apresentam de

Diferentes mecanismos terapêuticos da compres-

forma inconclusiva. Além disso, os benefícios para a

são isquêmica (CI) têm sido propostos para a diminuição

aplicação desses protocolos não são bem documenta-

da dor do PGM, como a que a pressão local pode norma-

dos. Dessa forma, o objetivo deste estudo é revisar a li-

lizar o comprimento do sarcômero pelo resultado da hi-

teratura atual para elucidar os mecanismos de ação, os

peremia no local da compressão ou por um mecanismo

parâmetros mais adequados e a efetividade dos trata-

de reflexo espinhal que alivia o espasmo muscular(7,15).

mentos manuais para síndrome da dor miofascial.

Há diversas variantes da técnica na quantidade
de pressão e tempo empregado(7,16), sendo mais efica-

MÉTODOS

zes nos PGMs localizados nos ventres musculares(10) e

Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de

nos músculos que não são adequado utilizar o spray e o

dados Sciencidirect, Bireme e Pubmed, utilizando arti-

alongamento, nos que são relativamente finos ou estão

gos publicados entre 1980 a 2011 relacionados ao trata-

sobre ossos(6). Ainda há questionamentos em relação a

mento manual de ponto gatilhos miofasciais e da síndro-

duração da CI, pois Fryer e Hodgson(16) obtiveram resul-

me dolorosa miofascial, além de livros textos clássicos

tados positivos utilizando a CI por 60 segundos, Aguile-

sobre o tema. Os descritores de texto utilizados foram:

ra et al.(4) e Peñas et al.(7) por 90 segundos, porém Hou

dor miofascial, síndrome dolorosa miofascial, ponto ga-

et al. (6) comparou a amplitude de movimento e a sensi-

tilho miofascial, técnicas manuais e terapia manual, no

bilidade dolorosa utilizando CI de 30, 60 e 90 segundos

idioma inglês, português e espanhol. Como critério de

e concluiu que a técnica de 90 segundos apresentou al-

inclusão para a seleção dos trabalhos pesquisados, le-

terações positivas mais significantes.

vou-se em conta a relação com a patologia e os trata-

Já Simons et al.(10) declara que não é indicado a

mentos propostos, além da data de publicação desses

CI nos PGMs, pois já estão hipóxicos e propõe o uso de

estudos.

uma técnica mais suave conhecida como liberação por
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pressão manual (LPM) do PGM , que emprega o conceito

passivo ou ativo com o paciente relaxado por comple-

de liberação das barreiras, consistindo em aplicar pres-

to, realizando a repetição das séries até haver a ampli-

são suave sobre o músculo tenso e aumentar a pres-

tude de movimento completa sem dor e inativação dos

são conforme a tensão é liberada(10,12,17). Alguns estudos

PGMs(10,11,22,25-27). Essa técnica pode ter a eficácia aumen-

,

tada com o uso da respiração coordenada e movimentos

sugerem que a LPM é eficaz no tratamento da SDM

(16)

porém, Gemmell et al.(17) não encontrou diferença significativa na dor e na amplitude de movimento entre as
técnicas de CI e LPM.

oculares, que aumentam o reflexo de relaxamento(10).
O mecanismo exato pelo qual há o aumento da flexibilidade muscular ainda não é claro, envolvendo pro-

Uma das variantes que há é a técnica de liberação

vavelmente mecanismos neurofisiológicos (incluindo a

posicional (TLP), que envolve a digitopressão de 90 se-

tolerância ao alongamento) e fatores mecânicos (alte-

gundos e a aproximação da origem e inserção do mús-

rações viscoelástica e plástica dos elementos do tecido

culo tratado, ocorrendo o alívio da tensão e a diminui-

conectivo)(26).

ção da ativação do fuso neuromuscular e, conseqüen-

Estudos comprovam o aumento do alongamento

temente, o relaxamento muscular a partir da liberação

muscular e na ADM utilizando a ME(25,28). Ainda, Escobar

das ligações cruzadas colagenosas e da ruptura das liga-

et al.(22) relatou melhora imediata na dor dos PGM laten-

. Há ainda outras diversifica-

tes utilizando EM, porém a eficácia foi limitada 24 horas

ções eletroquímicas

(10,18-20)

ções da TLP, porém a principal no tratamento do PGM é

após o procedimento.

a de tensão e contratensão de Jones, sendo que Moral e

Ainda há divergências sobre a quantidade de força,

Barrero(12) aconselharam usá-la em combinação com ou-

tempo e séries são mais adequados, por exemplo, Smith

tras modalidades terapêuticas. Meseguer et al.(19), Gar-

e Fryer(26) comparam a técnica de EM utilizando 3 ou 30

e García et al.(21) relataram diminuição

segundos de alongamento e concluíram que não houve

cía e Sedín

(20)

imediata da dor em pontos sensível e em PGM utilizan-

diferença entre elas.

do essa técnica, demonstrando ser eficaz no tratamenManipulação thrust de alta velocidade e baixa

to da SDM.

amplitude
Massoterapia

Manipulação thrust de alta velocidade e baixa am-

A massagem atua como forma de alongamento

plitude (HVLA) é uma técnica manual que envolve o uso

local, aumentando a mobilidade, a circulação sanguínea

de impulso rápido, porém sem força, geralmente asso-

e diminuindo a tensão subcutânea. As técnicas de mas-

ciado a um som audível característico, promovendo au-

sagem mais utilizadas são o amassamento (alongamen-

mento da mobilidade articular e do limiar de dor em

to multidirecional das zonas de PGM), a vibração e a fric-

curto prazo, sendo que o mecanismo pelo qual é pro-

ção longitudinal profunda aplicada desde o PGM até os

duzido é largamente especulativo, envolvendo a teoria

extremos do músculo(7,8,22).

das comportas, onde os mecanoreceptores mielinizados

Alguns tipos de massagem superficial são utiliza-

de largo diâmetro modula e inibi os nociceptores de pe-

das para o relaxamento geral sendo aplicadas na área

queno calibre a nível medular, redução da efusão arti-

da dor, não promovendo alívio duradouro pela pressão

cular zigoapofisária e edema periarticular pela melhora

ser insuficiente para liberar o PGM e as adesões, porém

da drenagem intra-articular, ou alongamento das cáp-

as profundas podem apresentar efeitos colaterais, como

sulas articulares zigoapofisárias melhorando a mobilida-

dor ou equimose quando aplicado especificamente no

de articular(27).

PGM, assim, a combinação das massagens superficial e

Possivelmente o aumento da tensão da banda mus-

profunda tem mostrado mais efetiva, sendo recomenda-

cular e a facilitação da atividade motora podem man-

do iniciar com uma técnica superficial para tornar o te-

ter um estresse articular promovendo uma disfunção,

cido mais elástico e quando a área estiver menos sen-

porém a aferência sensorial da articulação em disfunção

sível aumentar progressivamente a pressão(23). Butta-

pode reflexamente ativar um PGM(9).

utilizou a thai massagem que é uma técni-

Sáez et al.(9) utilizou a manipulação HVLA de C3

ca profunda por 30 minutos em pacientes com lombal-

em sujeitos com PGM latente na região do trapézio, já

gia e concluiu que houve melhora da flexibilidade, ten-

Hains e Hains(29) associou a CI com a manipulação HVLA

são muscular e dor miofascial.

e ambos concluíram haver alterações na sensibilidade

gat et al.

(24)

dolorosa dos PGM.
Técnicas de energia muscular
A técnica de energia muscular (ME) também é co-

Liberação Miofascial

nhecida como contrai relaxa, relaxamento pós isomé-

Liberação Miofascial (LMF) é uma técnica manual

trico e relaxamento do PGM, e envolve uma contração

suave que facilita estiramento da fáscia restrita, envol-

sem dor de 10% a 25% da força máxima mantida por

vendo pressão lenta e sustentada por aproximandamen-

3 a 10 segundos e em seguida há o alongamento suave

te 90 a 120 segundos(30,31).
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Essa técnica é baseada em vários estudos que ana-

voso simpático(10,34), a técnica de inibição recíproca que

lisaram a matéria plástica, viscoelástico e propriedades

através da contração de um músculo seu antagonista é

piezoelétricas de tecido conjuntivo(30). Após o tratamen-

reflexamente inibido(10), e a terapia de banda miofascial

to utilizando a LMF é possível observar alterações circu-

que envolve digito compressão e alongamento do mús-

latórias, temperatura superficial e metabolismo, refletin-

culo tratado(35).

do no aumento da flexibilidade dos tecidos e ADM, rela-

As limitações das pesquisas envolvendo técnicas

xamento muscular, redução do espasmo e edema(31). No

manuais é a influência que há de diversas variáveis, in-

estudo realizado Kain et al.(31) foi utilizado a LMF na ar-

cluindo as diferenças entre as técnicas, manobras, ha-

ticulação glenoumeral gerando aumento da ADM nessa

bilidade manual, experiência, a quantidade de pressão

articulação. Há poucos estudos utilizando a LMF no tra-

e força realizada pelos terapeutas(23,36). Ainda, pelo fato

tamento do PGM, porém, segundo Simons et al. (10) a efi-

do diagnóstico dos PGMs ser realizada por meio de si-

cácia dessa técnica é evidente na prática clínica.

nais físicos, que incluem banda de tensão no músculo esquelético, ponto hipersensível na banda tensa, re-

DISCUSSÃO

conhecimento da dor pelo paciente, restrição dolorosa

Os principais achados dessa revisão demonstram

da amplitude de movimento, exigindo relato preciso do

que são diversificadas e variadas as técnicas manuais,

paciente e habilidade manual do terapeuta(1,16), que au-

sendo a maioria eficaz no tratamento da SDM, porém há

menta de acordo com a capacitação e experiência do

poucos trabalhos a médio e longo prazo, e que envolves-

profissional(1,2,10,16), o que evidencia necessidade de alta

se terapias combinadas.

criteriosidade metodológica nos trabalhos envolvendo

Vários métodos de tratamentos são considerados

terapias manuais.

efetivos na resolução da sintomatologia dos PGMs, mas

Dessa forma, Peñas et al.(5) realizou uma revisão

muitos mecanismos de ação são desconhecidos(1,3-5), evi-

sistemática e conclui que são poucos os estudos contro-

denciando a necessidade de novas pesquisas para con-

lados randomizados que analisam o tratamento do PGM

firmar as hipóteses, esclarecer os reais efeitos das ma-

utilizando técnicas manuais, e Bueno et al.(3) que todos

nobras, reduzir as variações das técnicas e determinar

os dados da sua revisão bibliográfica indicam a neces-

os parâmetros exatos.

sidade de aprofundar as investigações, que seria inte-

Além disso, é necessário confirmar a efetividade de outras manobras que ainda não foram extensiva-

ressante pesquisar os tratamentos frente a placebo em
condições similares e também a médio e longo prazo.

mente estudadas ou que poderiam ser utilizadas como
auxílio no tratamento da SDM, por exemplo, a técni-

CONCLUSÃO

ca neuro emocional, que incorpora diversos princípios

Esta revisão evidencia que as técnicas manuais

que incluem psicologia comportamental cognitiva, ava-

podem contribuir para as ações clínicas no tratamento

liação do pulso pela medicina tradicional chinesa e téc-

da síndrome dolorosa miofascial. Contudo, ainda há ne-

nica de feedback chamada teste muscular, com o obje-

cessidade de novas pesquisas com desenhos metodoló-

tivo de diminuir as respostas emocionais relacionados

gicos mais otimizados para esclarecer algumas dúvidas

a estímulos traumáticos (8), a terapia crâniosacra(32) ou

que ainda existem sobre a utilização de novos procedi-

por elas influenciarem o sis-

mentos, os reais mecanismos de ação, os efeitos tera-

tema nervoso autônomo, pois a disfunção característi-

pêuticos e os parâmetros mais adequados de algumas

ca dos PGMs é regulada pela atividade do sistema ner-

técnicas.

a osteopatia craniana(33)
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Efeitos Imediatos da Técnica de Inibição dos
Subocciptais em Idosos com Encurtamento dos
Isquiotibiais.
Immediate Effects of the Inhibition Subocciptals Technique in Elderly with Hamstring Shortening.
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Resumo
Introdução: O aumento da longevidade e expectativa de vida dos brasileiros tem despertado a atenção de pesquisadores preocupados em manter e/ou aumentar a autonomia da população idosa. Sabe-se que um bom desempenho
físico é fundamental para que o indivíduo consiga manter-se independente e realize suas funções da melhor maneira possível. O desenvolvimento ideal da flexibilidade é fundamental para essa autonomia. Objetivo: Verificar os efeitos imediatos da técnica de inibição subociciptal, na flexibilidade da musculatura isquiotibial de idosos com encurtamento bilateral. Método: Ensaio Clínico Randomizado. A pesquisa foi composta por 20 participantes idosos, com encurtamento isquiotibial, praticantes de atividade física. O grupo intervenção (n=10) recebeu o tratamento através de
uma técnica de inibição dos subocciptais, já o grupo controle (n=10) recebeu uma técnica placebo. Ambos os grupos
foram avaliados pré e pós tratamento. Resultados: Obteve-se como resultado para o grupo intervenção, uma média
significativa (p<0.01) para o teste de flexão global, das medidas pré e pós tratamento, e para o teste da perna esticada uma diferença média significativa (p<0.05), ambos com nível de significância de 5%. Em contrapartida, para o
grupo controle, o teste estatístico indica que não existe diferença média significativa, tanto para o teste de flexão global, quanto para o teste da perna esticada. Conclusão: Ao final deste estudo observou-se que a aplicação da técnica de inibição dos subocciptais teve influência no aumento da flexibilidade da musculatura isquiotibial encurtada dos
participantes idosos.
Palavras chave: Medicina Osteopática, Idosos, Isquiotibial.
Abstract
Context: The increase in longevity and life expectancy of Brazilians has attracted the attention of researchers concerned with maintaining and / or increase the autonomy of the elderly population. It is known that a good physical performance is essential for the individual to remain independent and carry out their duties as best as possible. The ideal
development of this flexibility is critical to autonomy. Objective: Observe the immediate effects of inhibition subociciptal technique, flexibility of the hamstrings in elderly patients with shortening. Method: Randomized Clinical Trial.
The study group consisted of 20 elderly subjects with hamstring shortening, physically active. The intervention group
(n=10) received treatment through a technique of inhibiting subocciptais, and the control group (n=10) received a
placebo technique, both groups were assessed before and after treatment. Results: We obtained the result for the
intervention group, mean a significant (p <0.01) for overall bending test, the pre and post treatment, and to test the
leg stretched a mean difference (p <0.05) , both with a significance level of 5%. In contrast, for the control group,
the statistical test indicates no significant mean difference, both for overall bending test, how to test the leg straight.
Conclusion: At the end of this study showed that the technique of inhibition of subocciptais was influential in increasing the flexibility of the hamstrings shortened the elderly subjects.
Keywords: Osteopathic Medicine, Elderly, Hamstring
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Inibição dos Subocciptais em idosos.

INTRODUÇÃO

cou-se a aplicação desta pesquisa. A população escolhi-

O envelhecimento da população brasileira acompanha

uma

tendência

internacional,

impulsionada

pela queda da taxa de natalidade e pelos avanços da

da foi de idosos, uma vez que segundo Baptista et. al.,
, há aumento na longevidade e expectativa de vida

(12)

dos indivíduos. Sendo assim, faz-se necessário estudar

biotecnologia(1). Não obstante, acredita-se que fenôme-

o idoso brasileiro, visto que em 2000 já configurava um

nos que possam incapacitar os indivíduos idosos dimi-

contingente de quase 15 milhões de pessoas

.

(1)

nuindo sua autonomia, sejam preocupantes.
Sabe-se que um bom desempenho físico é funda-

MÉTODO

mental para que o indivíduo consiga manter-se indepen-

A pesquisa foi realizada seguindo as normas que

dente e realize suas funções da melhor maneira possível

regulamentam pesquisa em seres humanos contidas

(2)

. Uma maior elasticidade, mobilidade e capacidade de

nas Resoluções no 196/96 e 251/97 do Conselho Nacio-

alongamento dos músculos, ligamentos e tendões são

nal de Saúde, aprovada pelo Comitê de Ética do CBES

adquiridos através do desenvolvimento ideal da flexibi-

sob protocolo N° 425/10, sendo que os procedimentos

lidade. Contribuindo assim, para a profilaxia de lesões e

foram previamente explicados a todos os participantes.

para uma maior tolerância à carga

.

A coleta de dados foi realizada no período de novem-

(3,4)

Atualmente são frequentes as consultas de pacien-

bro de 2010.

tes com encurtamento da musculatura isquiotibial; o

O estudo caracteriza-se por ser um ensaio clínico

que gera repercussão e sobrecarga sobre o quadril e o

randomizado, composto por 20 indivíduos idosos, pra-

joelho, entre outros. Por outro lado, no tratamento dos

ticantes de atividade física e com encurtamento isquio-

pacientes com o encurtamento muscular supracitado, a

tibial. Foram entrevistados 34 sujeitos, sendo que 14

abordagem do membro inferior, quadril e coluna lombar,

foram excluídos por não apresentarem encurtamento da

é às vezes insuficientes para conseguir uma adequada

musculatura isquiotibial bilateral.

elasticidade da musculatura isquiotibial

.

(5)

Verifica-se a necessidade em apontar outro cami-

Os critérios de inclusão foram:

nho a seguir no tratamento para o encurtamento da
musculatura isquiotibial nos idosos, com o objetivo de
manter e/ou aumentar sua autonomia

.

Encurtamento muscular em isquiotibiais, detectado por teste de flexão global (com distância maior que

(6)

Muitos terapeutas que utilizam a terapia manu. Esta forma

(7)

de pensamento vai de encontro com as bases da oste-

(5)

Teste de elevação da perna reta igual ou menor de

al aplicam técnicas de manipulação na coluna vertebral
para o tratamento de estruturas distais

;

5 cm)
45°

;

(2)

Praticantes de atividade física.

opatia, que ressaltam a necessidade da análise global
do corpo do indivíduo, na busca por resultados de tratamentos verdadeiramente eficazes

Os critérios de exclusão foram:

.

(8)

Sabe-se que existem inúmeras técnicas à disposi-

Participantes que estejam impossibilitados de reali-

ção do osteopata. Em especial, temos as técnicas de ini-

zar o Teste de Flexão Total do Tronco (dor, labirintite, li-

bição musculares que promove um aumento da circula-

mitação articular entre outros),

ção local e uma diminuição da resposta aferente

.

(9)

A restrição da mobilidade articular pode ser devida
às aderências ou às propriedades viscoelásticas dos ligamentos ou à hiperatividade gama do músculo em espasmo, que é responsável pela sensação de cordão à
palpação e da resistência do músculo ao estiramento. Os
fusos neuromusculares se tornam não funcionais, portanto esta lesão necessitará de uma adaptação

Dor lombar ou lesões musculotendíneas nos isquiotibiais,
Prótese de quadril ou joelho,
Sujeitos que tenham alongado no dia, ou adotado
posição de alongamento.

.

(10)

sugerem que para o trata-

Todos os participantes foram avaliados de acordo

mento da musculatura isquiotibial encurtada, é de gran-

com a aplicação do Teste de Flexão total do Tronco e

Schleip

(11)

e Aparício

Alguma sequela motora por disfunção neurológica
(sequela motora decorrente de AVC, entre outros),

(5)

. Ambos para verificar e

de valia diminuir o tônus dos músculos subocciptais,

do Teste da Perna Esticada

para assim obter melhores resultados no alongamento

quantificar o encurtamento da musculatura isquiotibial

desta musculatura e ganho também na flexão do qua-

bilateral.

(13)

dril. Todavia, observa-se que estudos que relacionam a

No Teste de flexão Total do Tronco, foi medida com

coluna cervical com a mobilidade do quadril são escas-

uma régua a distância entre o dedo médio e o solo. So-

sos.

licitou-se uma flexão total do tronco do paciente, com
Considerando a carência de dados sobre a relação

extensão dos joelhos, e pés na distância dos ombros.

entre a coluna cervical e a mobilidade do quadril, bus-

Os pacientes permaneceram com os olhos fechados,
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para anular a influência do reflexo óculo cervical e com

média significativa (p<0.05), ambos com nível de signi-

a boca semi-aberta, retirando assim a influência da ATM

ficância de 5% (Figura 01).

. Segundo Aparicio

, medidas dedo-chão menores

Em contrapartida, para o grupo 2 o teste estatís-

ou iguais à 5cm, excluem o encurtamento da muscu-

tico indica que não existe diferença média significati-

latura isquiotibial. Sendo assim, pacientes com valores

va, tanto para o teste de flexão global, quanto para o

(14)

(5)

iguais ou inferiores a este valor foram excluídos da pes-

teste da perna esticada, com nível de significância de

quisa.

5%, não havendo evidências de que a medida pré e pós

A aplicação do teste da perna esticada consistiu em
executar, com o paciente em decúbito dorsal e extensão

aplicação do teste de flexão global sejam diferentes (Figura 02).

de ambos os joelhos, a flexão do quadril do membro a

No grupo 1, a média de aferição do teste de flexão

ser testado. Esta aferição foi realizada com goniômetro,

global antes da aplicação da técnica de inibição da mus-

ao nível da articulação coxofemural. Segundo Chaitow

culatura subocciptal foi de 11,15 cm e após a aplicação

, ângulo assumido pela perna que não ultrapassar 45°

foi de 9,35 cm, apresentando uma diminuição nos valo-

(2)

é provável que a musculatura isquiotibial deste membro
inferior esteja encurtada e tensa.
Após avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, os participantes foram separados aleatoriamente
em dois grupos. A randomização fez-se através do sorteio de envelopes entregues aos participantes, contendo
em seu interior a descrição do grupo de destino: Grupo
1 (Intervenção) e Grupo 2 (Placebo).
O Grupo 1 foi o grupo tratamento, com a aplicação
da técnica de inibição da musculatura subocciptal. Esta
teve a duração de dois minutos, e consistiu da seguinte forma: o paciente deitava em decúbito dorsal, com o
terapeuta em sua cabeceira com os dedos na região subocciptal, os dedos do terapeuta encontravam-se com
flexão de metacarpofalangeanas e extensão das interfalangeanas. Foi pedido ao paciente que relaxasse e permitisse descansar sua cabeça sobre os dedos do terapeuta

.

(14)

O Grupo 2, foi o grupo placebo. Os participantes tiveram a aplicação da técnica de desclavamento do osso
frontal. A posição do terapeuta e do paciente é a mesma
do grupo 1, só mudam os contatos manuais do terapeu-

Figura 1. Intervalo de Confiança (IC) para as médias do teste
de Flexão Global.

ta. Para esta técnica, é realizada uma decoaptação do
osso frontal em relação a asa menor do esfenóide, para
liberar a sutura esfenofrontal e restaurar a mobilidade
do movimento de flexão e extensão craniana

.

(15)

Ambos os grupos, após a aplicação das respectivas
técnicas, tiveram seus participantes retestados, com os
testes anteriormente aplicados, e os resultados registrados, para posterior análise estatística.
RESULTADOS
Foram selecionados 34 indivíduos idosos para fazerem parte do estudo, onde 14 foram excluídos por não
apresentarem todos os critérios de inclusão da pesquisa.
A análise estatística foi realizada através da utilização do software SPSS versão 17.0. Através do teste
t-Student pareado, obtivemos como resultado para o
grupo 1, uma média significativa (p<0.01) para o teste
de flexão global, das medidas pré e pós aplicação da
técnica, e para o teste da perna esticada uma diferença

Figura 2. Box-Plot para o teste da Perna Esticada.
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res. No grupo 2, onde foi aplicada a técnica placebo, a
média da aferição do teste de flexão global antes da técnica foi de 12,29 cm e após 11,90cm, não tendo significativa diminuição na aferição (Figura 03).
DISCUSSÃO
Nos dias atuais, verifica-se a necessidade em apontar outro caminho a seguir no tratamento do encurtamento da musculatura isquiotibial nos idosos.
O movimento de flexão anterior do tronco é predominante no ser humano devido a funcionalidade dos
membros nas atividades de vida diária, porém, o bom
desempenho das atividades diárias está relacionado ao
correto funcionamento biomecânico das diferentes regiões do tronco, assim como cintura pélvica que apresenta sua movimentação fisiológica devido à sinergia e
.

ao equilíbrio muscular do quadril

(13)

Os músculos isquiotibias quando encurtados influenciam diretamente a biomecânica do quadril, pois
possuem inserção no osso ilíaco. Isso provoca altera-

Figura 3. Médias do teste de Flexão Global.

ções de tônus muscular de outros grupos musculares,
formando uma reação em cadeia. De acordo com Fuentes

(16)

as alterações posturais dos ombros, da coluna to-

rácica e do quadril têm influência no desenvolvimento
de disfunções craneomandibulares.
Aparício

, em um estudo com grupo de jogadores

(5)

de futebol, relatou que os efeitos da técnica de inibição
subocciptal foram suficientes para modificar a flexibilidade da musculatura isquiotibial.
Através da manutenção de uma boa flexibilidade
nas principais articulações se verifica uma grande melhoria nas dores, pois quanto mais flexível for, menor
será a propensão de incidência de dores musculares,
principalmente na região dorsal e lombar

.

(17,18)

A flexibilidade é de grande relevância para se obter
maior amplitude do movimento. Pois, para realizarmos
nossas atividades diárias é necessário que tenhamos
uma boa mobilidade

. Mudanças no comprimento e

(19,20)

na extensibilidade muscular são as maiores causas das
disfunções de movimento

.

(21)

Nos últimos graus do movimento de flexão anterior
do tronco, a atividade contrátil dos isquitibiais é maior
do que os paravertebrais, considerando a flexão de tronco com os joelhos estendidos

. Costa e Palma

(22)

(23)

sa-

lientam que a atividade dos isquiotibiais prossegue até
o final da flexão, enquanto que a atividade dos paravertebrais cessa a medida em que há ativação do glúteo. O
glúteo máximo, extensor do quadril, tende a atuar conjuntamente aos paravertebrais através da fáscia tóraco-lombar e com os isquitibiais através do ligamento sacrotuberal.
Um estudo verificou a prevalência de encurtamento dos músculos isquiotibiais em pacientes com queixa

Ter Man. 2011; 9(44):495-499

de dor lombar – um dos principais sintomas físicos sentidos pelo ser humano após o seu endireitamento da posição quadrúpede. Concluiram que o encurtamento dos
isquiotibias está presente em 80% da população pesquisada e que não há relação entre o encurtamento muscular dos isquiotibiais com a prática regular de atividade física

.

(13)

Como se pode ver, a sinergia entre os músculos paravertebrais, isquitibiais e extensores de quadril são de
suma importância para o correto funcionamento da biomecânica lombar. Caso isso não ocorra, aparecem os
episódios de dor lombar. As lombalgias provocam uma
sobrecarga na coluna lombar e a mesma repercute sobre
toda a coluna, até a cervical, alterando dessa forma o
tônus muscular da cintura escapular, da região do pescoço e da base do crânio, como por exemplo do trapézio,
esternocleidomastóide, escalenos e também dos músculos subocciptais.
CONCLUSÃO
Ao final deste estudo observou-se que a aplicação
da técnica de inibição dos subocciptais teve influência
no aumento da flexibilidade da musculatura isquiotibial
encurtada dos indivíduos idosos, com dados estatisticamente significativos para o teste de flexão global e para
o teste da perna esticada.
No entanto, no presente estudo foram excluídos
um grande número de idosos por não apresentarem encurtamento muscular, o que diminuiu o “n” da amostra. Sugere-se para futuros trabalhos que seja realizada
pesquisa com um número maior de voluntários, a fim de
que possa demonstrar dados com maior significância.
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Presença de sintomas osteomusculares e
a influência na produtividade laboral de
trabalhadores da construção civil.
The influence of the musculoskeletal complain in the labor productivity of the masons.
Monique Fany de Oliveira Rocha (1), Aline Carla Araújo Carvalho(2), Alexandre Dias Lopes(3).
Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Cesmac. Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

Resumo
Introdução: a construção civil é um ramo de atividade de grande importância no cenário econômico brasileiro, liderando as taxas de acidentes de trabalho. Objetivo: a pesquisa teve como objetivo investigar a presença de sintomas
osteomusculares e a influência na produtividade laboral de trabalhadores da construção civil. Método: trata-se de um
estudo descritivo, com 47 funcionários de uma empresa de construção civil localizada no município de Maceió-AL. Para
avaliação dos sintomas osteomusculares foi utilizado o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e para verificação do grau de interferência desses sintomas em tarefas do trabalho foi utilizado o Questionário de Limitações no
Trabalho. Resultados: Como resultado evidenciou-se que a região lombar foi a mais acometida. No que se refere ao
Questionário de Limitações do Trabalho – WLQ, o maior escore observado foi o do domínio demanda física, cuja média
foi de 6,4, seguido de 6,2 para gerência de tempo, 3,2 para demanda de produção e 3,1 para demanda mental-interpessoal. Conclusão: os resultados obtidos nesse estudo mostraram que os sintomas osteomusculares influenciaram
principalmente a demanda física e gerência de tempo, e em menor grau a demanda mental-interpessoal e a demanda de produção dos trabalhadores da construção civil avaliados.
Palavras-chave: Eficiência Organizacional, Sistema Musculosquelético
Abstract
Introduction: the building sector has a great importance in the Brazilian economy, showing high accidents rates related with the workplace. Objective: the study aimed to investigate the presence of musculoskeletal complains and
the influence on the labor productivity in masons. Method: this is a descriptive study, with 47 employees of the building sector, located in f Maceió-AL, from January 2010. For the evaluation of musculoskeletal complains it was used
the Nordic Musculoskeletal Questionnaire, and to verify the interference of these symptoms on work tasks it was used
the Work Limitations Questionnaire. Results: the results showed that the lumbar region was the most affected. The
Work Limitations Questionnaire - WLQ showed that the higher score was related with the physical demand domain,
which averaged 6.4, followed by time management domain with 6.2, 3.2 for the production demand domain and 3.1 to
mental-interpersonal Demand domain. Conclusion: the results of this study showed that musculoskeletal complains
affect the physical demands and time management domains more than mental-interpersonal demand and production
demands domains in the masons.
Keywords: Efficiency Organizational, Musculoskeletal System.
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INTRODUÇÃO

Ao lado da importância real que representa para

Na Inglaterra do século XVIII, durante a Revolução

economia mundial, o ramo da construção civil abriga

Industrial e com a conseqüente passagem do sistema

uma realidade dura no que diz respeito às condições de

artesanal ou familiar para o sistema fabril de produção,

trabalho sendo considerado um dos mais perigosos em

as ainda incipientes empresas começaram a se preocu-

todo o mundo, inclusive no Brasil, liderando as taxas de

par com custos, métodos de fabricação e planejamento.

acidentes de trabalho fatais, não fatais e anos de vida
, assumindo um caráter epidêmico(10) sendo

Um pouco mais tarde, no século XIX, um grande contin-

perdidos

gente de indivíduos passou a viver nas cidades e a tra-

considerados um dos mais graves problemas no campo

balhar na indústria. Onde, com a implantação do tra-

da saúde do trabalhador(11).

(9)

balho com esforços repetidos, ao final desse século, os

Os riscos do trabalho, também chamados riscos

operários eram obrigados a realizar tarefas que exigiam

profissionais, se definem como sendo os agentes pre-

infindáveis movimentos repetitivos durante várias horas

sentes nos locais de trabalho, decorrentes de precárias

de trabalho por dia(1).

condições, que afetam a saúde, a segurança e o bem-

No início do século XX, com Frederick Winslow

estar do trabalhador, podendo ser relativos ao proces-

Taylor, em 1911, e Henri Fayol, em 1916, as revolu-

so operacional ou ao local de trabalho(12), razões estas

cionárias linhas de produção tiveram seu foco de aten-

apontadas para a grande incidência de sintomas muscu-

ção voltado para a racionalização de métodos, tempos

loesqueléticos nesta população é a exposição à grande

e movimentos(2). A partir de 1945 e da segunda meta-

número de riscos ocupacionais(13).

de do século XX, chegou-se à qualidade total, just in

Levando em consideração que a prevalência de sin-

time, série ISO, motivação, desenvolvimento geren-

tomas osteomusculares em trabalhadores é alta, os es-

cial, tornando definitivamente o trabalho moderno ba-

pecialistas alertam para a necessidade de ações de pre-

seado em padrões de produtividade(2), onde, por defini-

venção e promoção à saúde nos ambientes de traba-

ção, produtividade é a quantidade de bens ou serviços

lho. A prevenção de sintomas osteomusculares em tra-

produzidos por um fator de produção, ou seja, é a rela-

balhadores é uma tarefa interdisciplinar. A área preven-

ção entre produtos ou serviços e insumos. É mensurada

tiva está em pleno crescimento dentro dos programas

através de índices obtidos da razão entre uma determi-

de saúde, inclusive, dentro das empresas, objetivando a

nada quantidade física de produção e o tempo de dura-

melhora da qualidade de vida dos trabalhadores e a di-

ção do trabalho para realizá-la(3). Entretanto, com o au-

minuição dos custos, principalmente com os afastamen-

mento significativo da industrialização e da produtivida-

tos dos funcionários(14).

de, cresceram, também, de maneira bastante evidente,
os relatos de LERs/DORTs(2).
A Síndrome de origem ocupacional foi reconhecida
pelo Ministério da Previdência Social como Lesões por

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a presença de sintomas osteomusculares e a influência na produtividade laboral de trabalhadores da
construção civil.

Esforços Repetitivos (LER), por meio da Norma Técnica de Avaliação de Incapacidade em 1991. Em 1997,

MÉTODO

com a revisão dessa norma, foi introduzida a expres-

Trata-se de um estudo descritivo, realizado em uma

são Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Traba-

empresa de construção civil, localizada no município de

lho (DORT’s)(4), que permitiu ampliar os mecanismos de

Maceió – AL, no período de janeiro de 2010. A amostra

lesões, não só restritos aos movimentos repetitivos(5).

foi constituída de 56 funcionários da construção civil ca-

As LER’s e DORT’s, por definição, abrangem qua-

dastrados em uma empresa no setor de obras, do sexo

dros clínicos do sistema msculoesquelético adquiridas

masculino, onde nove foram excluídos por não terem

pelo trabalhador submetido a determinadas condições

sintomas osteomusculares, totalizando uma amostra de

de trabalho(6). Alguns autores afirmam que os profissio-

47 funcionários da construção civil. Como critérios de in-

nais que não se preocuparem com a prevenção dos dis-

clusão foram adotados funcionários do sexo masculino

túrbios músculo-esqueléticos provavelmente desenvol-

com idades superior a 19 anos, que estivessem atuando

verão algum tipo de sintoma ao longo da carreira(7).

diretamente no setor de obras da construção civil e que

A construção civil é um ramo de atividade de gran-

apresentassem sintomas osteomusculares. Os critérios

de importância no cenário econômico brasileiro. Dados

de exclusão foram funcionários da construção civil do

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

sexo feminino, assim como aqueles em licença médica

demonstram que, nos anos de 1998 e 1999, esse ramo

e/ou que não apresentem sintomas osteomusculares.

respondeu por 10,3% do Produto Interno Bruto (PIB)

Logo após a autorização do Comitê de Ética em

nacional e por 6,6% das ocupações no mercado de tra-

Pesquisa (CEP), com protocolo Nº 030/09, foi dado início

balho. Esses números levam a uma estimativa de que a

a pesquisa de campo que foi realizada em três dias da

construção civil ocupe mais de 4 milhões e 700 mil tra-

semana durante um mês para que os funcionários fos-

balhadores no mundo(8).

sem avaliados, sendo feita no local de trabalho no horá-
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rio de descanso sempre às 12:00 am horas, onde esta-

tando alguma queixa nessa região nos últimos sete dias,

vam presentes as pesquisadoras e o funcionário.

conforme demonstrado na Figura 1.

Inicialmente, após a explicação detalhada sobre os

No que se refere ao Questionário de Limitações do

objetivos e procedimentos utilizados, aqueles que acei-

Trabalho – WLQ, esta pesquisa encontrou com maior es-

tassem participar do estudo foram convidados a assina-

core o domínio Demanda Física, cuja média foi de 6,4,

rem o termo de consentimento livre e esclarecido base-

seguido de 6,2 para Gerência de Tempo, 3,2 para De-

ado na Resolução Nº 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde, do Ministério da Saúde (CNS/MS).
Foram utilizados 03 três instrumentos para análi-

Tabela 1. Caracterização da amostra (n=47).

se dos dados. Para coleta de dados foi aplicado um for-

Variável

mulário contendo questões sobre informações sócio-de-

Faixa Etária

n

%

19 – 28

14

29,8%

29 – 38

17

36,1%

Para análise dos sintomas osteomusculares utili-

39 – 48

11

23,4%

zou-se o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomus-

49 – 56

04

8,5%

culares – QNSO, que através de Pinheiro, Tróccoli e Car-

Estado Civil
Casado

40

85,1%

Solteiro

07

14,9%

29

61,7%
10,6%

mográficas (idade, estado civil, escolaridade) e sobre a
atividade laboral (função, tempo de serviço, carga horária semanal).

valho

, foi traduzido e validado no Brasil. Este ques-

(15)

tionário registra o relato das regiões do corpo com sintomatologia musculoesquelética, assim como a freqüência desta e considerando os últimos 12 meses e os 7 dias
precedentes à entrevista, bem como relata a ocorrência

Escolaridade
Fundamental incompleto
Fundamental completo

05

Médio incompleto

06

12,7%

teomusculares no desempenho em tarefas do trabalho

Médio completo

07

14,9%

e estimar o impacto dessa interferência na produtivida-

Grau de Satisfação
23,4%

de afastamento das atividades rotineiras no último ano.
Para medir o grau de interferência dos sintomas os-

de perdida associada, foi utilizado o Questionário de Li-

Muito satisfeito

11

Satisfeito

27

57,4%

Indiferente

07

14,9%

dos em quatro domínios: gerência de tempo, demanda

Insatisfeito

02

4,3%

física, demanda mental-interpessoal e demanda de pro-

Tempo de Trabalho

mitações do Trabalho – WLQ, que por Soárez et al

(16)

foi

traduzido e validado no Brasil. Trata-se de um questionário auto-administrável, composto de 25 itens, agrupa-

dução. Cada escala apresenta um escore que varia de 0
(sem limitação) a 100 (todo o tempo com limitação). O
escore indica a porcentagem de tempo, nas duas últimas semanas, pela qual o indivíduo esteve limitado para
realizar suas tarefas no trabalho. O escore indica que o

Menos de 1 ano

27

57,4%

1 ano

03

6,4%

Mais de 1 ano

17

36,1%

Trabalha em outro lugar

indivíduo esteve limitado em X% do tempo dedicado a

Sim

09

19,1%

desenvolver a tarefa em questão.

Não

38

80,8%

Os resultados foram avaliados por uma análise descritiva utilizando o Microsoft Office Excel 2007®.
RESULTADOS
O presente estudo obteve uma amostra de 47 (quarenta e sete) participantes do sexo masculino da construção civil do setor de obras, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, com idade média de 34,6 ±
9,8 anos. A tabela 1 descreve as características demográficas da população avaliada.
Em relação ao Questionário Nórdico de Sintomas
Osteomusculares – QNSO, este estudo evidencia que
100% dos participantes apresentaram sintomas osteomusculares nos últimos 12 meses. A região lombar foi
a mais acometida com 57,4% (n=27) dos participantes
referindo dor nos últimos 12 meses e 19,1% (n=9) rela-
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Figura 1. Distribuição dos sintomas osteomusculares de acordo
com o período avaliado (12 meses, colunas marcadas na cor
preta) e (7 dias, colunas marcadas na cor cinza) com o Questionário Nórdico.
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manda de Produção e 3,1 para Demanda Mental-Interpessoal, assim como mostrado na Tabela 2.

Tabela 2. Valores médios dos domínios do WLQ.
Domínios do WLQ

Escores

Demanda Física

6,4

Gerência de Tempo

6,2

te, por trabalhadores do sexo masculino, devido ao fato

Demanda de Produção

3,2

dessa população ter maior condição de realizar traba-

Demanda Mental-Interpessoal

3,1

Discussão
A construção civil é composta, quase que totalmen-

lhos de sobrecarga elevada, já que a literatura aponta
que as mulheres têm maior suscetibilidade aos agentes
causadores de lesões musculoesqueléticas(17).
Em uma pesquisa realizada pelo Departamento In-

literatura por Picoloto e Silveira(22), quando se trata do
ramo construção civil.

tersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos –

Existem trabalhos na literatura que descrevem os

DIEESE em quatro estados do Brasil, a média de idade

distúrbios osteomusculares como causa de afastamen-

das pessoas ocupadas na construção civil é de 36,3

to no trabalho(23 24). Moura e Rocha(9) demonstram que,

, o que mostra que existe um predomínio maior

em uma amostra de 20 funcionários da construção civil,

quanto à faixa etária acima de 31 anos, o que corrobo-

90% foram afastados devido aos sintomas osteomuscu-

ra com o presente estudo onde a média de idade foi de

lares, sendo o principal motivo a queixa na região lom-

34,6 anos.

bar, seguida de outras regiões como membros superio-

anos

(18)

Estudos apontam que é verdadeira a premissa de

res, região cervical e joelhos, o que leva a contrapor com

que a maioria dos operários da construção civil são pes-

os achados desta pesquisa, onde obteve como resultado

soas de baixa escolaridade, sendo uma característica

de afastamento apenas 10,6% dos participantes, corro-

do setor, alguns até mesmo analfabetos(19). Esses dados

borando com queixas nas regiões dos ombros, seguido

confirmam os achados dessa pesquisa onde 61,7% dos

das regiões dorsal, lombar, tornozelos e/ou pés.

funcionários apresentaram somente ensino fundamen-

Com relação aos resultados obtidos com o Questionário de Limitações do Trabalho – WLQ, o fato do domí-

tal incompleto.
Os funcionários da construção civil desempenham

nio demanda física ter sido o mais limitado, fazendo com

trabalhos que exigem movimentos repetitivos, realizan-

que os funcionários apresentassem grande número de

do sempre a mesma tarefa, sem pausa e desenvolven-

sintomas osteomusculares, é justificado por Sóarez(16),

do atividades que exigem força física. Este somatório de

onde afirma que, este domínio, se refere à capacida-

fatores constitui fator de risco para o desenvolvimento

de de realizar tarefas que exijam força corporal, resis-

das DORT’S(20). Isto pode contribuir para justificar o fato

tência, movimento, coordenação e flexibilidade. Talvez a

de que 100% da amostra pesquisada apresentaram sin-

alta incidência de queixas na região lombar possa estar

tomas osteomusculares.

associada a fatores biomecânicos aliados a posturas ina-

A hipótese que evidencia o relato das múltiplas
queixas é de que existe uma transitoriedade e alta rota-

dequadas, repetitividade e força, fazendo com que evidenciasse maior limitação neste domínio(11).

tividade no setor da construção civil, descrito por San-

O domínio gerência de tempo que aborda as difi-

tana e Oliveira(13), que faz com que estes trabalhadores

culdades em cumprir horários e tarefas no tempo pre-

desconsiderem as queixas para desempenhar suas ati-

visto e o domínio demanda de produção que se refere

vidades, já que são extremamente cobrados pelos seus

ao decréscimo na capacidade da pessoa de concluir, em

gestores .

tempo hábil, a quantidade e qualidade necessárias de

(9)

O comprometimento da região lombar foi bastan-

trabalho(16), apresentaram-se como o segundo e o ter-

te evidente no presente trabalho, corroborando com os

ceiro, respectivamente, mais comprometidos na popula-

achados de Rosa, Ferreira e Bachion(21) no estudo sobre

ção estudada, mostrando que com o relato em relação

a situação da construção civil na cidade de Goiânia, e

às dificuldades para realização de atividades que exijam

no estudo sobre

força e velocidade, representada pela alta média nos va-

a influência dos sintomas osteomusculares na produti-

lores demanda física, afetam a capacidade dos funcio-

vidade de funcionários da construção civil, onde a lom-

nários a atender a necessidade da empresa, no que diz

balgia aparece como a principal queixa entre os traba-

respeito ao tempo e cumprimento de prazos corroboran-

lhadores.

do com os achados de Moura e Rocha(9).

com os achados de Moura e Rocha

(9)

Estes dados transcrevem a importância adotada

Em contrapartida, o domínio mental-interpesso-

pela região lombar para as Atividades de Vida Profissio-

al, que avalia a dificuldade em realizar tarefas cogni-

nal (AVP’s), uma vez que esta região é responsável pela

tivas e de interagir com pessoas no trabalho(16), foi o

sustentação do peso corporal, na maioria das vezes pre-

menos afetado contrapondo com os achados de Moura

judicada pela adoção de movimentos compensatórios,

e Rocha(9). Isto pode ser explicado pelo fato de que a

repetitivos e inadequados, extensamente descritos na

construção civil é um ramo onde existe um alto índice
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de estresse(13).

Além disso, a omissão de queixas sobre a empre-

Costa et al(24) evidencia que, essa área pesquisa-

sa pode ter sido gerada devido à pesquisadora ser in-

da, por si só, é uma indústria “estressante” para se tra-

terpretada como funcionária da empresa contratante,

balhar, devido a sua caracterização e ao próprio proces-

para a qual uma resposta negativa poderia ser consi-

so de trabalho. A descontinuidade das atividades produ-

derada como baixa satisfação do empregado o que po-

tivas, a mão-de-obra masculina de camadas mais po-

deria gerar incoerência na resposta. Da mesma forma,

bres, aliada aos baixos salários do setor e a realização

conforme o que foi apresentado na tabela 1, o índice

de horas extras com freqüência, geram desmotivação e

de escolaridade dos participantes era em média o ensi-

desinteresse pelo trabalho.

no fundamental incompleto o que pode ter influenciado

O escore do índice do WLQ, que representa o per-

diretamente no entendimento e assimilação das infor-

centual de produtividade perdida em relação a pesso-

mações fornecidas resultando com isso na omissão do

as saudáveis foi em média de 1,2. Isto significa que, na

dado correto.

população estudada, os sintomas osteomusculares não

Ante a todo exposto, é de fundamental importân-

foram responsáveis pelo decréscimo da produtivida-

cia propor que, a atenção ao saber operário e a evolu-

de, podendo sugerir que a empresa trabalha dentro dos

ção desse fenômeno, poderia chegar a um ponto em que

padrões propostos pela Norma Regulamentadora 18 –

a comunicação se tornasse uma arma eficaz no comba-

NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego(25), ou ainda

te aos acidentes, de forma que sugestões para melho-

pode ser decorrente da omissão do dado por parte dos

rar a segurança pudessem ser discutidas desde a fase de

trabalhadores.

projeto com a participação de todos os níveis hierárqui-

Em um programa de conscientização e treinamen-

cos. Esse benefício contribuiria indiretamente na melho-

to de trabalhadores da construção aplicando a norma

ria da produtividade, ao mesmo tempo em que resgata-

regulamentadora NR-18 do MTE no Município de Ponta

riam um pouco da cidadania nos ambientes de trabalho

Grossa, teve como objetivo proporcionar a conscientiza-

da área pesquisada e indicariam novas propostas para a

ção necessária aos trabalhadores, a fim de que os mes-

organização e gestão do trabalho. Dessa forma, se o in-

mos se protejam adequadamente na realização do seu

vestimento for feito nas pessoas numa perspectiva “po-

ofício, e também saibam organizar o ambiente de traba-

sitiva”, a ofensiva deverá ser mais centrada na “saúde”

lho, tendo em vista a minimização do risco de ocorrên-

do que na “doença”, isto é, na promoção da saúde nos

cia de acidentes de trabalho.

locais de trabalho, por forma a incluir na concepção des-

Ferreira et al(26) ao analisar os diversos aspectos re-

ses locais, não só aspectos relacionados com a produ-

lacionados à realidade econômica aponta que a indústria

ção, mas, sobretudo aspectos promotores da adapta-

da construção civil está intrinsecamente ligada aos prin-

ção do trabalho às características concretas dos traba-

cipais fatores que levam os empresários, dirigentes, en-

lhadores.

genheiros, técnicos e operários a negligenciarem a ado-

Podemos concluir com esse estudo, que os sintomas

ção de medidas de prevenção e controle de acidentes

osteomusculares influenciaram principalmente a deman-

nas diversas atividades existentes no subsetor edifica-

da física e gerência de tempo, e em menor grau a deman-

ções.

da mental-interpessoal e a demanda de produção.
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Artigo Original

Disfunção osteopática pélvica em mulheres com
incontinência urinária de esforço.
Osteopathic pelvic joints dysfunction in women with stress urinary incontinence.
Gisele Maria Melo Soares(1), Lena Oliveira Lopes(2), Maria José Melo Ramos(2), José Goes Bezerra Neto(3), Juliana Lerche Vieira Rocha Pires(4), Giselle Notini Arcanjo (5).
Faculdade Integrada do Ceará – FIC.

Resumo
Introdução: A incontinência urinária de esforço (IUE) é a perda de urina devido ao aumento da pressão intra-abdominal e está relacionada com a disfunção da musculatura do assoalho pélvico. A estática pélvica interfere diretamente sobre a eficácia desta musculatura. Por isso, os micromovimentos das articulações sacroilíacas, quando restritos, podem afetar a continência normal. A Osteopatia, na busca do alinhamento corporal, pode ser cogitada como método de diagnóstico e intervenção junto a essa patologia.
Objetivo: Investigar a existência de disfunções osteopáticas pélvicas em mulheres portadoras de IUE. Método: Trata-se de um
estudo quantitativo, transversal e descritivo que foi realizado entre maio e junho de 2010 nos laboratórios de saúde da Faculdade
Integrada do Ceará. Foram avaliados em 10 mulheres portadoras de IUE a presença de disfunção osteopática pélvica, por meio dos
testes específicos – TFP, TFS, Gillet, Downing, palpação e teste de mobilidade; e, com um perineômetro de pressão, a força de contração do assoalho pélvico. Resultados: Considerando-se os testes osteopáticos principais como critério diagnóstico, identificouse em 30% lesão ilíaca. Valorizando-se o resultado da palpação e do teste de mobilidade isoladamente, 60% apresentaram lesão
ilíaca e 30% lesão sacra. A menor média de força foi encontrada entre as mulheres com lesão sacra. A reduzida amostra produziu
e justifica resultados sem significância estatística, mas que apontam novos achados científicos. Conclusão: Os resultados sugerem a existência de disfunções osteopáticas pélvicas em 90% das mulheres com IUE, sendo mais frequentes as lesões de ilíaco em
abertura e em anterioridade. A disfunção sacra, apesar de menos comum, parece comprometer mais a força muscular do assoalho
pélvico. Tais resultados apontam a necessidade de novos estudos sobre a relação existente entre as disfunções sacroilíacas e a incontinência urinária e indicam a necessidade de verificar se a intervenção osteopática é eficaz na melhora da continência.
Palavras-chaves: Incontinência Urinária, Medicina Osteopática, Articulação Sacroilíaca.
Abstract
Introduction: Stress urinary incontinence (SUI) is the loss of urine due to increased intra-abdominal pressure and is related to
the pelvic floor musculature’s dysfunction. The pelvic static interferes directly on the effectiveness of this musculature. Therefore,
the sacroiliac joints micro movements, when restricted, may affect the normal continence. Osteopathy, in search of corporal alignment, may be contemplated as a method of diagnostic and intervention with this pathology. Objective: To investigate the existence of pelvic osteopathic dysfunctions in women suffering from SUI. Method: This is a quantitative, transverse and descriptive
study. It was performed between May and June 2010 in health laboratories of the Faculdade Integrada do Ceará. Were evaluated,
in 10 women suffering SUI, the presence of pelvic osteopathic dysfunction, by means of specific tests – TFP, TFS, Gillet, Downing,
palpation and mobility test; and, with a perineometre of pressure, the contraction strength of the pelvic floor. Results: Considering
the osteopathic tests as a main diagnostic criterion, 30% presented iliac lesion. Valuing only the result of palpation and the test of
mobility, 60% presented iliac lesion and 30% presented sacral lesion. The smaller average force was found among women with sacral lesion. The reduced sample produced and justifies results without statistical significance, but indicates new scientific findings.
Conclusion: The results suggest the existence of pelvic osteopathycal dysfunctions in 90% of women with SUI, being more frequent lesions of iliac openness and previous. The sacral dysfunction, even being uncommon, seems to commit more the muscular
strength of the pelvic floor. That result shows needs of news studies about the relation between sacroiliac dysfunctions and urinary incontinence and indicates the need to verify if the osteopathic intervention is effective in improving continence.
Keywords: Urinary Incontinence, Osteopathic Medicine, Sacroiliac Joint.
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correlação entre a estabilização pélvica e a força do dia-

INTRODUÇÃO
A Sociedade Internacional de Continência define a

fragma pélvico, a Osteopatia se torna mais um recurso

incontinência urinária (IU) como qualquer perda invo-

de intervenção da Fisioterapia na busca da reabilitação

luntária de urina(1). A IU pode apresentar-se com dife-

completa do assoalho pélvico, uma vez que, de acordo

rentes graus de severidade, interferindo mais ou menos

com Bienfait(14), a Osteopatia busca, com base no rea-

na qualidade de vida

.

linhamento das estruturas corporais, uma melhor fun-

(2,3)

A IU pode ser de quatro tipos: de esforço, urgência

ção.

ou urgeincontinência, mista e inconsciente(4,5). A incon-

Esse pressuposto somente pode ser embasado

tinência urinária de esforço (IUE), definida como perda

cientificamente ao ser constatada disfunção osteopáti-

de urina após manobras que aumentem subitamente a

ca pélvica em mulheres com IUE. Os benefícios deste

pressão intra-abdominal, é a mais comum(1). Na IUE, a

estudo será o achado de mais um fator desencadeante

atividade da bexiga é normal, mas o mecanismo de fe-

ou agravante para os distúrbios da micção e de mais um

chamento da uretra, garantido pela contração dos mús-

método de atuação da Fisioterapia na IUE.

culos do assoalho pélvico, é insuficiente para conter o

Assim, este estudo teve como objetivo investigar a

vazamento de urina em razão do aumento da pressão

existência de disfunções osteopáticas pélvicas em mu-

intra-abdominal. Sua fisiopatologia, pois, está direta-

lheres portadoras de incontinência urinária de esforço,

mente relacionada à disfunção muscular do assoalho

relacionando o tipo de disfunção pélvica com a força do

pélvico(6,7).

assoalho pélvico

A

incontinência

urinária

é

mais

comum

em

mulheres(8). Muitos já são os fatores de risco conhecidos

MÉTODO

para a IU, sendo a maioria deles relacionados à sobre-

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter

carga ou traumas no diafragma pélvico segundo Higa,

transversal e descritivo, realizada no período de maio a

Lopes e Reis(9). Outra variável de risco, no entanto, mui-

junho de 2010, nas dependências dos laboratórios de

tas vezes negligenciada, é o desequilíbrio postural. Em

saúde da Faculdade Integrada do Ceará (FIC), onde fun-

decorrência da localização dos músculos do assoalho

ciona o UREDAPE (Unidade de Reabilitação das Disfun-

pélvico, alterações na postura lombar e pélvica podem

ções do Assoalho Pélvico).

modificar as relações de força e tensão produzidas na
região do assoalho pélvico(10-12).
Além disso, a pelve, apesar de ser uma estrutura estática, apresenta a tendência a realizar movimen-

A população foi composta por mulheres portadoras
de IUE encaminhadas ao serviço. A amostra contou com
dez dessas mulheres, escolhidas por ordem de chegada
para serem atendidas.

tos de pequenas amplitudes entre os ilíacos e entre

Foram excluídas da pesquisa mulheres que já rea-

esses ossos e o sacro(13). Quando esses micromovimen-

lizaram cirurgia pélvica (exceto parto cesáreo) e da co-

tos estão ausentes, os movimentos voluntários normais

luna; que estivessem em qualquer período gestacional

podem ficar limitados e doloridos. Fala-se, portanto, em

e puerperal; com distúrbio neurológico; portadoras de

disfunção articular ou lesão. Tal alteração pode resultar

alergia ao látex; que apresentassem infecção urinária

em espasmo ou hipertonia e, consequentemente a essa

ou anal; que possuíssem fissura anal; que ainda não ti-

tensão exagerada, pode ser observada fraqueza da mus-

vessem iniciado a vida sexual; que não conseguissem,

culatura envolvida. O próprio desequilíbrio ósseo pode,

mesmo depois de todas as tentativas de conscientiza-

por sua vez, ser fixado pela tensão muscular. Os múscu-

ção dos pesquisadores, contrair a musculatura do asso-

los do assoalho pélvico, por exemplo, são em parte res-

alho pélvico corretamente; e que se recusassem a rea-

ponsáveis pela fixação do ilíaco em abertura. Pratica-

lizar os procedimentos de avaliação específicos do pro-

mente, contudo, todos os músculos abdominais, lomba-

tocolo da pesquisa.

res e o diafragma têm influência na fixação das disfunções osteopáticas pélvicas(14,15).

Para recolher os indicadores, foram utilizados dois
formulários de avaliação, nos quais foram registrados

Os músculos do assoalho pélvico são diretamente

o grau de força para contração da musculatura do as-

relacionados às estruturas ósseas da pelve, pois é nos

soalho pélvico e os resultados da avaliação osteopáti-

ilíacos, no sacro e no cóccix que estão suas inserções(16).

ca pélvica.

Por isso, a presença de disfunção osteopática pélvica

Na avaliação da força muscular do assoalho pél-

pode causar fraqueza dessa musculatura. Com efeito,

vico, utilizou-se o perineômetro de pressão Perina, da

pode-se apontar o desequilíbrio pélvico como, se não

marca QuarkTM. Para mensuração da força, foi introdu-

uma das causas, no mínimo um agravante da condição

zida a sonda vaginal revestida por um preservativo de

incontinente.

látex não lubrificado no canal vaginal. Para diminuir a

Um dos principais objetivos da Fisioterapia junto

resistência do canal vaginal à passagem da sonda, uti-

às pacientes com IUE é o fortalecimento dos músculos

lizou-se uma gota de gel à base de água na extremida-

do assoalho pélvico(17). Sendo assim, estabelecida uma

de da sonda. A voluntária então pressionava com toda a
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força a sonda por um segundo e, depois realizava uma

Helsinki(21). Foram preservados os aspectos éticos que

contração sustentada por seis segundos. Cada tipo de

envolvem a pesquisa com seres humanos, como a ga-

contração era repetido três vezes. Dos valores obtidos

rantia da confidencialidade, do anonimato, da não-utili-

em cada tipo de contração, calculou-se uma média arit-

zação das informações em prejuízo dos indivíduos e do

mética.

emprego das informações somente para os fins previs-

Por fim, para a avaliação osteopática da pelve, ob-

tos na pesquisa. Além disso, a coleta de dados só foi ini-

servou-se a existência de disfunção ilíaca ou sacra por

ciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

meio do teste de flexão anterior do tronco em pé (TFP),

da Faculdade Integrada do Ceará - CEPFIC com número

teste de flexão sentado (TFS), Gillet e Downing(14,15).

de protocolo 165/09.

Para confirmação do diagnóstico, os pesquisadores
realizaram os testes de palpação e mobilidade do ilíaco

RESULTADOS

e do sacro. Palpando as estruturas ósseas, foram obser-

A idade média das mulheres pertencentes à amos-

vadas a posição do sacro, através das bases e do ângu-

tra da pesquisa foi de 54,3 anos, com idade mínima de

lo inferior lateral; e a posição ilíaca, através das cristas

36 anos e máxima de 85 anos.

ilíacas, das espinhas ilíacas ântero-superiores e poste-

A tabela 1 mostra os resultados da avaliação da

ro-superiores, da sínfise púbica, e dos maléolos mediais

força muscular do assoalho pélvico e da avaliação oste-

bilaterais. No teste de mobilidade para o sacro, foi feito

opática pélvica.

o teste rebote dos sulcos e, para os ilíacos, foi realizado

Quanto ao resultado dos testes específicos para

a observação se algum dos lados apresentava restrição

disfunções osteopáticas pélvicas, 50% (n=5) apresen-

para o deslocamento em anteriorização, posteriorização,

taram TFP positivo; 20% (n=2) exibiram TFS positivo;

abertura e fechamento(14,15,18,19).

20% (n=2) mostraram ambos os testes (TFP e TFS) po-

As informações coletadas foram analisadas estatis-

sitivos; 30% (n=3) externaram no teste de Gillet e TFP

ticamente por meio de planilha eletrônica e no sistema

resultados positivos para disfunção ilíaca. Já nos testes

SPSS-Statistical Package for the Social Sciences versão

da palpação, mobilidade do ilíaco e Downing 60% (n=6)

12.0 for Windows, e serão apresentadas sob a forma de

tiveram um indicativo de disfunção ilíaca; 30% (n=3)

gráficos e quadros.

para disfunção sacra e apenas 10% (n=1) expôs todos

O estudo seguiu as normas da Resolução n.º196/96

os testes negativos (Tabela 2).

do Conselho Nacional de Saúde(20) e a Declaração de

Ressalta-se que, considerando-se que os resulta-

Tabela 1. Resultados da avaliação da força e dos testes osteopáticos.
Voluntária

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Idade (anos)

62

50

63

53

52

45

36

54

43

85

6,3

0

3,3

0

0

0,4

1,5

2,8

0

0,7

13

1,3

2,2

0,6

0,3

1,1

1,7

17,46

2,16

1,6

TFP

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

TFS

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

Gillet

+

+

+

-

-

-

-

-

Força - fibras
tipo I (mmHg)
Força - fibras
tipo II (mmHg)

Palpação e
Mobilidade Ilíaco

Lesão

Lesão

Lesão

Direita

Esquerda

Direita

Anterior

Anterior

Posterior

Palpação e

-

Mobilidade Sacro

Lesão
Downing

Direita
Anterior

-

-

Lesão

Lesão

Esquerda

Direita

Anterior

Posterior

Lesão
-

-

Esquerda
em

-

Abertura
Torção

Torção

Torção

Esquerda

Esquerda

Esquerda

Posterior

Posterior

Anterior

(TE/D)

(TE/D)

(TD/D)

-

-

-

Nota: TFP – Teste de Flexão em Pé, TFS – Teste de Flexão Sentado.

Ter Man. 2011; 9(44):506-512

-

-

-

Lesão

Lesão

Esquerda

Esquerda

em

em

Abertura

Abertura

-

-

-

-

Lesão

Lesão

-

-

Esquerda

Esquerda

Anterior

Anterior

Gisele M. M. Soares, Lena O. Lopes, Maria J. M. Ramos, José G. B. Neto, Juliana L. V. R. Pires, Giselle N. Arcanjo.

Tabela 2. Distribuição percentual dos resultados dos testes
osteopáticos pélvicos.
Resultado do Teste

%

509

a palpação e o teste de mobilidade, a disfunção osteopática mais frequente nas mulheres com IUE avaliadas foi
lesão ilíaca, sendo três em abertura, duas em anterioridade e uma em posterioridade.

TFP + (indicativo de lesão ilíaca)

50%

TFS + (indicativo de lesão sacra)

20%

muscular do assoalho pélvico, quando associada à pre-

TFP + e TFS +

20%

sença ou não de disfunção e ao tipo de disfunção veri-

Gillet + (indicativo da existência de lesão pélvica)

30%

Palpação e Teste de Mobilidade do Ilíaco indicando
lesão ilíaca

60%

Teste de Downing indicando lesão ilíaca

60%

Palpação e Teste de Mobilidade do Sacro indicando
lesão sacra

30%

compromete a força muscular nos dois tipos de fibras.

Todos os testes (TFP, TFS, Gillet, Palpação e Teste
de Mobilidade) negativos

10%

nível de confiabilidade de 95%, verificou-se, segundo os

A média aritmética dos valores obtidos para a força

ficada pela palpação e pelos testes de mobilidade e de
Downing, está esquematizada na tabela 3.
De acordo com essa ilustração, pode-se associar a
existência de disfunção a uma diminuição da força muscular, sendo que a disfunção sacra parece ser a que mais
Ao aplicar-se o teste estatístico de Pearson, a um

Nota: TFP + (Teste de Flexão em Pé positivo); TFS + (Teste de Flexão
Sentado positivo); Gillet + (Teste de Gillet positivo).

níveis de significância-p, que a amostra não foi suficiente para afirmar a existência de associação entre a força
e a presença de lesão e entre a força e o tipo de lesão.

dos dos testes TFP, TFS e Gillet devem ser vistos juntos

Apesar de os valores de p não serem estatisticamen-

como indicadores da existência de disfunção osteopáti-

te significativos (todos maiores que 0,05), a análise dos

ca pélvica, e que, mesmo possuindo-se resultados po-

gráficos (Figuras 4 e 5) permite suspeitar que a existên-

sitivos para uma disfunção seja ilíaca ou sacra no TFP e

cia de lesão osteopática pélvica de sacro compromete a

TFS, sabe-se que a negatividade no teste de Gillet indica
que não há disfunção pélvica. Nesses casos, o diagnóstico osteopático refere apenas a encurtamentos musculares. Desta forma, apenas 30% (n=3) denotaram disfunção. Dessas, todas possuíam disfunção ilíaca, sendo
duas em anterioridade e uma em posterioridade.
Estatisticamente, não foi possível estabelecer a relação entre a existência de lesão osteopática pélvica e a
diminuição da força da musculatura pélvica, nem entre
os tipos específicos de disfunção ilíaca com maior ou
menor força (p>0,05).
Mesmo nas mulheres com teste de Gillet negativo,
ao realizar-se a palpação, os testes de mobilidade para
sacro e ilíaco, e o teste de Downing, foram verificadas
alterações no posicionamento e na permissividade para
a mobilização em 85,7% delas, ou seja, das sete mulheres cujo teste de Gillet foi negativo, apenas uma não in-

Figura 1. Distribuição percentual da presença de lesões sacroilíacas verificadas com a palpação e com os teste de mobilidade.

dicou alteração sacra ou ilíaca. Sendo assim, foi realizada uma segunda análise, considerando, independente
do resultado do teste de Gillet, os resultados dos testes
de palpação, mobilidade e Downing como indicativos de
lesão osteopática pélvica.
Nesta análise, 60% da amostra (n=6) manifestaram disfunção ilíaca; 30% (n=3) exibiram disfunção
sacra; e 10% (n=1) não denotou nenhuma lesão (Figura 1). Das seis mulheres com disfunção ilíaca, duas indicaram disfunção em anterioridade, uma em posterioridade e três em abertura (Figura 2). Das três mulheres com lesão sacra, duas amostraram torção posterior
e uma torção anterior (Figura 3).
Dessa forma, tanto ao se considerar a positividade
do teste de Gillet para a determinação da existência de
disfunção, quanto ao se valorizar o resultado obtido com

Figura 2. Percentual da frequência de lesões ilíacas: LDA (Lesão
Direita em Anterioridade), LDP (Lesão Direita em Posterioridade),
LEA (Lesão Esquerda em Anterioridade), LE.ABERT (Lesão Esquerda em Abertura).
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força de contração lenta (fibras tipo I) e que a existência de lesão ilíaca compromete a força de contração rápida (fibras tipo II).
É importante considerar ainda que a voluntária com

Disfunção pélvica na incontinência urinária.

Tabela 3. Média aritmética da força muscular nas diversas
condições osteopáticas encontradas entre as voluntárias.
Lesão Pélvica

Força Fibras Tipo I Força Fibras Tipo II
(Média aritmética) (Média aritmética)

a maior força registrada exibiu todos os testes negati-

Com lesão

1,355

2,66

vos.

Sem lesão

2,8

17,46

Lesão Ilíaca

1,966

3,66

Lesão Sacra

0,133

0,666

DISCUSSÃO
A reduzida amostra, incluindo ainda uma grande
variabilidade dos sintomas e de idade, justifica a ausência de resultados estatisticamente significativos. Não elimina, porém, a validade científica dos dados coletados.
Nas três mulheres cujo teste de Gillet foi positivo, a
disfunção identificada foi ilíaca. Assim, pode-se sugerir
uma relação entre disfunções ilíacas em mulheres com
incontinência urinária de esforço.
Vale ressaltar que foram observadas na maioria das
voluntárias, principalmente nas mais idosas, certa restrição de toda a mobilidade pélvica e uma diminuição da
flexibilidade corporal. Essas características podem, de
certa forma, ter interferido no resultado dos testes que
exigem mobilizações ativas: TFP, TFS e Gillet.
A consideração da palpação, dos testes de mobilidade e Downing como indicativos e lesões osteopáticas
evidenciou que 90% das mulheres ostentavam algum

Figura 3. Percentual da frequência de lesões sacra: TD/D (Torção
Direita/Direita), TE/D (Torção Esquerda/Direita) e sem lesão.

tipo de disfunção pélvica. A maioria delas (60%) apresentava disfunção ilíaca, sendo 30% em abertura. A fixação do ilíaco em abertura é feita, em parte, pela tensão dos músculos elevador do ânus e ísquiococcígeo(14),
fato que sustenta a hipótese de que há relação direta
entre as disfunções sacroilíacas e a musculatura responsável pela continência.
Apesar de o cruzamento dos valores de força com a
presença de disfunção não apresentar resultados significativos estatisticamente, a média aritmética das forças
indica uma disfunção sacral como a que enseja maior
fraqueza muscular. Os músculos coccígeos, um dos responsáveis pela continência, inserem-se nas bordas laterais do sacro(16), justificando, assim, que alterações no
sacro podem acarretar comprometimento da força desse

Figura 4. Existência de lesão sacra x Força muscular das fibras
tipo I (p=0,514).

músculo. Além disso, os principais ligamentos estabilizadores das articulações sacroilíacas tem origem no
sacro(16). Qualquer alteração na estabilidade sacra pode
determinar alterações no equilíbrio pélvico ligamentar e,
consequentemente, fraqueza muscular.
O fato de a maior força ter sido encontrada na mulher que não apresentou nenhum tipo de lesão, apesar
de ser insuficiente para estabelecer uma relação entre
força e presença de disfunção, aponta, ainda de maneira
incerta, uma mínima evidência de que a fraqueza muscular pode ser causada pelo desequilíbrio pélvico.
A negatividade do teste de Gillet indicou que 60%
da amostra, apesar de demonstrarem TFP e/ou TFS positivos, patenteavam apenas restrição muscular. A palpação, os testes de mobilidade e de Downing, no entan-

Ter Man. 2011; 9(44):506-512

Figura 5. Existência de lesão ilíaca x Força muscular fibras do
tipo II (p=0,35).
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to, além de indicarem a existência de disfunção ilíaca

Esses dois estudos apontaram a eficácia da corre-

nas mulheres em que o teste de Gillet foi positivo, tam-

ção postural como adjuvante ou como único tratamen-

bém apontou alterações condizentes com as observa-

to para a IU, mas não estabeleceram as conformações

das nas disfunções osteopáticas da pelve naquelas cujo

assumidas pelas estruturas pélvicas ao perder a conti-

o teste de Gillet foi negativo.

nência normal, nem as alterações quantitativas na força

Tal situação pode indigitar uma restrição ou posicio-

muscular do assoalho pélvico.

namento alterado das estruturas ósseas em função da

Com o presente estudo, não foi possível correla-

musculatura. Sendo a disfunção muscular capaz de cau-

cionar se a correção da disfunção melhoraria a força

sar esse desequilíbrio pélvico, ela poderia estar direta-

muscular, pois este não era o seu objetivo. No entan-

mente relacionada à fraqueza do assoalho pélvico e ao de-

to, Dangaria(25) observou que a manipulação osteopá-

sencadeamento dos sintomas de incontinência urinária.

tica mostrou-se eficaz na resolução da sintomatologia

Carrière(10), Grosse e Sengler(11) e Almeida(12) já ob-

em um caso de incontinência urinária em que a paciente

servaram mudanças no tônus muscular dos elevado-

apresentava disfunção sacroilíaca. Para Tettambel(26), a

res do ânus, acompanhada por alterações posturais, em

Osteopatia também é identificada como tratamento efi-

mulheres com incontinência urinária.

caz para a dor pélvica, podendo essa dor, muitas vezes,

O assoalho pélvico deve ser entendido como parte

ser associada com disfunções da musculatura do asso-

de um sistema de estabilidade que envolve as articu-

alho pélvico, com alterações na bexiga e incontinência

lações pélvicas, a coluna lombar, o diafragma respira-

urinária.

tório e os músculos localizados nessas estruturas. Por
isso, o mecanismo de continência inclui, não só o diafragma pélvico, mas todos os componentes dessa unidade funcional(22).

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos nesta pesquisa, apesar da
pequena amostra adotada, sugerem a existência de dis-

Assim, as disfunções sacroilíacas também estão di-

funções osteopáticas pélvicas em 90% das mulheres

retamente relacionadas à estabilidade da coluna. E, por

com IUE, sendo mais frequentes as disfunções de ilíaco

mais que as disfunções osteopáticas não atuem dire-

em abertura e anterioridade. Entre as mulheres com dis-

tamente no enfraquecimento dos músculos do assoa-

função sacra, entretanto, a força muscular do assoalho

lho pélvico, elas podem contribuir para uma disfunção

pélvico se encontrou mais comprometida.

junto aos músculos estabilizadores da coluna. Há, se-

Tais achados, por não serem estatisticamente sig-

gundo Sapsford(23), uma relação direta entre o recruta-

nificantes, não permitem uma conclusão definitiva sobre

mento de músculos estabilizadores do tronco e múscu-

a existência de lesões osteopáticas pélvicas em mulhe-

los do assoalho pélvico e, consequentemente, entre a

res com incontinência urinária de esforço e a influencia

reabilitação dessas duas musculaturas.

de tais disfunções sobre a força apresentada. Eles apon-

A importância do equilíbrio pélvico já é apontada e

tam, contudo, a necessidade de novos estudos sobre a

comprovada cientificamente. Matheus e colaboradores(7)

relação entre as alterações osteopáticas pélvicas e a in-

adotaram como tratamento para IU, além dos exercícios

continência urinária.

para o assoalho pélvico e dos cones vaginais, a correção postural.

Com efeito, enquanto meio de ampliar a interface da Fisioterapia Uroginecológica e a Osteopatia, esse

Também se baseando nessa perspectiva, um

estudo alcançou seu objetivo. Acredita-se que, adotan-

estudo(24) submeteu ao tratamento conservador para in-

do uma amostra maior e mais homogênea, dispondo da

continência urinária de esforço associado à reeducação

presença de um grupo-controle, ou mesmo realizando a

postural global (RPG) 26 mulheres e concluiu que a RPG

correlação entre força e a existência de disfunções pélvi-

induziu a melhora significativa dos sintomas em relação

cas em pessoas continentes, seja possível a elaboração

à satisfação da paciente, avaliação funcional do assoa-

da correlação procurada. Além disso, abrem-se ques-

lho pélvico, diário miccional e qualidade de vida neste

tões sobre a eficácia a curto e a longo prazo da interven-

grupo.

ção osteopática junto a esses indivíduos.
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Artigo Original

Avaliação da qualidade de vida em pacientes com
cefaléia cervicogênica antes e após mobilização
da coluna cervical alta.
Assessment of quality of life in patients with cervicogenic headache before and after mobilization
of the upper cervical spine.
Fernanda Nascimbem de Sá(1), André Serra Bley(2).

Resumo
Introdução: A cefaléia é um dos sintomas mais comuns na prática clínica, a qual acarreta considerável impacto econômico devido ao alto índice de absenteísmo. A cefaléia cervicogênica aparece como uma das variantes mais comuns
de todos os tipos de cefaléias, afetando grande parte da população. Objetivo: Avaliar se a mobilização da cervical alta
pode representar uma alternativa terapêutica capaz de melhorar a qualidade de vida de pacientes portadores de cefaléias cervicogênica. Método: Foi realizado um estudo longitudinal de intervenção aprovado pelo comitê de ética da
Instituição. Incluídos os pacientes com cefaléia cervicogênica. Foi realizada mobilização da coluna cervical alta e avaliado a qualidade de vida dos pacientes pelo questionário SF-36, antes e após o tratamento de 12 sessões. Resultados: Foram incluídos 13 pacientes, sendo 10 mulheres, com idade média de 29,3±7,59. Todos os domínios avaliados
apresentaram significância estatística ao comparar o pré e pós-intervenção (p≤0,05), sendo o mais relevante a vitalidade (p=0,0005). Conclusão: A mobilização de cervical alta nas condições de cefaléia cervicogênica apresentou-se
como uma técnica de tratamento capaz de influenciar positivamente a qualidade de vida dos pacientes.
Palavras chave: cefaléia cervicogênica, mobilização articular, cervical alta, questionário SF-36
Abstract
Introduction: Headache is one of the most common symptoms in clinical practice, which entails a considerable economic impact due to high absenteeism. The cervicogenic headache appears as one of the most common forms of all
types of headache, affecting large population. Objective: To evaluate the mobilization of the cervical discharge may
represent an alternative therapy can improve the quality of life of patients with cervicogenic headache. Method: We
conducted a longitudinal intervention study approved by the ethics committee of the institution. Included patients with
cervicogenic headache. We performed the upper cervical spine mobilization and assessed the quality of life by SF-36
before and after treatment of 12 sessions. Results: We included 13 patients, 10 female, mean age 29,3±7,59. All
areas assessed statistical significance when comparing the pre and post-intervention (p ≤ 0.05), the most relevant vitality (p = 0.0005). Conclusion: The mobilization of the conditions of high cervical cervicogenic headache presented
itself as a treatment technique capable of positively influencing the quality of life of patients.
Key words: cervicogenic headache, joints mobilization, cervical discharge, the SF-36.
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Avaliação da qualidade de vida em pacientes com cefaléia cervicogênica antes e após mobilização da coluna cervical alta.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

A cefaléia pode ser definida como uma sensação

Avaliar a influência da técnica de mobilização da

de desconforto ou dor localizada na extremidade cefáli-

coluna cervical alta na qualidade de vida em pacientes

ca, apresentando-se de diferentes maneiras, como late-

portadores de cefaléia cervicogênica.

jante, em pressão, pontadas, entre outras. Possui uma
gama de etiologias e apresenta uma diversidade de variações, incluindo enxaqueca, cefaléia em salvas e a cefaléia cervicogênica(1,2).

MÉTODO
O projeto foi encaminhado ao comitê de ética e
pesquisa da Instituição seguindo a resolução 196/96,

Sintoma muito comum no ambiente de trabalho, a

sendo aprovado sob o número 338005. Todos os pacien-

qual leva ao absenteísmo e a redução da eficiência. É co-

tes concordaram com o estudo e assinaram o Termo de

nhecido que 70% das pessoas acometidas faltam ao traba-

Consentimento Livre e Esclarecido.

lho pelo menos duas vezes ao mês devido a dores ou acaba

Foi realizado um estudo longitudinal de interven-

por não conseguir desempenhar suas funções com eficiên-

ção na Clínica de Fisioterapia na UNINOVE. Foram inclu-

cia, condição que gera altos custos às empresas(3,4).

ídos todos os pacientes que apresentavam cefaléia epi-

A prevalência da queixa de cefaléia ao longo da

sódica com duas ou mais das seguintes características;

vida é estimada em 93% dos homens e 99% das mulhe-

usualmente unilateral, com intensidade variável, dor de

res. Destes, 76% do sexo feminino e 57% do masculino

origem na parte posterior do pescoço que pode irradiar

têm pelo menos um episódio de dor de cabeça ao mês,

para toda a cabeça, resistência ou limitação à movimen-

sendo que a cefaléia cervicogênica é responsável por 20

tação passiva da cervical alta e dolorimento anormal da

a 25% dos casos de cefaléia descritos na literatura(5).

musculatura cervical. Foram excluídos do estudo os pa-

A cefaléia cervicogênica é ocasionada por afecções

cientes com cefaléia não cervicogênica, sintomáticos no

funcionais e/ou orgânicas sediadas na região cervical,

dia do estudo, fazendo uso regular de analgésicos ou

caracterizando-se por episódios de dor em peso, aperto,

que estejam realizando qualquer outra forma de trata-

queimação, às vezes latejante ou paroxismos de pon-

mento e atividade física que possam influenciar nos re-

tada na região occipital e irradiada na região temporal,

sultados.

frontal, ocular, pré ou retro-auricular. Pode ser acompa-

A presença de hipomobilidade da coluna cervical

nhada ou não de fenômenos neurovegetativos craniofa-

alta foi avaliada com o paciente em decúbito dorsal, com

ciais como lacrimejamento, eritema ocular, edema pal-

a cabeça levemente para fora, o avaliador realizou uma

pebral, rinorréia e tontura(5,6,7,8).

flexão total com rotação cervical, primeiro para direita e

Por estar associada a anormalidades dos movimentos em segmentos intervertebrais cervicais, a cefaléia

depois para a esquerda, verificando se há mobilidade da
coluna cervical visivelmente menor que 45 graus.

cervicogênica é assim definida por ter como fator preci-

Os pacientes foram submetidos a um protocolo de

pitante, distúrbios biomecânicos localizados nas articu-

12 sessões de tratamento, realizadas 3 vezes por sema-

lações ou ligamentos da coluna cervical(9,10).

na. Antes do início da primeira sessão e após a realiza-

Miranda e Mohalem(11) acrescentam que, nas cefa-

ção da última sessão de tratamento, foi aplicado o ques-

léias cervicogênicas, pode haver queixas de náuseas,

tionário de qualidade de vida SF-36 (Short Form - 36).

vômito, irritabilidade, fono e fotofobia. Características

O protocolo empregado foi aplicado com o paciente sen-

específicas como zonas de gatilho com dor a dígito-pres-

tado, região cervical desnuda, sem acessórios (incluindo

são na região da emergência dos nervos occipital maior

brincos nas orelhas). A cervical foi ajustada pelo tera-

e menor, induz uma crise que pode persistir por dias ou

peuta em posição neutra, com o paciente olhando para

cessar logo após a descompressão.

frente, com uma tira no segundo processo espinhoso –

Para que haja um correto diagnóstico, são utiliza-

da Axis, tensionada anteriormente, passando imediata-

dos critérios seguidos pela classificação de 1988 da So-

mente abaixo do processo mastóide. A tira do lado direi-

ciedade Internacional de Cefaléia. Dentre eles desta-

to é tensionada pela mão esquerda e a tira do lado es-

cam-se, dor usualmente unilateral, episódica e de in-

querdo com a mão direita. Uma tração lenta e suave foi

tensidade variável; a origem situa-se na parte poste-

realizada para anterior enquanto é realizada uma rota-

rior do pescoço, podendo se irradiar para toda cabeça;

ção para o lado hipomóvel. A tração deve ser mantida

a presença de resistência ou limitação à movimentação

até o final da rotação ativa, de forma que a mão do lado

passiva do pescoço; ocorrem alterações da musculatu-

oposto a rotação cervical deverá ser abaixada próxima

ra do pescoço, no relevo, textura, tônus ou nas respos-

a cintura homolateral mantendo-se a tensão da tira e a

tas ao estiramento e de contração ativas e passivas; do-

mão do lado que ocorre a rotação deverá manter a tra-

lorimento anormal da musculatura cervical; o bloqueio

ção anterior e acompanhar a rotação realizada pelo pa-

anestésico de C2 (Segunda Raiz Cervical) ou do nervo

ciente. No final da amplitude de rotação ativa, foi apli-

occipital maior, suprime a dor; e os pacientes geralmen-

cada pelo terapeuta uma leve pressão no sentido de se

te têm história de trauma cervical(12).

aumentar a rotação, mantida por 2 segundos. Todo o
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procedimento descrito foi repetido 8 vezes em cada ses-

29,3 anos, a qual corrobora com a literatura consul-

são.

tada. De acordo com Vincent(12), as cefaléias predomiOs dados coletados pré e pós-intervenção, através

nam entre adultos jovens, os quais estão relacionados

do questionário SF-36, foram analisados pelo teste-T de

a faixa etária mais produtiva economicamente. No am-

Student pareado. Foi considerada significância estatísti-

biente de trabalho, sabe-se que a cefaléia é um sintoma

ca quando p≤0,05.

muito comum, o que leva não só ao absenteísmo, como
também à redução da eficácia nesta atividade. Cerca de

RESULTADOS
Participou deste estudo 13 pacientes, com idade
entre 18 e 40 anos (29,3±7,59), sendo 10 (76,9%) do
sexo feminino e 3 (23,1%) do sexo masculino.

70% dos dias de faltas ao trabalho derivam na verdade, de diminuição da eficácia e não da ausência física do
empregado.
Hoffmann e Teodoroski(16) referem em seu estudo

As médias dos scores e desvio padrão apresenta-

que devido a presença de dor, intensidade, duração e

dos no questionário SF-36, pré e pós-intervenção, res-

freqüência dos episódios de cefaléia, seus portadores

pectivamente, foram de 75±19,9 e 77,3±17,9 para ca-

não desempenham suas atividades diárias de maneira

pacidade funcional; 55,7±27,3 e 75±17,7 para aspec-

eficaz ocasionando uma piora em sua qualidade de vida.

tos físicos; 52,5±17,2 e 63,5±11,5 para dor; 62,7±15

Dessa forma, o desenvolvimento de um tratamento rá-

e 65,5±13,1 para estado geral de saúde; 40,7±21,2 e

pido e eficiente para as cefaléias cervicogênicas pode

49,6±16,6 para vitalidade; 56,7±17,4 e 66,3±7,9 para

contribuir na melhora da qualidade de vida e profissio-

aspectos sociais; 33,3±33,3 e 56,4±25 para aspectos

nal das pessoas acometidas.

emocionais e 45,8±19,2 e 53,5±12,5 para saúde men-

Os piores índices encontrados com a aplicação do

tal. Para todos os domínios investigados ocorreram me-

questionário SF-36 neste estudo foram; limitação por

lhoras significativas na análise pré e pós-intervenção (p

aspectos físicos, sociais, emocionais, saúde mental e

≤ 0,05) (gráfico 1).

dor. Estes achados podem ser comparados com o estudo de Adams et al.(1), o qual refere que pessoas com ce-

DISCUSSÃO
A cefaléia é um sintoma que preocupa o médico e
a família, pois é uma queixa freqüente na população,

faléia cervicogênica crônica apresentam ansiedade, depressão e dores, além das limitações a movimentação
cervical.

onde pode ser indicativo de patologias potencialmente

Teixeira et al.(5) descrevem que 10% das pessoas

graves. As conseqüências vêm sendo calculadas e com-

com cefaléias apresentam limitação na rotação de cer-

provadamente acarreta prejuízos econômicos conside-

vical alta. Mulligan(15) refere que 100% das cefaléias de

ráveis, além de diminuição importante na qualidade de

origem cervicogênica estão relacionadas com restrição

vida de seus portadores(4).

da coluna cervical alta.

Ultimamente, observa-se um aumento do número

Em contrapartida, Carvalho(17) relata que a redu-

de pessoas com cefaléia do tipo tensional, devido ao es-

ção do grau de movimento no pescoço é típica, mas não

tresse no cotidiano. O estabelecimento de posturas er-

especifica a síndrome de cefaléia cervicogênica, e sim

rôneas e a sua manutenção combinada ao ritmo diário

a irritação de C2 e a estimulação dos nervos occipitais.

intenso, depressão ou até mesmo a outras patologias

Wecker(7) acrescenta que a limitação na cervical alta

que geram contração excessiva da musculatura cervical,

causa irritação dos nervos occipital maior e menor, os

são considerados fatores etiológicos para determinação

quais causam a cefaléia, podendo ser classificada como

da cefaléia cervicogênica(1).

cervicogênica.

Vernon(13) refere que a cefaléia cervicogênica tem

Mulligan(15) refere ainda que a mobilização da cervi-

duração crônica, com dor em região fronto-orbital, com
dor na região cervical associada à rigidez do pescoço,
triggers points e espasmos sobre as facetas de C2 e
C3.
Hall(14), numa avaliação de 48 pacientes com cefaléia cervicogênica, encontrou 100% de sua amostra
com limitação da rotação da segunda vértebra cervical
(C2). Para Mulligan(15), a limitação do movimento de rotação da coluna cervical alta para um dos lados é altamente indicativo de envolvimento da segunda vértebra
cervical, sendo um dos fatores predominantes para cefaléia cervicogênica e que após a realização de técnicas
de mobilização há um alívio dos sintomas.
Neste estudo a idade média dos pacientes foi de
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cal alta (C1/C2) pode ser uma alternativa de tratamento

redução da dor, principal queixa dos portadores desta

altamente eficaz no alívio da dor da cefaléia cervicogê-

condição. A Capacidade Funcional, apesar de apresentar

nica. Rachid(18) realizou em seu estudo, mobilização da

resultado significativo (p=0,05), teve o pior resultado

cervical alta, através da aplicação de técnicas osteopá-

entre os 8 domínios avaliados. Atribuímos a este resul-

ticas, indicando resultados promissores na redução dos

tado o tempo relativamente curso que o tratamento foi

sinais e sintomas deste tipo de cefaléia.

realizado, não permitindo uma análise mais abrangente

O presente estudo analisou o impacto da utilização

das mudanças ocorridas em relação a este domínio.

da técnica de mobilização da coluna cervical alta, conforme descrita por Mulligan(15), na qualidade de vida dos

CONCLUSÃO

pacientes. Em todos os domínios avaliados através do

A mobilização da coluna cervical alta em pacien-

questionário SF-36 apresentaram melhoras significati-

tes portadores de cefaléia cervicogênica apresentou-se

vas com a aplicação da técnica. A vitalidade apresen-

como uma técnica de tratamento capaz de influenciar

tou maior impacto com a técnica realizada (p=0,0005),

positivamente a qualidade de vida dos pacientes.

sendo notório no relato dos pacientes maior disposição

Sugerimos outros estudos com um maior número

em realizar suas atividades de vida diária, estarem mais

de voluntários, número de sessões e com avaliações em

calmos e se sentido mais felizes.
Na avaliação da dor, os resultados foram significativos (p=0,002), mostrando ser uma técnica eficiente na

diferentes períodos pós-intervenção, a fim de se verificar resultados mais confiáveis e a eficiência da técnica
em relação a durabilidade dos resultados obtidos.
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Relato de Caso

Efeitos do exercício diafragmático e da
espirometria de incentivo na função respiratória
de crianças com miopatia nemalínica: uma série
de casos.
Effects of diaphragmatic exercise and incentive spirometry on lung function in children with nemaline myopathy: a case series.
Ivan Peres Costa(1), Evelim L. Freitas Dantas Gomes(2) , Luanda André Collange Grecco(1), Fernanda Dultra
Dias(1), Denise Pupin(3), Fernanda Negrini(4), Claudia Santos Oliveira(5), Luciana Maria Malosá Sampaio(5).
Resumo
Introdução: a miopatia nemalínica (MN) é uma doença rara que se caracteriza por hipotonia e fraqueza muscular
pouco ou lentamente progressiva, associado a retardo no desenvolvimento motor, atrofia muscular e alterações respiratórias. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da espirometria de incentivo e do exercício diafragmático na função respiratória de crianças portadoras de MN. Descrição: participaram do estudo três meninas, com idade de 10 a 13 anos.
Foram avaliados o índice de amplitude torácico, xifoideano e abdominal e às variáveis espirométricas, força muscular
respiratória e peak flow. As avaliações foram realizadas antes e após 16 sessões de fisioterapia respiratória com espirometria de incentivo (a fluxo e a volume) associada a exercícios respiratórios diafragmáticos. Os resultados encontrados
foram aumento do peak flow, da pressão inspiratória máxima (PiMax) e dos índices de amplitude xifoideano e abdominal, nas três meninas. As variáveis espirométricas apresentaram redução da capacidade vital, capacidade vital forçada
e aumento de ventilação voluntária máxima. Conclusão: A fisioterapia respiratória, com espirometria de incentivo associada a exercícios diafragmáticos, contribuiu com o aumento da PiMax, da endurance , da mobilidade diafragmática
e da permeabilidade das vias aéreas.
Palavras chave: Miopatia Nemalínica, modalidades de fisioterapia.
Abstract
Introduction: Nemaline Myopathy (NM) is a rare disease characterized by muscle weakness and hypotonia little or slowly progressive, associated with delayed motor development, muscular atrophy and respiratory distress. The aim of
this study was to evaluate the effects of incentive spirometry and exercise diaphragmatic respiratory function in children with MN. Description: participated in the study were three girls, aged 10 to 13 years. We evaluated the rate of
amplitude thoracic and abdominal xifoideano and spirometric variables, respiratory muscle strength and peak flow. Evaluations were performed before and after 16 sessions of physiotherapy with incentive spirometry (the flow and volume)
associated with diaphragmatic breathing exercises. The results were increased peak flow, maximal inspiratory pressure
(MIP) and indices of amplitude xifoideano and abdomen, the three girls. Spirometric variables were reduced vital capacity, forced vital capacity and increased maximum voluntary ventilation. Conclusion: Chest physiotherapy with incentive spirometry associated with diaphragmatic exercises, contributed to the increase MIP, endurance, mobility and diaphragmatic airways.
Keywords: nemaline myopathies, physical therapy modalities.
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INTRODUÇÃO

Terapia diafragmática versus incentivador.

tos da FR de incentivo, por meio da análise dos valores

A miopatia nemalínica (MN) é uma doença muscu-

de mobilidade tóraco-abdominal, da força muscular res-

lar que se caracteriza por hipotonia e fraqueza muscular

piratória, da permeabilidade das vias aéreas e da espi-

desde o nascimento, pouco ou lentamente progressiva,

rometria, em três portadoras de MN.

associado a retardo no desenvolvimento motor, atrofia
muscular, face alongada, palato elevado, voz anasalada,

DESCRIÇÃO

tórax proeminente, cifoescolise, dedos longos e hiperx-

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética

tensíveis. A MN pode ser classificada em subtipos que se

e Pesquisa da Universidade Nove de Julho, sob o proces-

baseiam na apresentação clínica, na idade e no padrão

so número 264689 e foi desenvolvido de acordo com os

de fraqueza muscular(1).

aspectos éticos propostos pela resolução 196\96 do Con-

Com incidência estimada em 2 por 100.000 nascimentos vivos as miopatias podem apresentar formas cli-

selho Nacional de Saúde. O termo de consentimento livre
e esclarecido foi assinado pelos responsáveis.

nicas de acordo com o grau de fraqueza muscular e idade

Participaram do estudo três portadoras de MN,

de início(1). A MN tem uma incidência de 1 por 500.000

acompanhadas em um ambulatório de FR. Trata-se de

nascidos vivos. Yossef et al.(2) encontraram uma predo-

três irmãs, D.W.M., 13 anos e as gemelares G.W.M. e,

minância no sexo feminino, com proporção de 3 mulhe-

I.W.M., 10 anos.

res para cada 1 homem acometido.

As pacientes foram submetidas a uma avaliação

Esta miopatia é caracterisza-se pelo acumulo de

antes e após o tratamento de FR. As avaliações foram

“rods” no interior da fibra muscular. Os rods são forma-

constituídas das medidas de cirtometria, pressões respi-

dos por fragmentos regulares presentes na linha Z do

ratórias máximas, permeabilidade das vias aéreas e es-

sarcômero. São considerados como originários das pro-

pirometria.

teínas de miosina, porém com propriedade similar a de

As medidas de cirtometria axilar, xifoideana e ab-

proteínas actina e tropomiosina B, portanto uma fibra

dominal foram realizadas com uma fita métrica inexten-

patológica. Normalmente são predominantes na fibra do

sível, com a paciente na posição ortostática. Foi fixando

tipo I. O número de rods pode variar entre os indivíduos

o ponto zero da fita métrica na região anterior do nível

e dependendo da evolução da patologia(3).

(axilar, xifoideana ou abdominal) em que se estava me-

A MN se distingue das demais formas de distro-

dindo. A outra extremidade da fita, após contornar todo

fia devido à ausência de sinais patológicos de necro-

o tórax ou abdome, com uma pressão máxima, foi tra-

se muscular e regeneração, característicos da distrofia

cionada pelo avaliador sobre o ponto fixo. As pacientes

muscular(4).

foram orientadas à realizar inspirações e expirações má-

A hipotonia e a fraqueza muscular em pacientes

ximas. Cada medida foi coletada três vezes. Os valores

com MN normalmente se acentuam após longos perío-

obtidos através da cirtometria tóraco – abdominal foram

dos de inatividade. Uma rotina de exercícios pode fazer

utilizados para o cálculo do Índice de Amplitude Axilar

com que a fraqueza decorrente do desuso seja minimi-

(IAAx), Xifoideana (IAXif) e Abdominal (IAAb), utilizan-

zada. Com base em modelos animais, acredita-se que

do - se a fórmula do Índice de Amplitude(5).

diferentemente de outras distrofias, por meio de exercícios, pode ocorrer ganho de força muscular(4).

Para as medidas de Pressões Respiratória Máximas
(PImáx e PEmáx) foram obtidas segundo o método de

Deformidades torácicas podem comprometer a fun-

Black & Hyatt, 1969(6). Para tal, os indivíduos permane-

ção pulmonar e reduzir a mobilidade torácica. O volume

ceram na posição ortostática e com o uso de clipe nasal.

pulmonar pode estar afetado, com reduções nas capaci-

A PImáx foi obtida por meio de uma manobra de inspi-

dades vital, residual funcional e pulmonar total, poden-

ração máxima, partindo de uma expiração máxima e,

do ocorrer diminuição da complacência do pulmão e da

a PEmáx foi obtida por meio de uma manobra de expi-

parede torácica.

ração máxima, partindo de uma inspiração máxima. As

A fisioterapia respiratória (FR) tem como principal objetivo normalizar a função respiratória, por meio

manobras foram realizadas três vezes, sendo considerado para análise o maior valor.

de técnicas instrumentais e manuais. Os incentivadores

A permeabilidade das vias aéreas foi mensurada

respiratórios são utilizados com os objetivos de promo-

com o auxílio do Peak Flow portátil da marca Acess. Cada

ver a reexpansão pulmonar, aumentar a permeabilida-

paciente foi instruída a realizar uma inspiração máxima

de da vias aéreas e fortalecer os músculos respiratórios.

seguida de uma expiração máxima brusca. A manobra

São recursos instrumentais, caracterizados por serem

foi realizada três vezes, com todas as pacientes na posi-

exercitadores respiratórios portáteis, de fácil manuseio

ção ortostática e com o uso de clipe nasal. Para a análi-

e de uso adulto e pediátrico.5 O exercício diafragmáti-

se dos dados computou-se o maior valor.

co têm objetivos semelhantes e é um recurso manual,

Foi utilizado um espirômetro portátil para obtenção

não necessitando de aparatos para ser executado. Desta

dos valores de capacidade vital (CV), capacidade vital

forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efei-

forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro
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segundo (VEF1) e índice de Tiffenau. Cada paciente foi

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes as

orientada a realizar uma expiração máxima de forma

amplitudes axilar, xifoideana e abdominal, antes e após

brusca para obtenção da CVF, VEF1 e índice de Tiffenau.

a FR de incentivo. No índice de amplitude axilar duas pa-

Todas as manobras foram realizadas três vezes com as

cientes obtiveram uma redução (20 a 61%) e uma ob-

pacientes sentadas e com auxílio de clipe nasal, confor-

teve aumento (53%). Na amplitude xifoideana todas as

me normas da American Thoracic Society (ATS) (7).

pacientes apresentaram um aumento de 21,2 a 77% e

O protocolo de FR de incentivo teve duração de

na abdominal de 16,6 a 50%.

dois meses e foi composto de duas sessões por semana,

Verificou-se que a CV diminuiu entre 7 a 21% em

com duração de uma hora cada, realizadas sempre pela

duas pacientes e aumentou 19% em uma paciente, a

manhã. Cada sessão foi constituída dos seguintes exer-

CVF diminuiu 2,3 % em uma das pacientes e aumen-

cícios: (1) Respiron 3 séries de 20 repetições (20 ins-

tou de 10 a 18% nas outras , a VEF1 diminuiu 3,2%, em

pirações forçadas no aparelho, com estimulo verbal da

uma e aumentou de (7,5 a 13%) nas outras, a VEF1/

terapeuta e visual da paciente e tendo como descanso
de cada série 2 minutos); (2) Voldyne pediátrico 3 séries de 20 repetições com o volume pré programado de
400 ml e com descanso entre as séries de 2 minutos; e,

Tabela 1. Pressões musculares e Peak flow, antes e após as
sessões de fisioterapia respiratória.

(3) Exercícios de reeducação respiratória diafragmática

Antes da Fisioterapia

por 5 minutos.

Casos PImáx PEmáx

Cada paciente realizou 16 sessões de FR. Por meio

cmH2O

da análise dos resultados foi verificado um aumento

PF
l/min

Após a Fisioterapia
PImáx PEmáx

PF

cmH2O

l/min

D.W.

30

60

160

40

60

230

43,8 a 90%). A PEmax praticamente não foi alterada,

G.W.

30

50

100

50

50

170

sendo identificado um aumento de apenas 4%. A Tabela

I.W.

40

50

100

46

52

190

dos valores de PImáx (de 15 a 66,7%), Peak flow (de

1 apresenta as mensurações das medidas acima antes e
após o protocolo de FR de incentivo.

Legenda: PImáx: pressão inspiratória máxima, PEmáx: pressão expiratória
máxima e PF: peak flow; cmH2O= centímetros de água; l/min= litros por
minuto.

Tabela 2. Medidas da amplitude axilar, xifoideana e abdominal, antes e após as sessões de fisioterapia respiratória.
Antes – Após FR

D.W.M.

Casos
G.W.M.

I.W.M.

Amplitude Axilar Inspiratória (cm)

76 – 76

58 – 58

60 – 60

Amplitude Axilar Expiratória (cm)

66 – 72

54 – 52

55 – 56

10 – 4

4–6

5–4

Amplitude Axilar dif (cm)
Amplitude Axilar IAAx (cm)

14,1 – 5, 4

7,1 – 10,9

8,7 – 6,9

Amplitude Xifoideana Inspiratória (cm)

68 – 70

55 – 55

56 – 57

Amplitude Xifoideana Expiratória (cm)

64 – 64

50 – 49

52 – 50

Amplitude Xifoideana dif (cm)
Amplitude Xifoideana IAAx (cm)

4–6

5–6

4–7

6,0 – 8,9

9,5 – 11,5

7,4 – 13,1

Amplitude Abdominal Inspiratória (cm)

68 – 70

51 – 53

53 – 54

Amplitude Abdominal Expiratória (cm)

57 – 57

47 – 47

49 – 48

Amplitude Abdominal dif (cm)

11 – 13

4–6

4–6

17,7 – 20,6

8,1 – 12,0

7,8 – 11.8

D.W.M.

Casos
G.W.M.

I.W.M.

Capacidade Vital (ml)

1,3 – 1.0

0,8 – 0,7

0,7 – 0,8

Capacidade Vital Forçada (ml)

1,2 – 1,2

0,8 – 0,9

0,7 – 0,9

VEF1 (l)

Amplitude Abdominal IAAx (cm)

Legenda: FR: fisioterapia respiratória; dif: diferença e IAAx: índice de amplitude.

Tabela 3. Resultados espirométricos antes e após a FR de incentivo.
Antes e Após FR

1,2 – 1,1

0,8 – 0,8

0,7 – 0,8

VEF1\CVF (%)

95 - 94

97 - 94

97 – 94

VVM (l/min)

46 - 44

30 -32

28 - 32

Legenda: FR: fisioterapia respiratória; VEF1: volume expiratório forçado em um minuto; VEF1\CVF: volume expiratório forçado em um minuto \ capacidade
vital forçada e VVM=Ventilação Voluntária Máxima.
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Terapia diafragmática versus incentivador.

CVF diminuiu 1% a 3% e a VVM diminuiu cerca de 4,3%

de amplitude dos movimentos tóraco-abdominais, assim

em uma e aumentou de 6 a 14% nas demais. A Tabela

como a maior conscientização da respiração diafragmá-

3 apresenta os resultados das variáveis espirométricas

tica são resultantes da FR e estes benefícios podem re-

antes e após a FR de incentivo.

duzir futuras complicações.

DISCUSSÃO

do com os encontrados de Yamaguti et al.,9 que consta-

Os resultados obtidos neste estudo vêm de acorA diminuição da mobilidade toráco-abdominal leva

taram o aumento da mobilidade diafragmática, durante

a redução da função respiratória e da CV(8), uma vez

os exercícios diafragmáticos e a espirometria de incen-

que, uma mobilidade normal contribui para a cinética

tivo orientada a volume , com eficácia semelhante entre

respiratória por envolver o mínimo de sobrecarga das

os métodos.

estruturas, com menor gasto de energia para a máxima eficiência.

Os valores obtidos na avaliação espirométrica confirmaram um padrão restritivo que é o esperado para

A adequada expansão pulmonar depende da in-

pacientes com grau avançado de escoliose, de acordo

tegridade da função muscular e da mobilidade toráci-

com redução/ manutenção da CV e CVF. A melhora da

ca. Crianças com doenças neuromusculares apresentam

endurance foi verificada pelo aumento da VVM. O au-

dificuldade na expansão ou limitação dos movimentos

mento do VEF 1, neste caso, pode ter ocorrido em con-

diafragmáticos(5).

seqüência da redução da CV e pela melhora da perme-

De acordo com o presente estudo foi observado aumento nos valores de PImax e Peak Flow em relação a

abilidade das vias aéreas, como demonstrado em estudo anterior(10).

avaliação inicial. Esta melhora nos parâmetros de força

Em estudo prévio(4), com modelo experimental, foi

e permeabilidade das vias aéreas se deve a reabilitação

evidenciado que exercícios físicos podem minimizar o

precoce das pacientes, com espirometria de incentivo a

comprometimento da força muscular, decorrente do de-

fluxo e a volume. Estes resultados vêm corroborar com

suso. Fato que poderia ser explicado pelo processo de

estudos prévios(8,9), que ressaltam que este recurso te-

regeneração das miofibrilas, que na MN ocorre de forma

rapêutico têm como objetivos prevenir atelectasia e me-

distinta dos demais tipos de distrofia neuromusculares.

lhorar o desempenho dos pacientes, por apresentarem

Acreditamos que estes achados podem explicar os re-

um feedback positivo.
Na avaliação cirtométrica, o índice de amplitude
axilar de duas pacientes apresentou redução em rela-

sultados obtidos no presente estudo, onde foi verificada
melhora da força muscular inspiratória após as sessões
de exercícios respiratórios.

ção aos valores iniciais, isso se deve por apresentarem

Por meio da análise dos resultados obtidos, con-

uma patologia progressiva a qual há um aumento do

cluiu-se que a FR de incentivo, com a utilização da es-

grau de escoliose. Os índices de amplitude xifoideano e

pirometria de incentivo e a reeducação diafragmática,

abdominal apresentaram um aumento em todas as pa-

promoveu uma melhora da força muscular inspiratória

cientes estando. De acordo com dados encontrados na

e da permeabilidade das vias aéreas, nas três meninas

literatura,8 os aumentos da força muscular e dos índices

portadoras de MN.
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Relato de Caso

Efeitos da Crochetagem no músculo gastrocnêmio
e tecido cicatricial em um paciente com histórico
de fratura intra-articular do osso calcâneo: um
relato de caso.
The effects of Crochetagem on gastrocnemius muscle and scar tissue in a patient with history of
intra-articular fracture of calcaneus bone: a case report.
Wagner Rodrigues Martins(1); Ana Carolina de Oliveira Borges
carias Maldaner da Silva

(4)

(2)

; Juscelino Castro Blaszyk(3); Vinicius Za-

.

Hospital Naval de Brasília.
Resumo
Introdução: Uma manifestação comum em pacientes pós-operatórios (PO) de fratura intra-articular (FIC) de calcâneo é a impotência funcional para os movimentos do tornozelo decorrentes das aderências cicatriciais e do encurtamento muscular. Objetivo: Relatar os efeitos
da Crochetagem (CRO) no músculo gastrocnêmio e tecido cicatricial sobre a amplitude de movimento articular (ADM) em um indivíduo com
histórico de FC de calcâneo direito. Método: O voluntário, sexo masculino, 48 anos, sofreu FIC deslocada do calcâneo direito após trauma
direto, sendo submetido a osteossíntese com placa e parafuso, removidos após 7 meses. Durante avaliação foi constatada cicatriz abaixo
do maléolo lateral, hipomobilidade do tornozelo e achados ultrassonográficos: (I) fibrose subcutânea inframaleolar e (II) tendão de aquiles
com aumento de espessura focal na face maleolar lateral, sem sinais inflamatórios ou de ruptura. Consistiu de 10 sessões (30 min cada) de
CRO (técnica de tração) na cicatriz e no gastrocnêmio (meusculo e tendão) em dias alternados. Para analisar os efeitos da CRO foram registradas medidas da ADM passiva de flexão e extensão do tornozelo com dois inclinômetros de forma padronizada. Os ganhos absolutos e
percentuais de variação entre as medidas pré-intervenção (PRÉ) e pós-intervenção (PÓS), foram analisados utilizando-se o programa Microsoft Excel®. Resultados: Para flexão, a comparação da medida PRÉ do primeiro e último dia e da medida PÓS do primeiro e último dia
revelaram um aumento de 19º (42%) e 14º (25%) respectivamente. A comparação da primeira medida PRÉ com a última medida PÓS revelou um ganho de 23º (51%). Para a extensão, a comparação da medida PRÉ do primeiro e último dia e da medida PÓS do primeiro e último dia revelaram um aumento de 20º (133%) e 9º (32%) respectivamente. A comparação da primeira medida PRÉ com a última medida
PÓS revelou um ganho de 22º (146%). Conclusão: Podemos concluir que a CRO foi eficaz para o ganho de ADM no indivíduo estudado,
porém, admitindo-se a natureza do presente estudo, não se pode extrapolar nossos resultados todos os indivíduos com estas disfunções.
Considerando as evidências e hipóteses existentes, sugere-se a realização de experimentos clínicos controlados.
Palavras chaves: Crochetagem, fibrose, amplitude de movimento articular, músculo esquelético.
Abstract
Introduction: A common complain among patients submitted to surgery after Calcaneus’ intra-articular fracture it is restricted range
of motion at ankle derived of the scars adherence e muscle shortness. Objective: To relate the range of motion after the use of Crochetage at gastrocnemius and scar tissue in an individual who suffered a Calcaneus’s intra-articular fracture. Method: the volunteer
was male, 48 years old, who suffered intra-articular right calcaneus cominutive fracture, submitted to surgery using metallic synthesis (removed after 7 months), presenting a scar above the right lateral maleolus, tibio-tarsic hipomobility and ultrasound’s findings (I)
subcutaneous inframaleolar fibrosis, (II) Aquiles tendon espessed at lateral margin. The treatment consisted in 10 sessions (30 minutes
each, and in alternate days) composed of crochetage (traction technique) over the scar and gastrocnemius (muscle and tendon). To analyze the effects were measured ancle’s active and passive range of motion using 2 inclinometers. The absolute and relative results before and after intervention were analyzed using Microsoft Excel®. Results: For plantarflexion, the comparison of measures of the first
and the last day showed a gain of 19º (42%) for before intervention measures, 14º (25%) for after intervention measures, and the
comparison between the measure before intervention at the first day and the measure after intervention at the last day showed a gain
of 23º (51%). For Dorsiflexion, the comparison of measures of the first and the last day showed a gain of 20º (133%) for before intervention measures, 9º (32%) for after intervention measures, and the comparison between the measure before intervention at the first
day and the measure after intervention at the last day showed a gain of 22º (146%). Conclusion: The crochetage was efficient to archive gain in our subject’s range of motion, but, these results are limited since our study is a study case and shouldn’t be extrapolate
to other individuals. We suggest clinical trials with a large number of subject to test the effect of crochetage.
Key words: Crochetagem, fibrosis, range of motion, muscle, skeletal.
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Fernanda Nascimbem de Sá, André Serra Bley.

INTRODUÇÃO

com o diagnóstico de fratura intra-articular de calcâ-

As fraturas de calcâneo representam 2% do total

neo. Todos os objetivos e procedimentos da pesqui-

de fraturas de todo o esqueleto humano e 60% das fra-

sa foram apresentados ao voluntário no primeiro con-

turas do tarso, sendo que aproximadamente 75% delas

tato com o pesquisador. Face ao consentimento pela

são intra-articulares(1). A maior parte das fraturas intra-

proposta da pesquisa foi entregue para leitura e assi-

articulares ocorre após traumas de alta energia, como

natura o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

queda de altura ou acidentes automobilísticos(2).

(TCLE). O presente estudo foi aprovado pelo Co-

Desde a década de 90, tornou-se padrão ouro para
tratamento cirúrgico de fraturas intra-articulares de cal-

mitê de Ética em Pesquisa do Hospital Naval de
Brasília.

câneo a redução aberta com fixação interna(3). Apesar

O caso, MCBP, sexo masculino, 48 anos de idade,

do pós operatório ser geralmente acompanhado de boa

sofreu fratura cominutiva intra-articular deslocada do

recuperação funcional em relação a outros procedimen-

calcâneo direito após queda do telhado de uma casa no

tos cirurgicos(4), as disfunções tibio-társicas e subtalares

dia 30 de dezembro de 2007. Em 13 de janeiro de 2008

podem ocorrer de acordo com o grau de severidade das

o voluntário foi submetido a redução aberta com oste-

lesões dos tecidos moles do pé, principalmente nos com-

ossíntese de placa e parafuso, os quais foram removidas

partimento lateral e posterior, e em função das modifi-

no dia 22 de agosto de 2008 após consolidação da fratu-

cações estruturais entre as superfícies articulares(5). Nos

ra. Na avaliação fisioterapêutica, dia 03 de setembro de

pés varos e cavos por deformidade, a rigidez progres-

2011, o voluntário apresentava cicatriz na região late-

siva pode resultar em contratura da aponeurose plan-

ral do pé logo abaixo do maléolo lateral, espessamento

tar e do complexo tríceps sural, reforçando os padrões

do tendão calcâneo na junção osteotendínea e perda de

disfuncionais(6). A prevalência de contratura em flexão

mobilidade passiva de flexão plantar e flexão dorsal do

plantar tem sido estimada em até 77% imediatamente

tornozelo. A ecografia apresentada no dia da avaliação

após a remoçnão da imobilização e de 22% depois de

constatou aumento da espessura focal do tendão calcâ-

dois anos da remoção(7).

neo junto a inserção óssea na face maleolar direita, si-

Para o tratamento médico cirúrgico das fraturas de

nais de fibrose e desorganizaçnao do tecido adjacente

calcâneo intra-articulares já existem publicações sufi-

à face lateral do tornozelo e irregularidade do contorno

cientes sobre métodos específicos de tratamento, per-

ósseo do calcâneo.

mitindo condutas baseadas em evidências. Na fisioter-

Para analisar os efeitos da crochetagem no

apia, não existem estudos publicados sobre reabilita-

músculo gastrocnêmio e tecido cicatricial foram regis-

ção pós operatória de fraturas intra-articulares de cal-

tradas medidas da ADM passiva de flexão dorsal e

câneo. Os estudos mais próximos do assunto estão rel-

flexão plantar do tornozelo direito por meio da go-

acionadas a reabilitação de fraturas e lesões do torno-

niometria do tornozelo utilizando dois inclinôme-

zelo e pé de atletas(8-10), do tornozelo de não atletas(11),

tros (Plurimeter V®). O protocolo experimental diá-

dos membros inferiores de soldados de guerra submeti-

rio era composto de uma fase de medida pré-interven-

dos a reconstruções cirúrgicas e de indivíduos cirurgica-

ção (PRE), uma fase de intervenção e uma fase de me-

mente recuperados do risco amputação(12,13). Atualmen-

dida pós-intervenção (POS). Foram realizadas no total

te, novos estudos sobre os efeitos da reabilitação após

10 sessões, sempre no período vespertino, com um in-

fratura intra-articular de calcâneo são necessários.

tervalo de 48 horas entre as sessões. A temperatura do

Um método que vem sendo utilizado para atuar

ambiente era mantida em torno de 24º C.

sobre as disfunções nos tecidos moles é a Crochetagem

Durante as coletas PRÉ e PÓS intervenção, com

(CRO), conhecida internacionalmente como Diafibrólise

o paciente em decúbito dorsal, e os pés para fora da

Percutânea(14). Um dos objetivos da crochetagem é au-

maca, um dos inclinômetros era posicionado e estabi-

mentar a amplitude de movimento quando a restrição

lizado pela sua base com uma faixa de tecido elásti-

causal tem caráter cicatricial ou miofascial.(15) Admite-se

co no o terço médio da tíbia direita. O objetivo do incli-

a hipótese da CRO aumentar a flexibilidade dos tecidos

nômetro na tibia era de manter o joelho na posição de

moles devido aos efeitos sobre a viscoelasticidade do te-

30º de flexão, de acordo com o protocolo descrito por

cido conectivo(14-17).

Moreira(17). Para manter o joelho nesta posição, um tri-

Este estudo tem como objetivo relatar os efeitos

ângulo de madeira foi confeccionado sob medida e uti-

agudos e crônicos da crochetagem no músculo gastroc-

lizado sob o ângulo poplíteo em todas as medições. O

nêmio e tecido cicatricial sobre a amplitude de movi-

outro inclinômetros era posicionado e estabilizado ma-

mento articular (ADM) em um indivíduo com histórico de

nualmente na planta do pé direito, com sua base alinha-

fratura intra-articular de calcâneo.

da longitudinalmente na diáfise do 5º metatarso (Figura
1). A partir desta posição o pesquisador conduzia passi-

MÉTODO
Foi realizado o estudo de caso de um indivíduo

vamente a flexão dorsal ou a flexão plantar até os limites dos movimentos.
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RESULTADOS
Para a flexão plantar a comparação da medida PRÉ do primeiro e último dia e da medida PÓS do primeiro e último dia revelaram um aumento de 19º (42%)
e 14º (25%) respectivamente. A comparação da primeira medida PRÉ com a última medida PÓS revelou um
ganho de 23º (51%). A Figura 4 apresenta o comportamento das medidas de flexão plantar PRÉ e PÓS em
cada sessão.
Para a flexão dorsal a comparação da medida
PRÉ do primeiro e último dia e da medida PÓS do primeiro e último dia revelaram um aumento de 20º (133%)
e 9º (32%) respectivamente. A comparação da primeiFigura 1. Ilustração do método de mensuração com duplo
inclinômetro.

ra medida PRÉ com a última medida PÓS revelou um
ganho de 22º (146%). A Figura 5 apresenta o comportamento das medidas de flexão dorsal PRÉ e PÓS em

Foram realizadas sempre três medições para cada
ADM, sendo adotado o valor médio entre as três medidas para fins de análise.
A intervenção foi realizada sempre com duas téc-

cada sessão.
A Figura 6 apresenta o comportamento dos ganhos
intra-sessão de flexão plantar e flexão dorsal do tornozelo em cada sessão. É possivel para flexão plantar os

nicas de crochetagem: (1) tração para ventre e tendão
muscular e (2) tração para tecido cicatricial. A tração
do músculo gastrocnêmio foi realizada com o paciente
em decúbito ventral, joelhos estendidos e com os pés
para fora da maca (Figura 2). O ventre e tendão muscular foram submetidos à tração em todas suas extensões
no sentido distal para proximal. A cada palpação instrumental, pontualmente, foram executados cinco movimentos de tração, sendo os limites anatômicos percorridos cinco vezes. A tração do tecido cicatricial foi realizada com o paciente em decúbito lateral esquerdo, quadris semi-fletidos, joelhos a 90º de flexão e com os pés
repousando sobre a maca (Figura 3). A curva menor do
gancho realizou, pontualmente, 5 movimentos curtos de
tração em um eixo paralelo a cicatriz, em todo o seu trajeto longitudinal da direita para esquerda (2 vezes) e da
esquerda para a direita (2 vezes). Este procedimento foi

Figura 2. Demonstração da técnica de tração no ventre muscular.

realizado bilateralmente de modo que quatro trajetos de
aplicação foram executados em cada lado. Após, foram
executados movimentos no eixo perpendicular a cicatriz, seguindo-se o mesmo princípio da tração aplicada de forma paralela. A distância entre cada ponto onde
a tração era exercida foi de aproximadamente 1 cm. O
tempo gasto com todos os procedimentos de pesquisa foi de 60 minutos. As medidas de ADM foram
feitas por um segundo pesquisador de forma cega.
No momento do estudo o paciente não estava realizando qualquer outro tipo de tratamento fisioterapêutico.
Todos os dados foram coletados e tabulados
no programa Microsoft Excel® for WINDOWS versão 2007, para em seguida serem obtidos os valores médios, os quais foram demonstrados por gráficos.
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ganhos intra-sessão foram maiores nas três primeiras
sessões, com uma tendência de diminuição e estabilização dos ganhos nas sessões posteriores. Em relação a
flexão dorsal, o maior ganho intra-sessão foi na primeira sessão, com uma tendência de diminuição e estabilização do ganho nas sessões posteriores.
DISCUSSÃO
Os achados do presente estudo foram significantes
para o ganho de ADM de tornozelo após fratura intraarticular de calcâneo. Nosso protocolo consistiu de 10
sessões de crochetagem no músculo gastrocnêmio, ten-

Figura 6. Ganhos intra sessão da flexão e extensão do tornozelo.

dão calcâneo e tecido cicatricial inframaleolar, com 48
horas de intervalo entre as sessões. Em relação ao efeito crônico, nossos resultados demonstraram que ao final
da intervenção a flexão plantar aumentou 23º (51%)
e a flexão dorsal aumentou 22º (146%). Como efeito
agudo, foi observado que os maiores valores de ganho
intra-sessão foram nas 3 primeiras sessões de crochetagem, demonstrando um padrão, que foi quantitativamente menor com o passar do tempo.
Mesmo admitindo-se a natureza descritiva do presente estudo e suas particularidades metodológicas,
nossos resultados aparentam ser mais significantes que

Figura 4. Valores da flexão do tornozelo PRÉ e PÓS em cada
sessão.

o de outros estudos relatados na literatura. Veszely(14)
com uma única sessão de 10 minutos de tração no tríceps sural em 27 voluntários saudáveis obteve um aumento imediato médio de 9,3% (p≤0,001) de flexão
dorsal, atingindo valores máximos de ADM em torno de
31,8º (± 0,8º). Lagoa(19) realizou em ensaio clínico comparando o efeito da crochetagem e do alongamento estático em mulheres jovens sedentárias. Após 10 sessões
de tração sobre os isquiotibiais foi obtido um ganho de
8,2º (p< 0,01) para ADM de extensão de joelho, não havendo diferenças significantes com o grupo que recebeu
o alongamento (p≥0,05). Nesse estudo ficou evidencia-

Figura 5. Valores da extensão do tornozelo PRÉ e PÓS em cada
sessão.

do que os ganhos intrasessão de ambos grupos seguiram
um padrão de aumento quando se comparou os valores
médios PRÉ e PÓS de sessão a sessão. Oliveira(20), em

indivíduo portador de lesão nervosa periférica.

seu relato de caso envolvendo um jovem do sexo mas-

Os resultados encontrados no presente estudo re-

culino com contratura em flexão plantar bilateral (diple-

forçam a hipótese clínica de existirem mecanismos de

gia espástica moderada), obteve um aumento médio da

normalização teciadual com a ação da CRO. Devido a

flexão dorsal de 6º (medidas PRÉ) e 5,6º (medidas PÓS)

magnitude dos ganhos demonstrados, principalmente

no membro direito, e um aumento médio de 6º (medi-

nas primeiras sessões, o efeito parece ser proporcional

das PRÉ) e 3,4º (medidas PÓS) no membro esquerdo.

as alterações estruturais e funcionais dos tecidos, que

Nesse estudo os resultados intra-sessão não seguiram

no caso em questão tem relação com a presença de si-

um padrão, ou seja, aumento ou diminuição no ganho

nais de fibrose, desorganização e aumento de espessura

intra-sessão com o passar do tempo. O único estudo que

do tecido subcutâneo (maléolo lateral) e do tendão cal-

obteve resultados semelhantes aos encontrados no pre-

câneo junto a inserção óssea e na face maleolar lateral.

sente estudo é o de Martins(15), que obteve em seu estu-

Sabe-se que a aplicação de forças externas são capazes

do de caso, um ganho médio de ADM de extensão do co-

de modificar as propriedade neurais, mecânicas e físicas

tovelo de 15º (medidas PRÉ), 17° (medidas PÓS) e 21º

dos tecidos conectivos(21-25), tal como ocorre com a prá-

(diferença entre a primeira medida PRÉ e última medida

tica de alongamento muscular(26). Estratégias para apli-

PÓS). Esse estudo envolveu a técnica de tração no mús-

cação de forças terapêuticas nas disfunções de tornoze-

culo bíceps braquial com encurtamento crônico em um

lo já foram descritas na literatura. Uma revisão demon-
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strou que o alongamento de tríceps sural entre 5 e 30

plantar aumentou 23º (51%), indo para 68º e a flexão

minutos por dia leva a um pequeno, mas significante,

dorsal aumentou 22º (146%), indo para 7º.

aumento na ADM de flexão dorsal(27). Todavia, essa re-

Esse estudo apresentou algumas limitações. Não foi

visão sistemática não avaliou pacientes com fratura de

realizado um controle prévio da atividade física realizado

calcâneo. Um ensaio clínico com 150 pacientes demon-

pelo indivíduo, principalmente nas 12 horas que antece-

strou que o alongamento passivo não é eficaz no trata-

diam as sessões. Entretanto, com o histórico de fratura

mento da contratura de flexão plantar em relação ao

e limitação da deambulação, acreditamos que esse fator

exercício após remoção da imobilização na fratura de

não teve grande influência nos resultados. Outro aspec-

tornozelo(7). Uma outra revisão sistemática demonstrou

to limitador do ponto de vista de extrapolação dos re-

que a terapia manual oferece benefícios ápos fratura de

sultados foi a falta de estudos com crochetagem ou de

tornozelo cirúrgicas e não cirúrgicas(11).

estudos que avaliaram o movimento de flexão plantar.

Como demonstra a literatura, aumentar a ADM de
tornozelo é um assunto amplo e que ainda apresenta

Muita atenção tem sido dada na literatura ao movimento de flexão dorsal.

excasses de estudos e resultados contoversos. Especial-

Considerando-se, finalmente, a natureza descritiva

mente para fraturas de calcâneo, não existem evidên-

do estudo, sugere-se que sejam realizadas novas pesqui-

cias sobre a eficácia de métodos de reabilitação.

sas com um maior número de indivíduos, com grupos de

Segundo o Grupo de Estudos de Avaliação das
Extremidades Inferiores(28), estratégias de reabilita-

idade e gênero diferentes, comparando com outras técnicas de aumento da ADM e em protocolos longitudinais.

ção devem ser indicadas para articulações do tornozelos com flexão plantar menor que 50º e flexão dorsal

CONCLUSÃO

menor que 20º, pois assimetrias de equilibrio corporal

Conclui-se que as técnicas de CRO utilizadas no

e velocidade na marcha podem ser vistas em membros

presente estudo foram eficazes para o ganho de ADM

acometidos por restrições do movimento. Considerando

em tornozelo após a fratura intra-articular de calcâneo,

esse aspecto, a estratégia adotada no presente estudo

podendo ser uma alternativa para o ganho de ADM após

foi capaz de aumentar a função articular do tornozelo do

fraturas com disfunções associadas do músculo esquelé-

paciente, haja vista que ao final da intervenção a flexão

tico e tecido conectivo.
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Artigo de Revisão

Bioética nas pesquisas em fisioterapia
pediátrica.
Bioethics in pediatrics physiotherapy research.
Daniele de Almeida Soares(1), Eloisa Tudella(2), Cibelle Kayenne Martins Roberto Formiga(3), Dirce
Guilhem(4).

Resumo
O desenvolvimento científico brasileiro na área da Fisioterapia vem apresentando um forte avanço na última década,
o que impulsionou a realização de um grande número de pesquisas nas distintas áreas de atuação, em especial na Fisioterapia Pediátrica. Para a realização de protocolos de pesquisas envolvendo bebês e crianças é necessário cumprir
os requisitos éticos adotados para qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Contudo, por se tratar de indivíduos
em processo de desenvolvimento e por não possuírem maturidade suficiente para tomar decisões no que diz respeito
à sua saúde, a participação de crianças em pesquisas científicas requer o fornecimento de informações e orientações
prévias para que os pais ou representantes legais sejam esclarecidos para decidir em melhor benefício das crianças.
Este artigo de opinião objetivou promover a reflexão entre pesquisadores para que a discussão sobre bioética na área
da Fisioterapia em Pediatria seja considerada e ampliada.
Palavras-chave: Ética em Pesquisa, Ética Baseada em Princípios, Pediatria.

Abstract
The Brazilian scientific development in Physiotherapy has had a great advance in the past decade that has impelled
the achievement of a large number of researches in its distinct working areas, especially Pediatrics. In order to develop protocols of research related to infants and children, there is a need of abed the ethics requirements adopted in
all researches involving human beings. Nevertheless, once infants and children are individuals in development and are
not mature enough to decide on their health, their participation in scientific research requires the provision of previous
information and orientation to their parents or legal representatives so that they can decide toward the children’s benefits. This paper aimed to promote a reflection among researchers so that discussion concerning bioethics in the field
of Physiotherapy in Pediatrics to expand.
Keywords: Ethics in Research, Principle-Based Ethics, Pediatrics.
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necer informações antes que responder questões. Con-

Após 40 anos de regulamentação profissional no

siderando a complexidade e a recente discussão desta

Brasil, por meio do Decreto-lei N. 938/1969, a Fisiotera-

temática em trabalhos de outras áreas publicados no

pia vem se fortalecendo e avançando com base nos co-

Brasil, acredita-se ser relevante e necessário abrir a dis-

nhecimentos científicos produzidos a partir do desenvol-

cussão também no campo da Fisioterapia. Assim, o pro-

vimento das pesquisas realizadas em todo o país. Nos

pósito não é esgotar o assunto aqui. Ao contrário, espe-

últimos dez anos pode-se observar o crescimento ex-

ra-se promover a reflexão entre pesquisadores para que

traordinário do número de pesquisadores doutores com

a discussão sobre bioética na área seja seriamente con-

graduação em Fisioterapia. Esse resultado demonstra

siderada e ampliada.

um grande esforço por capacitação científica realizado
pela comunidade de fisioterapeutas(1).

Bioética no Brasil

O investimento em pesquisas científicas na Fisiote-

A definição de bioética acompanhou a evolução da

rapia tem ocorrido nas diversas áreas de atuação profis-

disciplina e foi sendo modificada a cada nova versão da

sional. Entre essas áreas, a produção científica em Fisio-

Encyclopedia of Bioethics, editada a partir do ano de

terapia Pediátrica encontra-se em fase de crescimento,

1978. Inicialmente, a bioética foi compreendida como o

tanto pela capacitação de novos pesquisadores, quan-

estudo sistemático da conduta humana no contexto das

to pela maior divulgação do mercado de trabalho o do

ciências da vida e dos cuidados de saúde, sendo tal con-

atendimento a este grupo específico da população.

duta referente a valores e princípios morais(2,3). Porém,

Nos últimos anos, o processo de crescimento e de-

para não ficar vinculada ao reducionismo atribuído à te-

senvolvimento infantil tem sido foco cada vez maior das

oria dos quatro princípios, a definição foi modificada ex-

pesquisas brasileiras em Fisioterapia. Esse tipo de inves-

cluindo-se o termo “princípios”, conceituando-se como o

tigação busca compreender como mudanças no compor-

estudo sistemático das dimensões morais nas ciências

tamento motor da criança se processam ao longo dos

da vida e da saúde, em um contexto interdisciplinar(4).

meses, em um esforço para subsidiar e consolidar os

Em sua edição mais recente, a bioética passou a ser de-

distintos métodos de prevenção, promoção e interven-

finida como o exame moral interdisciplinar e ético das

ção em saúde utilizados na área.

dimensões da conduta humana nas áreas das ciências

Ainda assim, o crescimento científico da Fisiote-

da vida e da saúde(5).

rapia suscita questões que requerem reflexão amplia-

A introdução e consolidação da bioética no Brasil ti-

da considerando-se a complexidade do contexto em que

veram início tardio se comparadas à situação de outros

se inserem. Algumas delas poderiam ser assim explici-

países. A década de 1990 foi o cenário para o surgimen-

tadas: até que ponto a incorporação dos princípios bio-

to de três marcos estruturais que contribuíram para sua

éticos aplicados à pesquisa envolvendo seres humanos

divulgação e expansão. No ano de 1993 foi criado o pri-

está sendo garantida e como isso ocorre especificamente

meiro periódico científico especializado na área, denomi-

com as crianças? Embora estas sejam concebidas como

nado Bioética e editado pelo Conselho Federal de Medici-

sujeitos de sua própria história e geralmente gostem de

na. Ainda hoje serve como referência para pesquisado-

ser reconhecidas como tal, seria correto expor sua ima-

res e estudiosos nesse campo. Com a finalidade de unir

gem no processo de divulgação de resultados dos estu-

pesquisadores e disseminar a bioética no país, foi cria-

dos? A postura ética requerida por parte dos pesquisa-

da em 1995 a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), in-

dores tem sido adotada e cumprida? Por existir uma an-

cialmente composta majoritariamente por médicos, mas

siedade para a finalização de projetos nos prazos esta-

com uma política inclusiva, o que favoreceu a incorpo-

belecidos ou, ainda, para que a pesquisa forneça retor-

ração de outros profissionais da saúde e das humanida-

no para as práticas de intervenção, o pesquisador pode

des. A partir de 1996, foi divulgada pelo Conselho Na-

usualmente colocar a criança em situações de risco físi-

cional de Saúde (CNS) a Resolução 196/1996, um do-

co e emocional? Paralelamente a estas questões persis-

cumento com forte referência bioética que contribuiu de

tem situações que dizem respeito, por exemplo, à cres-

forma indiscutível para o avanço da Bioética no Brasil(6).

cente concorrência por bolsas e auxílios para pesquisa

Esta Resolução fundamentou-se em uma multiplici-

por parte de agências financiadoras. Nesses casos, uma

dade de documentos internacionais e brasileiros basea-

das possíveis conseqüências poderia ser que o respei-

dos em teorias morais, normas jurídicas e direitos, entre

to profissional e os comportamentos éticos podem vir a

os quais o Código de Nürenbergue (1947) e a Declara-

tornar-se de interesse menor entre laboratórios e gru-

ção de Helsinque (1964 e suas versões de 1975, 1983,

pos de pesquisa dentro das universidades brasileiras. De

1989), e, no cenário nacional, a Constituição Brasilei-

fato, o desenvolvimento de investigações envolve fre-

ra de 1988 e suas leis correlatas, entre outras diretrizes

qüentemente aspectos mais complexos do que se julga

e leis que poderia ser mencionadas(7). Embora possam

a um primeiro momento.

ser dirigidas várias críticas à Resolução CNS 196/1996,

Este artigo de opinião persegue o objetivo de for-

ela tem assumido um papel fundamental para delimitar
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o que deve ser considerado ético na condução de pequi-

que elas sejam colocadas sob riscos adicionais, seja no

sas, impedir o abuso de pessoas envolvidas nos estu-

cuidado em saúde, seja na pesquisa biomédica e com-

dos e garantir seus direitos e integridade. Dessa forma,

portamental. O quarto princípio, a justiça, se refere à

ofereceu e segue oferecendo meios para transformar o

obrigação ética de tratar cada pessoa de acordo com o

panorama da pesquisa envolvendo em seres humanos

que se considera moralmente correto e apropriado. Em

no país(8).

suma, atribui-se o princípio da autonomia ao cliente, os

Paralelamente a isso, a bioética tornou-se alvo de
reflexão e estudos promovidos por centros de pesquisa

da beneficência e da não-maleficência, ao profissional, e
o da justiça, a todos os envolvidos(12,16).

e universidades brasileiras. Esse movimento provocou a

Por ser um exercício de ética aplicada, a implemen-

inserção da disciplina em cursos de graduação e de pós-

tação prática desses princípios deve considerar, pelo

graduação, ocasionando um avanço estrutural significati-

menos, três esferas da realidade: a prática terapêuti-

vo no pensar e agir bioéticos no Brasil . As novas diretri-

ca, a oferta de serviços de saúde e a pesquisa médica e

zes curriculares nacionais para os cursos de graduação na

biológica(12,14,15). No entanto, é preciso compreender que

área da saúde, divulgadas no início dos anos 2000, im-

não há normas singulares para a resolução das diferen-

primiram a necessidade de formação em ética e bioética

tes situações éticas encontradas no exercício dessas es-

como um dos requisitos fundamentais para o desenvol-

feras, mas que é necessário basear-se em princípios ge-

vimento de capacidades e habilidades humanísticas para

rais para conciliar as melhores alternativas e soluções(3).

(9)

. Por outro lado, foram sendo

Não se trata, contudo, de doutrinas válidas para deter-

criados grupos de pesquisa sobre o tema e existem atu-

minados grupos, comunidades ou nações, mas sim da

almente 168 grupos certificados pelas instituições de ori-

dinamização do juízo de valores das diferentes situações

gem e credenciados pelo Conselho Nacional de Desenvol-

por meio de estratégias de abordagem, que podem ser

vimento Científico e Tecnológico (CNPq)(11).

comuns, para os problemas inerentes à vida e à saúde

o profissional da saúde

(10)

Apesar desses avanços, persiste ainda a tendên-

humanas(17).

cia de vincular a bioética brasileira à importação de teo-

Como mencionado anteriormente, a Resolução

rias éticas de países centrais nesse campo. Isso se deve

CNS 196/1996 incorpora, sob a ótica do indivíduo e

ao fato de que uma das primeiras teorias difundidas no

da coletividade, os quatro princípios básicos da teoria

Brasil – a teoria principialista ou teoria dos princípios

principialista(7). Apesar dos princípios serem confundidos

– continua sendo amplamente utilizada principalmen-

com a própria bioética como disciplina, a aderência dos

te pela facilidade de sua instrumentalização prática(12).

pesquisadores aos mesmos fortalece a proteção ofereci-

Essa teoria foi idealizada pelos americanos Tom Beau-

da aos voluntários das pesquisas, incluindo-se as crian-

champ e James Childress que tomaram como referên-

ças que participam dos estudos.

cia para sua elaboração, o Relatório Belmont divulgado em 1978 pela Comissão Nacional para a Proteção de

Fisioterapia e pesquisas com crianças

Sujeitos Humanos de Pesquisas Biomédicas e Compor-

A bioética, freqüentemente voltada para o relacio-

tamentais, estabelecida quatro anos antes pelo Senado

namento com pacientes (clientes), não é uma exclusi-

estadunidense(3,12).

vidade do exercício médico. Como salientam Segre e

Por meio dessa teoria, Beauchamp e Childress pro-

Cohen(17), o vínculo médico-cliente não é diferente do

puseram que dilemas relacionados à prática biomédi-

vínculo fisioterapeuta-cliente, e assim para todas as ou-

ca poderiam ser mediados por ferramentas morais, su-

tras relações entre profissionais de saúde e clientes,

gerindo quatro princípios éticos como base de uma teo-

tanto em atendimento clínico como em situações de

ria bioética consistente13. Os princípios designados para

pesquisa.

o corpo teórico da disciplina foram: autonomia, benefi-

O fisioterapeuta, profissional formado em uma área

cência, não-maleficência e justiça(14,15). A autonomia in-

de conhecimento definida recentemente e considerada

clui o respeito pela pessoa, à sua vontade, aos seus va-

pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupa-

lores morais e crenças ou, ainda, quando tal se justifi-

cional (COFFITO) como uma ciência aplicada, necessita

que, a de seu representante legal. Significa que a pes-

da construção constante de seu objeto de trabalho e de

soa deve ser considerada como um ser capaz de delibe-

definições mais adequadas para metodologias de inves-

rar e tomar as próprias decisões no que se refere aos

tigação científica.

cuidados de saúde. No entanto, aponta que é necessá-

Desde sua legalização, em 1969, a Fisioterapia tem

rio proteger as pessoas com autonomia diminuída, in-

conseguido avanços consideráveis no campo da pesqui-

cluindo-se aqui as crianças com ou sem patologias. A

sa em suas diversas áreas.

beneficência diz respeito à obrigação ética de maximi-

lar, avançou apesar das dificuldades muito característi-

zar os benefícios e minimizar os prejuízos ao indivíduo.

cas para se desenvolver pesquisa nesta área, pois exige

O princípio da não-maleficência implica o dever moral de

abordagens peculiares e diferentes das dos adultos.

não ocasionar danos ou malefícios às pessoas e impedir
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as questões éticas relacionadas à Fisioterapia emergi-

re-credenciados a cada três anos pela a Comissão Na-

ram nacionalmente apenas a partir de 2002(18), e sem

cional de Ética em Pesquisa (CONEP) por meio dos do-

direcionamentos à área pediátrica. Desta forma, algu-

cumentos enviados pela instituição que solicita a criação

mas questões bioéticas na pesquisa com crianças devem

e funcionamento de um CEP. Após esse processo inicial,

ser consideradas cuidadosamente, especialmente por-

os CEPs são vinculados ao Sistema Nacional de Infor-

que crianças são consideradas sujeitos de pesquisa vul-

mações sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Hu-

neráveis, isto é, têm capacidade de autodeterminação

manos (SISNEP), uma das ferramentas para garantir da

reduzida(7). Ao tomar decisões importantes no que diz

transparência do processo de revisão ética das pesqui-

respeito à realização de pesquisas para a ampliação do

sas no Brasil20. O SISNEP é um sistema de informações

conhecimento teórico e para o desenvolvimento e es-

acessível por via eletrônica que sistematiza os dados re-

tabelecimento de protocolos de avaliação e tratamen-

lativos às pesquisas envolvendo seres humanos. Antes

to da criança, o fisioterapeuta pesquisador deve estar

da submissão do projeto de pesquisa ao CEP pelo pes-

preparado para enfrentar diferentes situações e, primor-

quisador, é importante acessar o portal do sistema e ve-

dialmente, tomar decisões conscientes e alicerçadas em

rificar a lista dos comitês em todo o Brasil. O Sistema

conceitos bioéticos.

encontra-se atualmente em fase de re-estruturação o
que permitirá a socialização das informações sobre ética

Desenvolvimento de pesquisa com crianças sob a

em pesquisa no Brasil(21).
No entanto, mesmo com a aprovação do protocolo

abordagem bioética
Qualquer pesquisa envolvendo crianças apenas

por um CEP, é importante que o respeito à criança seja

deve ser realizada se as informações desejadas não pu-

mantido ao longo do processo de execução da pesquisa.

derem ser obtidas por meio de estudos conduzidos com

Para isso, a regulamentação brasileira, seguindo as dire-

sujeitos considerados depositários de autonomia plena e

trizes internacionais, preconiza o uso do termo de con-

se os resultados obtidos forem aplicados ao grupo etá-

sentimento livre e esclarecido (TCLE), documento tam-

rio no qual a investigação está sendo proposta. Quan-

bém conhecido como consentimento informado ou con-

do ficar demonstrada a necessidade do envolvimento da

sentimento pós-informação. Ele é entendido como livre

criança, o protocolo de pesquisa deverá descrever deta-

porque não se pode impor, influenciar ou limitar a von-

lhadamente as estratégias que serão utilizadas para ga-

tade do participante, e esclarecido porque não se deve

rantir sua proteção, direitos e integridade. Essa postu-

simplesmente fornecer informações, mas é preciso cer-

ra se torna necessária para não aumentar a vulnerabi-

tificar-se de que elas sejam compreendidas pelos po-

lidade das crianças, incorporando ao protocolo de pes-

tenciais participantes da pesquisa, para que os mesmos

quisa os princípios bioéticos preconizados na Resolução

sejam devidamente esclarecidos antes de tomarem a

CNS 196/1996(7).

decisão de participar(22). O TCLE é um requisito para ga-

A reflexão ética deve acompanhar as diferentes

rantir que o estudo seja iniciado somente após a per-

fases de desenvolvimento da pesquisa, que se inicia

missão de todos os voluntários ou grupos, e/ou, no caso

com sua concepção, definição da pergunta de pesqui-

das crianças, a permissão de seus representantes legais

sa, escolha do desenho do estudo, entrada no campo de

(pais e/ou responsáveis). O documento deve ser elabo-

trabalho e condução da investigação, análise dos dados

rado pelo pesquisador utilizando-se linguagem clara e

. Esse processo, porém,

acessível aos participantes, o que lhes permitirá aces-

deve ser acompanhado de uma estratégia fundamental,

sar as informações que necessitam para aceitar parti-

que é requerida para aplicação dos princípios bioéticos:

cipar ou não da pesquisa. Deve ser fornecido em duas

a submissão do protocolo de investigação para análise

vias, sendo que uma delas será destinada aos sujeitos

e aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

de pesquisa e a outra para arquivamento pelo pesqui-

e divulgação dos resultados

(19)

antes de seu início. Nesse momento, o CEP irá analisar

sador. A manifestação do consentimento se confirma

se existe a necessidade de inclusão de bebês e crianças,

por meio de assinatura ou impressão dactiloscópica dos

se foram adotados requisitos para seu envolvimento hu-

voluntários(7).

manizado. Essa avaliação é uma forma de garantir que

Ao assinar o TCLE, o responsável pela criança con-

o projeto considere os interesses das crianças incluídas

firma a aceitação e concorda com todos os procedimen-

acima dos interesses científicos ou da sociedade.

tos da pesquisa a ser desenvolvida. No entanto, não

O CEP é o órgão institucional que tem por objeti-

basta entregar o TCLE para os pais/responsáveis assi-

vo proteger o bem-estar dos voluntários dos estudos.

narem; estes devem ser esclarecidos detalhadamen-

É um colegiado interdisciplinar, constituído por profis-

te, sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, mé-

sionais de ambos os sexos, além de pelo menos um re-

todos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incô-

presentante da comunidade, que tem por função avaliar

modo que esta possa acarretar, utilizando-se linguagem

os projetos de pesquisa que envolvam a participação de

apropriada à sua condição intelectual, psicológica e cul-

seres humanos. No Brasil, os CEPs são credenciados e

tural. Vale ressaltar que, havendo eventuais mudanças
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nos objetivos e procedimentos, o TCLE também precisa-

relacionados ao seu comportamento durante os procedi-

rá ser ajustado e reenviado juntamente com o projeto

mentos da pesquisa, eventualmente o pesquisador de-

para nova análise pelo CEP. A obtenção do consentimen-

verá considerar situações prejudiciais à criança fora do

to deve ser considerada um processo e um compromis-

ambiente de pesquisa. Ao descobrir eventuais riscos fa-

so a ser reafirmado antes, durante e após a finalização

miliares, por exemplo, o pesquisador se depara com di-

da pesquisa(23). Justamente por isso, não se deve utilizar

lemas entre manter a confidencialidade e privacidade

um mesmo TCLE para pesquisas distintas, mesmo quan-

das informações pessoais acordadas ao início da pes-

do se trata de temas semelhantes e das mesmas crian-

quisa por meio do TCLE, ou denunciar possíveis danos

ças selecionadas como participantes.

à criança. Porém, o direito à privacidade(24) não pode

É importante, também, que o pesquisador escla-

se contrapor ao dever do pesquisador de prestar pro-

reça aos pais/responsáveis, verbalmente e por meio do

teção integral à criança, conforme preconizado no Es-

TCLE, quais os potenciais benefícios e possíveis riscos

tatuto da Criança e do Adolescente(25). Dessa forma, se

decorrentes da participação da criança na pesquisa, o

houver suspeita ou confirmação de maus-tratos, negli-

que pode incluir choro ou irritação, ressaltando que ela

gência, opressão ou quaisquer atos que possam preju-

pode deixar o estudo a qualquer momento. Ao final da

dicar a integridade moral e/ou física da criança, é dever

participação, o responsável deve receber uma devoluti-

do pesquisador quebrar a confidencialidade e comuni-

va ou esclarecimentos sobre o desempenho da criança.

car o caso ao Conselho Tutelar. É preciso, no entanto,

É dever do pesquisador encaminhá-la a seu médico pe-

observar se a circunstância admite e requer, de fato, a

diatra caso sejam detectadas quaisquer alterações du-

quebra de confidencialidade3. Essa atitude é admissível

rante a realização da pesquisa.

quando o pesquisador constatar que a denúncia quan-

Se a criança tem capacidade para entender a situ-

to aos danos físicos ou psicológicos causados pelos pais/

ação à qual será exposta, ela deve ser esclarecida sobre

responsáveis pode resultar em vantagens reais para a

os procedimentos da pesquisa e expressar o seu consen-

criança. Quando os danos não forem causados por um

timento. Não sendo capaz de consentir, a criança pode

deles, o pesquisador deve encorajá-los a realizarem a

dar o seu assentimento, ou seja, pode estar de acordo

denúncia pessoalmente.

em participar da investigação. No entanto, o mero fato

Por direito, a criança deve ter sua imagem e identi-

de não objetar não pode ser considerado como assenti-

dade preservadas(25). Tanto no projeto de pesquisa quan-

mento. Para as crianças maiores, as diretrizes recomen-

to no TCLE deve estar explicitado claramente se haverá

dam a adoção do termo de assentimento, um documento

o uso de sua imagem nos procedimentos, seja por meio

claro e conciso que deve ser proferido à criança para que

de fotografias ou vídeos, bem como sua finalidade para

ela assine concordando23. Por outro lado, mesmo que a

o estudo. As imagens devem ser destinadas exclusiva-

criança não expresse o seu desejo verbalmente, devido

mente para fins da pesquisa, como análise de dados e

à fase de desenvolvimento em que se encontra ou a se-

divulgação de resultados, ou fins didáticos, como pales-

qüela de uma patologia, o pesquisador deve respeitar o

tras em eventos científicos e aulas. Se houver a inten-

princípio da autonomia e, simultaneamente, os princí-

ção de utilizar as imagens da criança em diferentes situ-

pios da beneficência, maximizando os benefícios e mini-

ações, essas informações devem constar em um item à

mizando os riscos que podem ocasionar danos físicos ou

parte do TCLE para que os pais ou responsáveis e, sendo

psíquicos. Nesse sentido, deve-se dirigir especial aten-

o caso, a própria criança, fiquem cientes de que as ima-

ção às reações fisiológicas e comportamentais apresen-

gens serão empregadas para fins distintos.

tadas pela criança. Reações fisiológicas, tais como sudo-

O armazenamento das imagens coletadas para a

rese, taquicardia e taquipnéia, e as comportamentais,

análise dos dados – seja em forma impressa, em fitas de

que se revelam por choro, tremor, aumento de tônus

vídeo, DVDs, pen-drives ou em discos locais ou exter-

em partes do corpo ou hiperextensão global, são alguns

nos de computadores –, deve ser cuidadoso, garantindo

exemplos que demonstram rejeição à atividade ou tare-

privacidade e sigilo para o não reconhecimento da iden-

fa que está sendo imposta à criança. Esse é o momen-

tidade da criança e de demais participantes por outras

to no qual o pesquisador deverá interromper os proce-

pessoas que não sejam aquelas diretamente pertencen-

dimentos, tentar confortar e acalmar a criança, sempre

tes à equipe de pesquisa.

que possível auxiliado pela mãe, buscando identificar as

Em determinados delineamentos de pesquisa, a co-

razões para tais comportamentos. Se após esses cuida-

leta de dados não é realizada diretamente por meio de

dos a criança continuar a manifestar-se dessa forma, o

consulta à criança ou de seus familiares, mas por meio

pesquisador deverá interromper o procedimento e agen-

de consulta às fichas clínicas de uma instituição ou cen-

dá-lo para outra data, ou mesmo refletir se essa criança

tro de atenção à saúde. Esse tipo de recurso é muito uti-

tem condições de permanecer no estudo.

lizado nos estudos retrospectivos, com o objetivo de co-

Além da necessidade de refletir quanto a riscos e

nhecer os dados de crianças que já passaram pelo servi-

danos que podem ser ocasionados à criança e que estão

ço, uma vez que as informações ficam registradas em fi-
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chas clínicas, que são arquivados pelas instituições. Nes-

criança a um nome, este deve ser codificado em núme-

ses casos, o que o pesquisador deve fazer para resguar-

ros, letras, iniciais ou personagens. A codificação faz-

dar os princípios bioéticos da pesquisa? Quanto a este

se necessária em respeito à proteção de sua identida-

aspecto, não existe uma determinação única de como

de bem como a de seus pais/responsáveis. Não signifi-

proceder, mas há uma recomendação geral dos CEPs.

ca, entretanto, que a criança deva ser chamada pelo seu

Na impossibilidade de consultar os clientes para a ob-

código ao longo de seu contato com o pesquisador. A de-

tenção do TCLE, o pesquisador deve respeitar todos os

pender do estudo, os pesquisadores podem utilizar as

princípios bioéticos anteriormente citados, mas deve di-

informações relativas à criança de forma coletiva, mas

recionar, também, atenção para as seguintes recomen-

não poderá relatar a informação individualmente para

dações: primeiramente, especificar no protocolo de pes-

impedir a possibilidade de identificação do participante

quisa quais as informações que serão extraídas das fi-

que forneceu aqueles dados(26).

chas clínicas e o objetivo dessas informações para o re-

Embora tenha sido fornecida autorização dos pais/

sultado da pesquisa; segundo, definir quais os critérios

responsáveis para utilização de fotos e/ou filmagens da

de inclusão e exclusão das fichas clínicas (exemplo: limi-

criança para fins de divulgação dos resultados, é impor-

tação temporal de fichas clínicas hospitalares de 2006 a

tante que o pesquisador pondere se há necessidade im-

2008); terceiro, garantir a confidencialidade dos dados

periosa de expor a face da criança. Se não houver preju-

coletados, evitando o registro de nomes dos pacientes,

ízo na apresentação dos resultados, recomenda-se o uso

por exemplo, e preferindo a utilização de um código;

de desfoque ou de tarja sobre sua face. Quando bem

quarto, obter a autorização do responsável da institui-

empregada, a edição das imagens pode ser a melhor al-

ção em que os arquivos ou fichas clínicas serão consul-

ternativa para preservar a privacidade e a identidade da

tados. Finalmente, o pesquisador deve se comprome-

criança. Não devem ser fornecidas cópias das imagens

ter por escrito com a instituição a manusear adequada-

para colegas ou para alunos em formação sem prévia

mente as fichas clínicas, evitar extravios ou realização

autorização dos pais/responsáveis pela criança e sem o

anotações não incluídas no protocolo pesquisa e garan-

consentimento do coordenador (orientador) da pesqui-

tir que os mesmos serão consultados e devolvidos ao

sa. Este possui os direitos sobre todos os dados coleta-

mesmo local de arquivamento. Ou seja, não é permiti-

dos, e o compromisso de manter a integridade da pes-

do ao pesquisador sair da instituição com as fichas clí-

quisa, o que lhe confere a responsabilidade de zelar pelo

nicas dos clientes.

arquivamento permanente, tanto dos originais como das

Outra situação que requer análise diferenciada

cópias efetuadas, após a conclusão do trabalho.

quanto à obtenção dos dados das crianças se refere às
pesquisas com crianças institucionalizadas ou sob a pro-

Considerações finais

teção judicial como, por exemplo, pesquisas com me-

De forma geral, toda pesquisa envolvendo crian-

nores infratores ou crianças em creches mantidas pelos

ças deve ser submetida a uma ampla reflexão bioéti-

conselhos tutelares. Nesses casos, não é possível a ob-

ca e dos requisitos éticos requeridos para sua realização

tenção do TCLE dos pais das crianças e a autorização

em todas as fases do processo. Dessa forma, será pos-

para a realização da pesquisa deve ser fornecida pelo

sível assegurar tanto para a criança como para os de-

juiz responsável ou pelo responsável legal da instituição

mais participantes alguns aspectos considerados funda-

em que a criança reside.

mentais, tais como: o respeito pela intimidade e priva-

Em casos de pesquisas com crianças indígenas,

cidade dos pequenos voluntários; o reconhecimento da

toda a documentação referente ao protocolo de pes-

vontade da criança em participar ou não do estudo; os

quisa e obtenção de autorização deve ser endereçada à

valores morais e as crenças da família e da comunidade

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão do Governo

na qual ela se insere.

Federal brasileiro que estabelece e executa a política in-

A pesquisa deve ser conduzida de forma justa e

digenista no Brasil, dando cumprimento ao que determi-

responsável, com o objetivo de trazer benefícios não

na a Constituição Brasileira de 1988. Além disso, todas

apenas para as crianças envolvidas, mas também para

as pesquisas envolvendo populações indígenas dever

outros grupos similares no qual a pesquisa foi realiza-

ser alvo de dupla análise ética: por parte do CEP e após

da, especialmente no que se refere à idade e situação de

sua aprovação nessa instância, e posteriormente pela

saúde. Dessa forma, a inclusão das crianças nos estu-

CONEP7. Esse procedimento deve ser realizado antes do

dos ultrapassa a esfera individual e gera evidências que

início do estudo.

podem trazer benefícios para a sociedade em geral. Por
se tratar de um grupo vulnerável e pelo fato de serem

Divulgação dos resultados da pesquisa

consideradas pessoas com autonomia diminuída, é pos-

Quando a fase de coleta e análise de dados de uma

sível compreender que a proteção requerida deve ser

pesquisa é concluída, segue-se a publicação de seus re-

amplamente discutida e efetivamente adotada na coti-

sultados. Quando existe necessidade de associação da

dianidade da prática de pesquisa.
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Artigo de Revisão

Uso da acupuntura em pacientes submetidos à
artroscopia do joelho: revisão bibliográfica.
Use of acupuncture in patients undergoing knee arthroscopy: a review.
Andersom Ricardo Fréz(1), Frederico Burigo(2).

Resumo
Intrudução: A artroscopia é útil para estabelecer ou refinar a precisão de um diagnóstico; decidir e planejar uma
abordagem cirúrgica com mais precisão; registrar o distúrbio; e executar determinados procedimentos cirúrgicos. Objetivo: avaliar qualitativamente o conteúdo das publicações científicas nacionais e internacionais indexadas que tratassem do uso da acupuntura em sujeitos submetidos à artroscopia do joelho. Método: realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados eletrônicas: MEDLINE, EMBASE, LILACS, COCHRANE e PEDro. Incluiu-se no estudo: ensaio clínico aleatório com ou sem metanálise; estudos com voluntários submetidos à artroscopia de joelho associada
à acupuntura; ensaios clínicos que comparassem a acupuntura com outras intervenções na pré o na pós-artroscopia;
idioma: português, inglês e espanhol; e período publicação: 1990 a 2009. Foram excluídos: ensaio clínico não aleatório, experimentos com animais e revisão da literatura. Consideraram-se como variáveis: dor pós-operatória e alterações clínicas autonômicas pós-operatórias. Resultados: sete artigos foram submetidos à análise de qualidade, e destes apenas 2 preencheram os critérios de inclusão, responderam integralmente a pergunta da pesquisa e apresentaram sigilo de alocação e qualidade metodológica adequados, porém, apenas 1 demonstrou evidência clínica para o uso
da acupuntura em pacientes submetidos à artroscopia de joelho. Conclusões: existe evidência para uso da acupuntura auricular, utilizando os pontos Joelho, Shenmen e Pulmão, aplicados no pré-operatório de pacientes submetidos à
artroscopia de joelho, com o objetivo de reduzir a dor pós-operatória, e consequentemente, reduzir a quantidade de
medicamento administrado neste período.
Palavras-chave: Acupuntura, Artroscopia, Joelho, Cirurgia artroscópica do joelho.
Abstract
Introduction: Arthroscopy is useful to establish or refine the accuracy os a diagnosis, decide and plan surgical approach more accurately, registering the disorder, and perform certain surgical procedures. Objective: evaluate the
content of scientific publications indexed national and international studies that addressed the use of acupuncture in
subjects undergoing knee arthroscopy. Method: this is a review of literature in electronic databases: MEDLINE, EMBASE, LILACS, Cochrane, and PEDro. Was included: randomized clinical trial with or without meta-analysis, studies
with volunteers underwent arthroscopic knee associated with acupuncture, clinical trials that compared acupuncture to
other interventions in the pre or post-arthroscopy; language: Portuguese, English and Spanish, and publication period: 1990 to 2009. Exclusion criteria were non-randomized clinical trial, animal experiments and literature review. Was
considered as variables: postoperative pain and autonomic clinical changes after surgery. Results: seven papers were
submitted to analysis of quality, of which only 2 fulfilled the inclusion criteria, answered the research question and provided random allocation and adequate methodological quality, however, only 1 showed clinical evidence for the use of
acupuncture in patients undergoing knee arthroscopy. Conclusion: there is evidence for the use of acupuncture using
the points Knee, Shenmen and Lung applied preoperatively in knee arthroscopy to reduce postoperative pain and the
amount of drug administered in this period.
Key-words: Acupuncture, Arthroscopy, Knee, Knee arthorscopic surgery.
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INTRODUÇÃO

de dados: MEDLINE, EMBASE, LILACS, COCHRANE e

A artroscopia é útil para estabelecer ou refinar a pre-

PEDro. Os descritores, de acordo com o DECs, utilizados

cisão de um diagnóstico; decidir e planejar uma aborda-

para a busca foram: acupuncture (acupuntura), arthros-

gem cirúrgica com mais precisão; registrar o distúrbio;

copy (artroscopia) e knee (joelho) combinados. Tam-

e executar determinados procedimentos cirúrgicos(1),

bém foi realizada a combinação dos termos acupuncture

além de permitir um menor tempo de internação(2). En-

(acupuntura) e knee arthorscopic surgery (cirurgia ar-

tretanto a dor pós-operatória é a maior causa de dor clí-

troscópica do joelho).

nica, podendo ser tanto aguda quanto crônica(3). E a experiência dolorosa prolongada não é puramente física,

Critérios de seleção

pois se acompanha de uma relevante carga de ansieda-

Foram incluídos no estudo: ensaio clínico aleatório

de e de sintomas de depressão em função da plasticida-

com ou sem metanálise; estudos com voluntários sub-

de do sistema nervoso central que podem levar deses-

metidos à artroscopia de joelho associada à acupuntu-

perança e descrença ao paciente quanto à melhora clí-

ra; ensaios clínicos que comparassem a acupuntura com

nico-cirúrgica(4,5).

outras intervenções na pré o na pós-artroscopia; idio-

Um procedimento não-farmacológico promissor no

ma: português, inglês e espanhol; e período publica-

tratamento da dor pós-operatória é a acupuntura(6-8).

ção: 1990 a 2009. Foram excluídos: ensaio clínico não

Esta é baseada na Medicina Tradicional Chinesa (MTC)

aleatório, experimentos com animais e revisão da lite-

e tem evoluído nos últimos 2500 anos. Muitos aspectos

ratura.

da MTC são difíceis de relacionar-se com a visão ociden-

As variáveis consideradas e investigadas foram:

tal. Existe uma diferença fundamental na visão das con-

dor pós-operatória e alterações clínicas autonômicas

dições humanas e da natureza entre a medicina orien-

pós-operatórias.

tal e ocidental, principalmente na filosofia, pois a MTC é

Avaliação da qualidade

influenciada pela filosofia e pelos fenômenos do univer-

Primeiramente os títulos e resumos dos ensaios clí-

so. A saúde da pessoa está relacionada com todos os

nicos identificados na busca foram analisados. Também

elementos da natureza em perfeita harmonia. A doença

foi verificado se cada estudo encontrado enquadrava-se

é uma manifestação pelo desequilíbrio desta inter-rela-

nos critérios de inclusão. Na seqüência os estudos que

ção. Para tratar a doença, a harmonia e o equilíbrio pre-

parecessem preencher os critérios de inclusão foram

cisam ser restaurados(9).

avaliados através de 2 métodos.

A acupuntura foi o primeiro método analgésico efi-

O primeiro método utilizado foi a descrição do pro-

caz no tratamento da dor na história da Medicina. Uti-

cesso de sigilo de alocação(21) classificando os estudos

lizada há mais de 3.000 anos na MTC para tratamento

em quatro categorias: 1) categoria A: processo de si-

de várias doenças, surgiu da observação serendíptica de

gilo de alocação foi relatado adequadamente; 2) cate-

que os ferimentos à flecha nos guerreiros cicatrizavam

goria B: processo de sigilo de alocação não é descri-

mais rápido do que os de espada ou porretes(10-12). E seu

to, porém é mencionado no texto, lista ou tabelas que

uso atual como um recurso analgésico pós-operatório

o estudo é aleatório; 3) categoria C: o processo de si-

tem sido estudado por diversos autores(13-17), e também

gilo de alocação inadequado; e 4) categoria D: o estu-

como um recurso para reduzir os efeitos autonômicos no

do não é aleatório.

pós-operatório

.

(18-20)

Após serem avaliados pela descrição do processo de

Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e

alocação os ensaios clínicos foram avaliados pelo segun-

analisar o conteúdo de artigos científicos publicados que

do método através da escala de qualidade de Jadad(22),

demonstram evidência clínica ara o uso da acupuntura

cuja pontuação máxima é 5 para o trabalho ser conside-

no tratamento pós-operatório de artroscopia do joelho.

rado excelente, e a pontuação que caracteriza o trabalho como sendo ruim é 2 ou menos.

MÉTODO
A presente pesquisa caracteriza-se como um estu-

Os artigos identificados como A, B e com pontuação igual ou maior que 3 na escala de Jadad foram in-

do descritivo, com análise qualitativa realizada por uma

cluídos e os artigos classificados como C, D e com pon-

revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados,

tuação igual ou menor que 2 foram excluídos por não

sem meta-análise, com grau de recomendação A e nível

serem ensaios clínicos aleatórios e apresentarem uma

de evidência 1A.

qualidade ruim.
Após classificar os artigos iniciou-se a coleta de

Estratégia de busca e seleção dos estudos

dados. Todas as variáveis dos estudos foram observadas

Antes de localizar os estudos foi definida a pergun-

e resumidas. Características da metodologia, dos par-

ta da pesquisa “Existe evidência para o uso da acupun-

ticipantes e do desfecho clínico permitiram analisar ou

tura em pacientes submetidos à artroscopia do joelho?”

não os estudos.

Para identificação dos estudos utilizou-se as bases
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RESULTADOS

puntura em sujeitos submetidos à artroscopia do joe-

A busca inicial constou de 13 artigos, destes 8

lho. Tal fato sugestiona a novas investigações com es-

foram excluídos e 7 analisados (Tabela 01). As referên-

tudos com boa qualidade metodológica e que embasem

cias indicadas nestes artigos foram revisadas para iden-

sua aplicabilidade no pós-operatório de cirurgia artros-

tificar possíveis estudos adicionais. Porém, nenhuma re-

cópica do joelho. E estes novos estudos que apresentem

ferência relevante foi encontrada.

um avanço na qualidade metodológica devem ser reali-

Após a avaliação de qualidade 2 artigos preenche-

zados não apenas sanando a pergunta dessa pesquisa,

ram os critérios de inclusão, responderam integralmente

mas também propondo e comparando seus efeitos em

a pergunta da pesquisa e apresentaram sigilo de aloca-

curto, médio e longo prazo.

ção e qualidade metodológica adequados (Tabela 02).

Alguns trabalhos nem citavam como foi o procedi-

Porém quando analisado o desfecho das pesquisas

mento de alocação dos pacientes(25-27). Já a randomiza-

apenas 1 artigo demonstrou evidência clínica para o uso

ção utilizando envelopes selados foi observada no es-

da acupuntura em pacientes submetidos à artroscopia

tudo de Felhendler e Lisander(23) e nos dois estudos de

de joelho.

Usichenko et al.(28,29). Já na pesquisa de Gupta et al.(24)
a randomização foi realizada através do lançamento de
uma moeda.

DISCUSSÃO
Embora alguns dos estudos analisados mostrarem

Observou-se uma diversidade de técnicas envol-

bons resultados com o uso da acupuntura em suas di-

vendo o uso da acupuntura nos trabalhos analisados.

versas técnicas, ou ainda comparem seu uso com ou-

Felhendler e Lisander(23) estimularam ativamente atra-

tras modalidades terapêuticas, a qualidade metodológi-

vés da pressão pontos de acupuntura (E1, E45, BP1,

ca aplicada é baixa. Além disso, os resultados são con-

BP4, BP21, R1, R4, R27, B1, B67, VB1, VB44, F1, F5 e

flitantes, e desta forma a maioria dos trabalhos não trás

F14), enquanto no grupo controle a pressão ocorreu em

informações suficientes para evidenciar o uso da acu-

pontos a 2cm de distância dos pontos aplicados no pri-

Tabela 1. Artigos submetidos à análise quanto ao sigilo de alocação e à escala de qualidade
Autor
Felhendler et al.,
1996(23)
Gupta et al.,
1999

(24)

Saidah et al.,
2000(25)
Saidah et al.,
2002

(26)

Saidah et al.,
2003

(27)

Usichenko et al.,
2005(28)
Usichenko et al.,
2007

(29)

N

40

42

36

36

36

20

120

Sigilo de

Escala de

alocação

qualidade

Randomizado

B

2

Randomizadoduplo-cego

B

3

Distribuição aleatória

C

1

Distribuição aleatória

C

1

Distribuição aleatória

C

1

Randomizado

B

1

Randomizadoduplo-cego

A

5

Técnica

Alocação

1 intervenção pré-operatória, pressão em
acupontos contralateral à cirurgia
1 intervenção pré-operatória, acupuntura
ipsilateral à cirurgia
20 intervenções pós-operatória, acupuntura
contralateral à cirurgia
20 intervenções pós-operatória, acupuntura
contralateral à cirurgia
20 intervenções pós-operatória, acupuntura
contralateral à cirurgia
1 intervenção pré-operatória, acupuntura
auricular ipsilateral à cirurgia
1 intervenção pré-operatória, acupuntura
auricular ipsilateral à cirurgia

Tabela 2. Ensaios clínicos randomizados incluídos no estudo.
Autor
Gupta et al.,
1999(24)

Usichenko et al.,
2007

(29)

Técnica
1 intervenção pré-operatória,
acupuntura ipsilateral à cirurgia

1 intervenção pré-operatória,
acupuntura auricular ipsilateral
à cirurgia

GC

Pontos

Variáveis

Resultado

BP9, BP10,
Sem intervenção

E34, E36 e

Sem diferença

Dor

entre os grupos

IG4
Acupuntura
auricular em pontos
não pertencentes à
acupuntura

Joelho,

Dor e sintomas

Grupo tratado

autonômicos

utilizou menos

Shenmen e

(sonolência,

analgésico PO,

Pulmão

náusea, vômito,

sem diferença nas

bradicardia)

demais variáveis
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meiro grupo, que não correspondiam a pontos de acu-

de da dor 30, 60 minutos e 24 horas após a estimulação

puntura. Nos dois grupos a estimulação foi aplicada no

dos pontos. Em ambos os estudos Usichenko et al.(28,29)

membro contralateral à cirurgia, por 30 minutos, com

utilizaram a EVA e a quantidade de medicamentos ad-

uso de uma ferramenta odontológica com um esfera de

ministrados após a cirurgia para avaliar a dor logo após

2mm na extremidade, logo após o paciente acordar da

a cirurgia e após o período de recuperação. Em relação

anestesia.

ao uso da auriculoterapia, Usichenko et al.(15) citam que

Gupta et al.(24) utilizaram a inserção de agulha nos

com o uso dos pontos shenmen, pulmão, tálamo e qua-

pontos BP9, BP10, E34, E36 e IG4, ipsilateral a cirurgia,

dril é possível reduzir a quantidade de analgésicos opiói-

no pré-operatório, logo após a aplicação da anestesia.

des usados no pós-artroplastia total de quadril.

As agulhas foram mantidas por 15 minutos, estimula-

Acredita-se que a analgesia produzida com o uso

das por 5 segundos a cada 5 minutos. Os pacientes que

da acupuntura se deve a sua influencia na atividade en-

não receberam a acupunturam ficaram na sala de anes-

cefálica regional através de pontos maiores, como o Zu-

tesia por 15 minutos.

sanli (E36) e o Hegu (IG4) que ativam o hipotálamo

Já Saidah et al.(25-27) trataram um grupo exclusiva-

(aumentando a endorfina), núcleo accumbens (via anti-

mente com acupuntura e o outro com fisioterapia e an-

noceptiva descendente) e desativam o giro cingulatum,

tinflamatório. Estimularam os pontos M-MI-27 (Heding),

amígdala e hipocampo (sistema límbico), inclusive in-

M-MI-16 (Xiyan), situados fora dos canais de energia

fluenciando no consumo de analgésicos e anestésicos.

e B54, E35, E36, VB34, BP9, R10 e F8 com agulhas de

Similar aos opióides, o uso continuado leva ao desenvol-

0,275mm de diâmetro com a técnica ao posto, que con-

vimento de tolerância e seu efeito analgésico é antago-

sistia na aplicação nos pontos contras-laterais à cirurgia.

nizado pela colecistoquinina(10,12).

Porém os procedimentos realizados pela fisioterapia são

Porém, Pelimon(30) cita que o fato das agulhas terem

descritos em apenas um de seus trabalhos(25). Ambos os

sido inseridas logo após a anestesia, por si só, exclui

grupos foram submetidos a 20 intervenções após a ci-

qualquer efeito da acupuntura porque nesta condição de

rurgia, mas não descreveram o intervalo entre elas, nem

interrupção da integridade neurofisiológica do efeito das

quando foram iniciadas.

agulhas é excluído. O autor ainda complementa que a

Usichenko et al.(28,29) utilizaram a acupuntura auri-

acupuntura é eficaz em situações pós-traumáticas e não

cular com a inserção de agulhas de 0,22mm de diâmetro

como pré-tratamento da dor, como utilizados na maioria

e 1,5mm de comprimento antes da artroscopia. O grupo

dos trabalhos encontrados(23,24,28,29).

tratado recebeu a acupuntura em 3 pontos (ponto do jo-

Segundo Sims(20), para analgesia os pontos de-

elho, Shenmen e ponto do pulmão) no lado da cirurgia,

monstram ser menos específicos que para outras situ-

enquanto o grupo controle recebeu a aplicação em 3

ações clínicas. Enquanto Carlsson(31), em sua revisão,

pontos não pertencentes à acupuntura, na hélix da ore-

encontrou que menos de 10% dos pacientes apresen-

lha. A aplicação ocorreu logo após a anestesia.

tam resultados satisfatórios para tratamento da dor pós-

Quanto ao contato prévio com a técnica empregada

operatória com o uso da acupuntura.

nenhum dos sujeitos tinha sido tratado anteriormente

Outro recurso para tratamento da dor aguda e crô-

com pressão nos pontos de acupuntura no estudo de Fe-

nica é a associação da acupuntura à TENS para trata-

lhendler e Lisander(23) e de Usichenko et al.(28). Já Gupta

mento da dor aguda e crônica. Esta técnica apresenta

não relataram se os indiví-

efeitos produzidos por ação opióides e não-opióides(7,8).

duos tiveram contato prévio com a técnica aplicada. En-

Joshi(13) cita que, o uso da acupuntura associada à TENS

et al.

(24)

e Saidah et al.

(25-27)

9 sujeitos já

tem um grande uso na dor pós-operatória, principal-

haviam sido tratados com a auriculoacupuntura, porém

mente na reconstrução de LCA. E segundo Lin et al.(14)

não especificaram a finalidade terapêutica.

o uso da eletroacupuntura reduz o uso de analgésicos

quanto no estudo de Usichenko et al.

(29)

A maioria dos estudos utilizou a acupunturam com

após e seus efeitos colaterais em pacientes submetidos

a finalidade de analisar seu efeito sobre a dor pós-ope-

à cirurgia abdominal. Porém em nenhum trabalho citou

ratória. Gupta et al.(24) utilizaram a escala visual análo-

ou utilizou a eletroacupuntura.

ga (EVA) e a escala verbal para dor no momento que

Variáveis cardiovasculares foram avaliadas por Fe-

o paciente acordava da cirurgia e 24 horas após a ci-

lhendler e Lisander(23), que verificaram fluxo sanguíneo,

rurgia. Também avaliaram a quantidade de medicamen-

temperatura local, freqüência cardíaca e pressão arte-

tos analgésicos utilizados nas primeiras 24 horas. Sai-

rial; enquanto Usichenko et al.(28,29) avaliaram a freqü-

dah et al.(25,26) avaliaram a dor utilizando uma esca-

ência cardíaca e pressão arterial. Porém, os autores não

la com as seguintes expressões “ausente”, “leve”, “mo-

observaram alterações cardiovasculares.

derada” e “grave”. Esta foi aplicada a cada 5 interven-

Saidah et al.(26,27) avaliaram a limitação de movi-

não descrevem como avaliaram

mento e o arco de movimento, onde o grupo tratado

a dor, apenas citam que esta foi mensurada. Felhendler

com acupuntura apresentou resultados mais precoce-

e Lisander(23) utilizaram a EVA para avaliar a intensida-

mente, enquanto o grupo tratado com fisioterapia e an-

ções. Já Saidah et al.

(27)
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tinflamatórios mais tardiamente, mas os resultados fi-

tigaram a presença de dor no local da aplicação das agu-

nais do tratamento foram semelhantes. Saidah et al.(27)

lhas.

avaliaram os valores da escala de andar, subir e descer

conclusão

degraus e necessidade de apoio para a marcha, e obser-

Nesta revisão foi demonstrada evidência clínica

varam melhora significante em ambos os grupos. Já na

para o uso da acupuntura auricular, utilizando os pontos

capacidade de correr relatada, observaram melhor sig-

Joelho, Shenmen e Pulmão, aplicados no pré-operatório

nificativa para o grupo tratado com acupuntura. Porém,

de pacientes submetidos à artroscopia de joelho, com o

os autores não descrevem o procedimento metodológico

objetivo de reduzir a dor pós-operatória, e consequente-

de como foram realizadas estas mensurações.

mente, reduzir a quantidade de medicamento adminis-

Usichenko et al.(29) também avaliaram a presença

trado neste período.

de sintomas adversos, como náusea, vômito, sonolên-

Embora os outros estudos analisados mostrarem

cia e vertigens. Porém não encontraram diferença signi-

bons resultados com o uso da acupuntura com suas di-

ficativa entre os grupos. Segundo White et al.(18), o uso

versas técnicas, ou ainda comparem seu uso com outras

da acupuntura, pela acupressão ou associada à TENS,

modalidades terapêuticas, os resultados são conflitan-

apresenta bons resultados como coadjuvante em alte-

tes e sem evidência para seu uso. Fato que sugestiona

rações, como náusea e vômito, pós-operatória. Cordone

a novas investigações com estudos com boa qualidade

et al.(19) relataram que o uso da acupuntura associada à

metodológica e que embasem sua aplicabilidade no pós-

medicamento reduz significativamente a náusea e vô-

operatório de cirurgia artroscópica do joelho.

mito pós-operatório. Concluem que esta combinação é a
melhor abordagem preventiva para náusea.

Estudos que apresentem um avanço na qualidade
metodológica devem ser realizados não apenas sanan-

Usichenko et al.(29) foram os únicos autores que in-

do a pergunta dessa pesquisa, mas também propondo e

vestigaram afeitos adversos da técnica aplicada. Inves-

comparando seus efeitos em curto, médio e longo prazo.
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Artigo de Revisão

Efetividade das correntes elétricas exógenas
na aceleração do processo de cicatrização
tecidual: revisão da literatura.
Effectiveness of exogenous electric current in speeding up the process of healing tissue: a
literature review.
Leandro Silva de Carvalho(1), Daniela Ap. Biasotto Gonzalez(2), Fabiano Politti(3), Aline Marina Alves
Fruhauf(4), Karen Cristina Marra Katsuyama(4) ,Tabajara de Oliveira Gonzalez(3).

Resumo
Introdução: A regeneração de uma lesão envolve ações integradas das células, matriz e mensageiros químicos, possibilitando a reconstituição do tecido acometido. As intervenções com o intuito de favorecer a cicatrização remontam a antiguidade. Atualmente, a utilização das correntes elétricas vem se constituindo em um valioso meio, através do qual, o Fisioterapeuta pode intervir de forma efetiva na aceleração desse processo. Objetivo: Esta revisão explora os vários tipos
de procedimentos experimentais que estudaram o efeito de correntes elétricas na cicatrização tecidual, com o objetivo
de distinguir quais fornecem ou quais não fornecem benefícios para o tratamento. Método: Realizou-se um levantamento bibliográfico do tema em questão nos bancos de dados da Bireme, Medline, Pubmed, Periódicos Capes e Google acadêmico. Foram incluídos na revisão, ensaios clínicos randomizados e controlados que, entre os anos de 1999 e 2009, investigaram o efeito das correntes elétricas no processo cicatricial. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada pela
escala PEDro (Physioterapy Edivence Database), baseada na lista de Delphi, através da soma do total de critérios satisfeitos, sendo que 4 foi a pontuação mínima para inclusão dos artigos. Resultados: Entre as revisões, a estimulação com
alta voltagem e a utilização das microcorrentes foram as modalidades mais estudadas e também as que apresentaram
melhores resultados. Conclusão: Os trabalhos revisados que utilizaram microcorrentes obtiveram a maior média de pontuação na escala PEDro (8,2±1,42). Quanto aos parâmetros de estimulação ainda não há consenso.
Palavras-chave: Eletroestimulação, Cicatrização, Fisioterapia.
Abstract
Introduction: The regeneration of a lesion involving the integrated actions of cells, matrix and chemical messengers,
allowing the reconstitution of the affected tissue. Interventions aimed at promoting the healing date back to antiquity.
Currently, the use of electrical currents is becoming a valuable medium through which the physiotherapist can intervene effectively in accelerating this process. Objective: This review explores the various types of experimental procedures that have studied the effect of electrical currents in tissue healing, in order to distinguish which provide or which do
not provide benefits for treatment. Method: In this sense, there was a literature of the subject matter in the databases
of BIREME, Medline, Pubmed, Capes Periodicals and Google scholar. Were included in the review, randomized controlled
clinical trials that between the years 1999 and 2009, investigated the effect of electrical currents on wound healing. The
methodological quality of studies was assessed by the PEDro scale (Physioterapy Edivence Database), based on the Delphi list, by the sum of all criteria met, and 4 was the minimum score for inclusion of articles. Results: Among the revisions, stimulation with high voltage and use of microcurrent procedures were the most studied and also showed that the
best results. Conclusion: The studies reviewed that used microcurrent had the highest mean score on the PEDro scale
(8.2 ± 1.42). Regarding the parameters of stimulation there is still no consensus.
Keywords: Electrical stimulation, Wound healing, Physical Therapy
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INTRODUÇÃO

forma, são apresentados resultados de estudos mais re-

A regeneração, capacidade orgânica de reparar
uma lesão induzida por danos locais, envolve ações das

centes, levando em consideração a utilização das correntes empregadas atualmente na prática clínica.

células, matriz e mensageiros químicos, que interagem

O tipo de corrente, tempo de aplicação, parâmetros

para que ocorra a reconstituição do tecido(1,2). A inter-

de estimulação, tipo e posição do eletrodo e tipo e ta-

venção no processo de cicatrização das feridas remon-

manho de lesão a ser tratada precisavam estar descri-

ta à antiguidade(2), demonstrando o reconhecimento da

tos em cada estudo, a fim de que fosse possível identi-

importância em evitar que se complicassem e repercu-

ficar os diferentes protocolos utilizados e comparar seus

tissem em danos gerais para o paciente.

respectivos resultados. Para isso, uma tabela foi elabo-

Nos últimos anos, alguns estudos controlados têm
produzido evidências de que correntes elétricas de baixa
intensidade favorecem o processo cicatricial
Recentemente,

demonstrou-se

que

rada e cada uma dessas variáveis foi discriminada para
posterior análise.

.

Os trabalhos que não satisfizeram esses critérios,

(3)

a

utiliza-

ção de corrente monofásica pulsada aumenta a área

estudos de revisão da literatura e estudos in vitro foram
excluídos da análise inicial.

do tecido de granulação saudável e promove a síntese de colágeno e proteínas em feridas induzidas

Avaliação da qualidade dos estudos

cirurgicamente(4,5). A aplicação de corrente alternada,

A escala PEDro (Physiotherapy Evidence Databa-

no mesmo tipo de ferida, contudo, não apresentou re-

se), baseada na lista de Delphi, foi utilizada para a ava-

sultados satisfatórios(6,7,8). Estudos indicam que o estí-

liação da qualidade Metodológica dos artigos. Os arti-

mulo de feridas abertas com a microcorrente apresentou

gos que apresentaram maior evidência clínica foram se-

maior resistência da ferida à tração, rápida contração da

lecionados por esta escala, pois sua confiabilidade é su-

ferida e maior angiogênese(9,10,11). Um trabalho utilizan-

portada empiricamente. Uma pontuação total de até 10

do a alta voltagem, descrita quanto ao seu uso em úlce-

pontos foi atribuída para cada estudo, através do total

ras venosas(12,13), não notou eficácia ao estimular úlceras

de critérios que foram satisfatórios à escala(16). Somente

venosas pós-tratamento cirúrgico

.

(14)

A diversidade de informações em relação à eficácia

os estudos que obtiveram pontuação maior ou igual a 4
foram considerados na análise inicial.

das correntes elétricas motivou a realização deste estudo. Revisões da Literatura são apontadas como um dos

Procedimento

estudos mais valorizados pela Pirâmide da Evidência, fa-

Dois revisores, previamente treinados na utilização

cilitando a elaboração de diretrizes e pesquisas clínicas,

da escala PEDro, realizaram a leitura e pontuaram os ar-

permitindo o aumento da confiabilidade dos resultados

tigos, sem que houvesse acesso mútuo aos resultados

(15)

. Esta revisão explora os vários tipos de procedimen-

das pontuações. Após esta etapa, foi analisada a concor-

tos experimentais que estudaram o efeito de correntes

dância entre os dois avaliadores e os artigos que apre-

elétricas no processo de cicatrização tecidual, com o in-

sentaram discordância foram lidos novamente, sendo a

tuito de distinguir quais fornecem ou quais não forne-

pontuação final reformulada.

cem evidências de benefícios para o tratamento, assim

A cada critério contemplado na escala foi atribuído

como identificar as feridas mais ou menos susceptíveis

um ponto (+), e zero ponto foi atribuído à ausência des-

ao uso das correntes, para um melhor direcionamento

ses indicadores (-). A interrogação (?) indica a não pon-

do profissional na prática clínica.

tuação do item pelo fato de não estar claro se o critério foi satisfeito. A pontuação total foi determinada pela

MÉTODOS
Artigos de revistas científicas e periódicas, tanto
nacionais quanto internacionais, em idioma Português

soma de critérios satisfeitos (+), excluindo-se o primeiro critério, que não é utilizado para gerar a pontuação
final

.

(16)

e Inglês, foram utilizados, sendo selecionados por meio
da pesquisa aos bancos de dados da Bireme, Medline,

Especificação das variáveis dos estudos

Pubmed, Scielo, Periódicos Capes e Google Acadêmico,

Os trabalhos que alcançaram pontuação maior ou

através das palavras-chave eletroestimulação, cicatriza-

igual a 4 foram alocados em uma tabela à parte por

ção, fisioterapia e electrical stimulation, wound healing

ordem de pontuação, com as respectivas variáveis dis-

e physical therapy.

criminadas e preenchidas (Tabela 1).
O estímulo com alta voltagem, realizado por alguns

Critério de inclusão e exclusão

estudos, foi feito em incisões cirúrgicas e úlceras veno-

Ensaios clínicos randomizados e controlados que in-

sas crônicas. A maioria dos estudos utilizou eletrodo de

vestigaram o efeito das correntes elétricas exógenas no

carbono de borracha, o ativo sobre a ferida e o passivo

processo de cicatrização de feridas, publicados entre os

distal a ela. O número de sessões variou entre 7 dias e

anos de 1999 e 2009, foram incluídos na revisão. Dessa

3 meses, a uma média de 40 minutos de aplicação por
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Tabela 1. Variáveis e resultados da aplicação das correntes dos artigos que apresentaram pontuação maior ou igual a 4 na Escala PEDro.

Habiba,2001. (4)

Tipo de ferida
e tamanho

Corrente
utilizada

Remoção cirúrgica da pele de
1cm²

Corrente
monofásica
pulsada

Houhghton,2003. (5) Úlcera venosa

Parâmetros
da Estimulação

Posição e tipo
de eletrodo

Eletrodo gaze
metalino sobre a
ferida
Eletrodo gaze
Corrente
45 min\dia,
metalino sobre
galvânica
durante 4 sea ferida e 20cm
pulsante
manas
próximo a ela
Eletrodo
30 min\dia;
carbono borCorrente
3 dias c\ pólo
racha; sobre a
I=300 μA
contínua
negativo, 7 dias lesão(ativo) e
c\ pólo positivo distal a ela (passivo)
Eletrodo carPulsada (50%); 2h\dia durante
bono borracha
I=200 mi15 dias, com
sobre a ferida
Microcorrente croamperes;
polaridade
(ativo) e distal
Hz=0,5; D=66 negativa nos 3
(5cm) a ela
microamperes
primeiros dias
(passivo)

Demir,2004.(23)

Incisão cirúrgica da pele de
2cm

Bayat,2006.(10)

Incisão cirúrgica da pele de
3 cm

Mendonça,2009.(11)

Lesão cutânea
de 20mm induzida cirurgicamente

Gadamali,2008.(24)

Incisão cirúrgica da pele de
2,5cm

Microamperagem DC

Mehmandoust,
2007.(22)

Incisão cirúrgica da pele de
3cm

Corrente
unidirecional
pulsante

Beretta,2009. (6)

Secção cirúrgica do tendão
do m. gastrocnêmio

Corrente
elétrica alternada

Franek A,2000.(13)

Úlcera venosa

Alta voltagem

Ferreira,2005.(7)

Remoção cirúrgica da pele de
10mm

Corrente elétrica positiva
alternada

Pires,2006.(12)

Úlcera de hipertensão venosa
Alta voltagem
crônica

Silva CR,2006.(9)

Lesão cutânea
induzida cirurgicamente

Microcorrente

Franek A,2006.(18)

Úlcera venosa

Alta voltagem

Reger,1999.(8)

Úlcera de
pressão 3cm

AC e DC

Franek A,2005.(14)

Úlcera venosa
pós tratamento
cirúrgico

Alta voltagem

Microcorrente

T=200ms;
Hz=200; I=5v
a 12,5v
T=100 microsegundos;
I= 150v;
Hz=100

Número de
sessões
15 min\dia por
16 dias

I= 10 microam- 2 min\dia, duperes
rante 10 dias

------------

Resultado obtido

Pontuação
PEDro

Maior quantidade de
colágeno e proteínas

10

Aumento do tecido
de granulação saudável

10

Aumento nº de fibroblastos, síntese
e organização do
colágeno;

9

Maior média do nº de
fibroblastos e vasos
sanguíneos; maior
resistência à tração

9

Maior nº de fibroblastos e vasos neoformados

9

Eletrodo metálico sobre
Diminuição significa1h\dia, durante almofada; sobre
I=600mA
tiva do tamanho da
3 semanas
a ferida (ativo)
ferida;
e distal a ela
(passivo)
Diminuição significaEletrodo carHz=80;
1h\dia durante
tiva da área da ferida
bono borracha
T=0,3ms, I=
14 dias [E1-E2]
([E3-E4]; Diminuição
sobre a ferida
entre 300 e 600 e 21 dias [E3do tempo de encer(ativo) e distal
microamperes
E4]
ramento da ferida
(5cm) a ela
([E3-E4]);
Prendedores
Não houve resposta
6min\dia dumetálicos fixafibroblástica e vasHz=100;
rante 7, 15, 20 dos a 0,5cm das cular nem aumento
I=2mA
e 30 dias
extremidades
na produção de coproximal e distal lágeno.
Eletrodo car50 min\dia,
Redução do tamanho
T=0,1ms
bono borracha,
6vezes\seda úlcera; Sem
Hz=100
V=
ativo= sobre a
mana, entre 1
diferença na área de
100
ferida; passivo=
e 7semanas
granulação
distal a ela
Eletrodo bor7 min\dia, duNão ocorreu acelI=2mA;
racha em região
rante 7,14 e 21
eração na reparação
Hz=60;
cervicotorácica e
cicatricial
dias
lombossacra
Redução do tamanho
Eletrodo carHz=30-120;
60 min\dia, duda ferida e cicatrizabono auto- adI=100-150V;
rante 3 meses
ção total em alguns
esivo
casos;
I=30 e 160
microamRápida contração da
Eletrodo quadperes; Hz=0,3 30 min\dia duferida; Aumento de
ripolar na perc\ T=1,6s e
rante 7 dias
fibroblastos e aniferia da ferida
Hz=0,8 c\
giogênese ;
T=1,0s
Diminuição volume
Hz=100;
50 min\dia,
da ferida; Aumento
T=100ms;
durante 7 se----------área de tecido de
I=100V
manas
granulação
AC: 4s e 4s
Redução da área da
off, I=7-10ferida (DC); Pouco
2h\dia
mA, T=300ms,
Proximal e distal efeito na vascular5 vezes\semaHz=40; DC:
à periferia
ização do tecido de
na por 30 dias
I=0,6mA congranulação;
tínua
Maior promoção de
50 min\dia, 6
Hz=100;
tecido de granulação;
vezes Por seT=100ms;
-----------não houve influência
mana, durante
I=100V
na aceleração de
7 semanas
cicatrização

8

8

8

7

7

6

6

6

6

6
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Silva EFH,2008.

Úlcera venosa
21,2cm² (média)

I= mínimo de
Alta voltagem
100V; Hz=100

Alat,2004.(17)

Lesão tibial
(buraco) induzida cirurgicamente

Corrente
contínua
direta

I=10 mA

Lawson,2007.(20)

Úlcera cutânea
em pacientes
com Diabetes
(CD) e sem
Diabetes (SD)

Corrente elétrica bifásica
quadrada

T=200 microssegundos;
Hz=30; I=20
mA

Úlcera varicosa

Corrente
contínua de
I=500 microbaixa intensi- amperes
dade

(19)

Macedo,2007.(21)

Eletrodo metálico sobre a
ferida (ativo) e
distal (20cm) a
ela (passivo)
Eletrodo tipo
cabo de cobre
Durante 21 dias coberto c\ plástico, inserido na
lesão

30 min\dia, 2
vezes\semana,
durante 5 semanas

Redução média da
área das feridas de
41,1%; grupo controle: redução média
de 4,67%

6

Não houve diferença na formação de
tecido de granulação;
discreta angiogênese

6

30 min\dia, 3
vezes\semana,
durante 4 semanas

Eletrodo bipolar
às margens superior e inferior
da ferida;

\ do fluxo sanguíneo
fora da ferida (CD);
\ do fluxo sanguíneo
no centro da ferida
(SD); Maior porcentagem na taxa de cura
da ferida (CD).

5

1minuto cada
ponto, c\ distância de 1cm
entre eles; 2
vezes\semana
durante 5 semanas

Eletrodo bipolar
tipo caneta perDiminuição significapendicularmente
tiva da área da ferida
à borda da
ferida

4

I= intensidade; Hz= freqüência; V= volt; T= tempo; μA = microamperes; mA= miliamperes; ms= milisegundos; AC= corrente alternada; DC= corrente
contínua.

dia, com freqüência de 30 a 120Hz e Intensidade entre
100 e 150v.

nado sobre a ferida(17). Reger et.al(8) notaram pouco efeito na vascularização e no depósito do tecido de granula-

A microcorrente foi administrada com eletrodo de

ção, após o estímulo de úlceras de pressão com corrente

carbono de borracha, eletrodo de gaze metalino e eletrodo

contínua a uma intensidade de 0,6mA, 2 horas/dia, per-

quadripolar disposto na periferia da ferida. Os parâmetros

fazendo um total de 20 aplicações, por meio de eletrodo

médios utilizados foram 405μA de intensidade e 0,4Hz de

bipolar posicionado proximal e distal à lesão.

freqüência, período de tratamento de 15 dias, com aplica-

Embora Franek et. al(14) tenham mostrado que a cor-

ções de cerca de 61 minutos/dia. Trabalhos com corrente

rente elétrica de alta voltagem não exerceu influência no

alternada e corrente contínua utilizaram prendedores me-

grau final de cicatrização em úlceras venosas pós-trata-

tálicos fixados às extremidades das feridas, eletrodos bi-

mento cirúrgico (após 42 aplicações de 50 minutos/dia,

polares tipo caneta, posicionados perpendicularmente à

tendo utilizado como parâmetro: 100Hz de frequência,

borda da ferida e eletrodos tipo cabo de cobre coberto

100v de intensidade com um tempo de 100ms) o de-

com plástico. Os parâmetros médios dessas correntes fi-

sempenho desse tipo de corrente é observado por diver-

caram em 4mA de intensidade, 80Hz de frequência, e 3

sos autores e sua eficácia no estímulo de úlceras venosas

minutos de aplicação/dia, durante 14 dias.

crônicas tem sido evidenciada(5,12,13,18,19). O emprego da
corrente de alta voltagem no estímulo de úlceras venosas

RESULTADOS

crônicas, com parâmetros médios estabelecidos em 125v

Os estudos que contemplaram os critérios de inclu-

de intensidade e 90Hz de frequência, 45 minutos/dia, du-

são foram 19 ao todo. As pontuações obtidas pelos arti-

rante 19 dias, com eletrodo bipolar sobre a ferida (ativo)

gos na avaliação da escala PEDro variaram entre 4 e 10

e distal a ela (passivo), promoveu aumento na produção

(Tabela 2). As correntes utilizadas pelos estudos e suas

do tecido de granulação, diminuição da superfície da feri-

respectivas médias de pontuação na escala PEDro, são

da e, inclusive, cicatrização total em alguns casos(19,5,12).

apresentadas na Figura 1.
Beretta(6) e Ferreira(7) demonstraram que a utilização de corrente elétrica alternada para estímulo de incisões cirúrgicas, administrada através de eletrodos posicionados nas extremidades da ferida, com parâmetros
médios de 80Hz de freqüência e 2mA de intensidade, 6
minutos/dia, durante 25 dias, não foi eficaz, indicando
a ausência de resposta fibroblástica e vascular, sem aumento na deposição de colágeno ou aceleração no processo cicatricial. O estímulo de incisões cirúrgicas mediante a utilização de corrente contínua com 10mA de
intensidade, apresentou apenas discreta angiogênese e
nenhuma diferença na formação do tecido de granulação, após 21 dias de tratamento, com o eletrodo posicio-
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Tabela 2. Satisfação dos critérios da escala PEDro e Pontuação total dos artigos sobre reparação tecidual por correntes elétricas.
Escala PEDro
Autor/ Ano

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Total

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

?

Franek A.et al,2000(13)

+

+

+

+

+

-

?

+

+

+

?

7

Habiba,2001(4)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Houhghton,2003(5)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Alat,2004(17)

+

-

+

+

+

?

?

+

+

+

-

6

Demir,2004

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

9

Franek A.,2005(14)

+

+

+

+

?

?

?

+

+

+

?

6

Ferreira,2005(7)

+

+

+

+

+

?

?

+

+

+

-

7

Pires,2006(12)

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

6

Silva CR,2006(9)

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

6

Franek A.,2006(18)

+

+

+

+

?

?

?

+

+

+

?

6

Bayat,2006(10)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

9

Macedo,2007(21)

+

-

-

+

-

-

?

+

+

+

-

4

Mehmandoust,2007(22)

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

8

Lawson,2007(20)

+

-

+

+

?

-

-

+

-

+

+

5

Gadamali,2008(24)

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

8

Silva EFH,2008(19)

+

+

+

+

?

-

?

+

+

+

-

6

Beretta,2009(6)

+

+

+

+

+

?

+

+

+

+

-

8

Mendonça,2009(11)

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

9

Reger,1999

(8)

(23)

6

(+) = critério satisfeito, indica a pontuação do item; (-) = critério não satisfeito, indica a não pontuação do item; (?) = indica a não pontuação do item, pelo
fato de não estar claro se o critério foi satisfeito.

As correntes de baixa intensidade também apre-

minutos/dia, durante 10 dias.

sentaram eficácia no processo de cicatrização tecidual. Lawson e Petrofsky(20) estimularam úlcera diabética e

DISCUSSÃO

perceberam aumento do fluxo sanguíneo fora da ferida

Entre os trabalhos revisados, a estimulação com

e maior porcentagem na taxa de cura da mesma, com

alta voltagem e com microcorrente são as modalidades

uma corrente de 20mA de intensidade, 30Hz de freqü-

mais estudadas e a influência na cicatrização final pare-

ência e tempo de 200μs, durante 30 minutos/dia, tota-

ce derivar da ação dessas correntes sobre as diferentes

lizando 12 sessões. Macedo(21), ao tratar de úlcera vari-

variáveis do processo de regeneração.

cosa com uma corrente de 500μA, através de um ele-

Trabalhos mostraram um aumento significativo na

trodo tipo caneta, relatou significativa diminuição do ta-

produção do tecido de granulação e conseqüente dimi-

manho da ferida, após 10 dias de aplicação. E Habiba e

nuição no tempo de encerramento da ferida, em úlceras

Houghton(4) e Mehmandoust et.al(22), utilizando corrente

venosas estimuladas com alta voltagem(19,5,12), corrobo-

de baixa intensidade em feridas cirúrgicas, descreveram

rando com os achados de Davini et.al(25) e Davini, Guir-

maior deposição de colágeno e proteína, assim como di-

ro e Guirro(26), que também relataram um aumento na

minuição do tamanho da ferida.

velocidade do processo cicatricial, após estímulo de úl-

Alguns estudos exploraram o uso das microcor-

ceras cutâneas crônicas com o mesmo tipo de corrente.

rentes para o favorecimento da cicatrização tecidual.

Os trabalhos de Ortiz e Villabona(27) e Marques, Moreira e

Bayat(10), Demir, Balay e Kirmap(23) e Gadamali(24) nota-

Almeida(28), descreveram resultados semelhantes, apon-

ram aumento no número de fibroblastos e vasos san-

tando um aumento na velocidade de cicatrização de feri-

guíneos, otimização da síntese e organização do coláge-

das crônicas estimuladas com alta voltagem. Franek et.

no, bem como maior resistência da ferida à tração, com

al(14) indicam que o estímulo com alta voltagem em úl-

uma intensidade média da corrente de 270μA, 70 minu-

ceras venosas pós-tratamento cirúrgico, não apresentou

tos/dia, durante 11 dias, utilizando eletrodo bipolar po-

influência na aceleração da cicatrização. Igualmente, a

sicionado sobre a ferida (ativo) e distal a ela (passivo).

revisão da utilização de recursos para a cicatrização de

Mendonça et.al(11) relataram início precoce da fase pro-

feridas, feita por Hess, Howard e Attinger(29), conclui que

liferativa no processo de cicatrização e aumento numé-

a efetividade da alta voltagem para este fim ainda care-

rico dos vasos neoformados em incisões cirúrgicas esti-

ce de evidências.

muladas com microcorrente de 10 μA de intensidade, 2

Os trabalhos revisados que fizeram o uso da micro-
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corrente demonstram início precoce da fase prolifera-

das feridas do grupo tratado, contra 17% do grupo con-

tiva, aumento da síntese e deposição de colágeno e fi-

trole, gerada pela estimulação com microcorrente(27).

broblastos, assim como maior angiogênese e aumento

Estudos descreveram também uma redução satisfató-

da resistência da ferida à tração, em incisões induzidas

ria da área da ferida e maior angiogênese e re-epiteliza-

cirurgicamente(10,11,24,21). Junger e Zuder(30) perceberam

ção, através de estímulos com corrente de intensidade

um aumento no fluxo sanguíneo secundário, favorecen-

entre 300 e 600μA(34).

do a densidade capilar em úlceras venosas, levando à
diminuição de 63% no tamanho da área da ferida, após

CONCLUSÃO

30 dias de tratamento com microcorrente. Para Snyder-

A microcorrente foi eficaz no estímulo de incisões in-

Mackler(31), entretanto, não há evidência para a eficácia

duzidas cirurgicamente e de úlceras venosas crônicas que

da estimulação em nível sensorial, conseguida através

não responderam ao tratamento conservador. O estímu-

da microcorrente.

lo de úlceras venosas crônicas com alta voltagem tam-

Estudos de revisão da literatura mostram que os

bém tem se mostrado eficiente; todavia, o tratamento de

trabalhos utilizando microcorrente, publicados entre os

úlceras venosas submetidas a tratamento cirúrgico pré-

anos de 1987 e 1998, apresentaram maior proliferação

vio, não apresentou melhora com esta corrente. Quanto

fibroblástica, epitelização mais reforçada e limitação na

aos parâmetros de estimulação ainda não há consenso.

formação de edema, a partir do estímulo gerado sobre

Outras modalidades como a corrente alternada e corren-

os microvasos sanguíneos, em feridas crônicas(32,33). Um

te contínua necessitam de mais estudos que comprovem

estudo indicou redução na formação de edema em 48%

sua eficiência na aceleração da cicatrização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Robbins SL, Cotran RS, Kumar V. Patologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006.

2.

Mandelbaum SH, Di Santis EP, Mandelbaum MH. Cicatrização: Conceitos Atuais e Recursos Auxiliares:Parte I. An.
bras. Dermatol.2003;78(4):393-410.

3.

Low J, Reed A. Eletroterapia Explicada: Princípios e Prática. São Paulo: Manole; 2001.

4.

Habiba T, Houghton P. Effects of electrical stimulation on the histological properties of wounds in diabetic mice.
Wound Repair and Regeneration. 2001;9: 107-15.

5.

Hoghton P, Kincaid C, Lovell M, Campbell K, Keast D, Woodbury M, et al. Effect of electrical stimulation on chronic leg ulcer size and appearance. Physical Therapy. 2003;83:17-28.

6.

Beretta DC, Eurides D, Moraes JRE, Guimarães EC, Oliveira WS, Beletti ME. Estimulação Elétrica na Cicatrização
do Tendão do Músculo Gastrocnêmio em Coelhos. Ciência Animal Brasileira. 2009;10:879-86.

7.

Ferreira IM. Corrente elétrica positiva alternada no tratamento de feridas cutâneas de camundongos. Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações, 2005 [citado 07 ago 2010]. Disponível em: http://www.bdtd.ufu.br//tde_busca/
arquivo.php?codArquivo=437.

8.

Reger SI, Hyodo A, Negami S, Kambic HE, Sahgal V. Experimental wound healing with electrical stimulation. Artif
Organs. 1999;23:460-62.

9.

Silva CR. Efeito da corrente elétrica de baixa intensidade em feridas cutâneas de ratos [dissertação]. São José
dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba; 2006.

10. Bayat M, Asgari-moghadam Z, Maroufi M, Razaie FS, Rakhshan M. Experimental Wound Healing using microamperage electrical stimulation in rabbits. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2006;43:219-26.
11. Mendonça FA, Passarini JR, Esquisatto MA, Mendonça JS, Franchini C, Santos GM. Efeitos da aplicação de Aloe
Vera e microcorrentes no reparo de lesões cirúrgicas induzidas em ratos winstar. Acta Cirúrgica Brasileira.
2009;24:150-55.
12. Pires EJ. Fisioterapia na cicatrização e recuperação funcional nos portadores de úlcera de hipertensão venosa
crônica: uso da estimulação elétrica com corrente de alta voltagem. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações,
2006 [citado 07 ago 2010]. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5160/tde-12042006110117/
13. Franek A, Polak A, Kucharzewski. Modern application of high voltage stimulation for enhanced healing of venous
crural ulceration. Medical Engineering & Physics. 2000;22: 647-55.
14. Franek A, Taradaj I, Polak A, Cierpka L, Blaszczac E. High voltage stimulation for healing acceleration of venous
leg ulcers : Usefulness after surgical treatment. Phebologie. 2005;34(5):255-60.

Ter Man. 2011; 9(44):541-547

Leandro S. Carvalho, Daniela Ap. B. Gonzalez, Fabiano Politti, Aline M. A. Fruhauf, Karen C. M. Katsuyama,Tabajara O. Gonzalez.

547

15. Marques AP, Peccin MS. Pesquisa em Fisioterapia: A prática baseada em evidências e modelos de estudos. Fisioterapia e Pesquisa. 2005;10: 43-48.
16. Christopher GM, Catherine S, Robert DH, Anne MM, Mark E. Reliability of the PEDro Scale for Rating Quality of
Randomized Controlled Trials. Physical Therapy. 2003;83:713-21.
17. Alat I, Inam M, Gurses I, Kekilli E, Germen B, Harma A, et al. The mechanical or electrical induction of medullary
angiogenesis: will it improve sternal wound healing?.Texas Heart Institute Journal. 2004;31:363-67.
18. Franek A, Taradaj I, Polak A, Cierpka L, Blaszczac E. Efficacy of high voltage stimulation for healing of venous leg
ulcers in surgically and conservatively treated patients. Phebologie. 2006;35(3):127-33.
19. Silva EFH. Estimulação elétrica de alta voltagem em úlceras varicosas. In VI Amostra Acadêmica, Piracicaba, 30
set – 02 out 2008.Universidade Metodista de Piracicaba.
20. Lawson D, Petrofsky JS. A randomized control study on the effect of biphasic electrical stimulation in a warm room
on skin blood flow and healing rates in chronic wounds of patients with and without diabetes. Medical Science Monitor. 2007;13:258-63.
21. Macedo AC. Aplicação de estimulação elétrica de baixa intensidade no tratamento de úlceras varicosas. Fisioterapia em Movimento. 2007;20(3):25-33.
22. Mehmandoust FG, Torkaman G, Firoozabadi M, Talebi G. Anodal and cathodal pulsed electrical stimulation on skin
wound healing in guinea pigs. Journal of Rehabilitation, Research and Development. 2007;44:611-18.
23. Demir H, Balay H, Kirnap M. A comparative study of the effects of electrical stimulation and laser treatment on
experimental wound healing in rats. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2004;41:147-53.
24. Gadamali T, Torkaman G, Firoozabadi M, Shariat S. Effect of anodal and cathodal microamperage direct current
electrical stimulation on injury potential and wound size in guinea pigs. Journal of Rehabilitation Research and
Development. 2008;45:153-60.
25. Davini R, Nunes CV, Guirro EC, Guirro RR, Fascina E, Oliveira M, et al. Tratamento de úlceras cutâneas crônicas
por meio da estimulação elétrica de alta voltagem. Revista de Ciências Médicas de Campinas. 2005;14:249-58.
26. Davini R, Nunes CV, Guirro EC, Guirro RR. Estimulação elétrica de Alta voltagem: Uma opção de tratamento. Revista Brasileira de Fisioterapia.2005; 9:249-56.
27. Ortiz MC, Villabona EH. Efectos de La estimulación eléctrica sobre El proceso de cicatrizacion de las heridas. SaludUIS. 2007;39:54-64.
28. Marques CM, Moreira D, Almeida PN. Atuação fisioterapêutica no tratamento de úlceras plantares em portadores
de Hanseníase: uma revisão da literatura. Hansenologia Internacionales. 2003; 28:145-50.
29. Hess CL, Howard MA, Attinger CE. A review of mechanical adjuncts in wound healing: Hydroterapy, Ultrasound,
Negative pressure therapy, Hyperbaric oxygen, and Electrostimulation. Annals of Plastic Surgery. 2003;51:21018.
30. Junger M, Zuder D, Steins A. Treatment of venous ulcers with low-intensity direct current: effects on cutaneous
microcirculation. Der Hautartz. 1997;18:879-903.
31. Snyder-Mackler, L. Estimulação Elétrica para reparo do tecido. in: Robinson, A J e Snyder-Mackler, L. Eletrofisiologia clínica: Eletroterapia e teste eletrofisiológico. 2ºed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
32. Kloth LC. Electrical stimulation for wound healing: a review of evidence from in vitro studies, animal experiments,
and clinical trials. Journal of Lower Extremity Wounds. 2005;4:23-44.
33. Balakatounis KC, Angoules AG. Low intensity Electrical Stimulation in Wound Healing: Review of the Efficacy of
Externally Applied Currents Resembling the Current of Injury. Journal of Plastic Surgery.2008;8:28.
34. Greendberg J, Hanly A, Davis S. The effect of electrical stimulation on wound healing and angiogenesis in second
degree burns. Proceedings of the 13th Annual Symposium on Advanced Wound Care, 2000 Apr 1-4; Dallas, TX.

Ter Man. 2011; 9(44):541-547

548

Artigo de Revisão
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Electromyography: a brief review of the data acquisition procedures.
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Resumo
Introdução: A eletromiografia é uma ferramenta importante na análise clínica e esportiva, e bastante utilizada para
revelar informações relacionadas ao estado de ativação do músculo. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi revisar os conceitos técnicos referentes aos procedimentos para aquisição do sinal eletromiográfico. Método: Foi conduzida uma revisão sistemática da literatura utilizando as seguintes palavras-chave: eletromiografia, processamento de
sinais e instrumentação. Conclusão: Conclui-se que a eletromiografia é uma importante ferramenta para análise clínica e esportiva em diferentes condições estáticas e dinâmicas. Entretanto, cuidados com o correto processo de aquisição das informações, para cada condição, é fundamental para a fidedignidade das informações adquiridas.
Palavras-Chave: eletromiografia, instrumentação, controle motor.
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INTRODUÇÃO

cles) define amostragem como sendo a leitura de um

Eletromiografia é uma técnica de monitoramento

valor do sinal em certo instante específico. A definição

da atividade elétrica das membranas excitáveis, repre-

da freqüência de amostragem possui papel crítico para

sentando a medida da somatória dos potenciais de ação

a correta reprodução digital do sinal EMG analógico.

do sarcolema em voltagem em função do tempo(1). A

Um sinal analógico, reproduzido digitalmente com uma

eletromiografia é uma ferramenta importante em aná-

baixa freqüência de amostragem, pode não conter todas

lises clínicas (ex: marcha), ergonômicas e esportivas,

as informações relevantes(9, 10).

fornecendo informações relevantes sobre o instante de

O teorema de amostragem Nyqüist-Shannon pro-

ativação da musculatura envolvida no movimento, a in-

põe que para a correta reconstrução digital do sinal

tensidade de sua ativação, a duração de sua ativida-

EMG, deve-se utilizar uma frequência de amostragem

de, fatigabilidade e a variabilidade ciclo a ciclo . A ele-

de, no mínimo, o dobro de sua maior frequência. Tipi-

tromiografia inclui técnicas associadas à captação, am-

camente, o sinal EMG de superfície pode ter freqüências

plificação, filtragem, aquisição por computador, quan-

de até cerca de 400 a 500 Hz (a frequência máxima é

tificação, análise e interpretação da atividade elétrica

afetada por fatores como tipo de unidade motora e con-

muscular(2-4).

tração, tamanho do eletrodo e distância entre eletrodos

(1)

O sinal eletromiográfico (EMG) é somação algébri-

e músculos, entre outros fatores). Portanto, considera-

ca de todos os sinais detectados em certa área, poden-

se como frequência de amostragem mínima para o sinal

do ser afetado por propriedades musculares, anatômi-

EMG superficial da ordem de 1000 Hz(9, 11).

cas e fisiológicas

, assim como pelo controle do siste-

(5, 6)

ma nervoso periférico e a própria instrumentação utili-

Eletrodos

zada para a aquisição dos sinais(7, 8). Portanto, cuidados

Em geral, eletrodos são dispositivos de entrada e

com o correto processo de aquisição das informações,

saída de corrente em um sistema elétrico; no caso da

para cada condição, é fundamental para a fidedignida-

eletromiografia, eletrodos são apenas para captação

de das informações adquiridas. Assim, o presente traba-

(entrada) de sinais. Segundo De Luca (1997) o eletrodo

lho teve como objetivo revisar os conceitos técnicos re-

é o local de conexão entre o corpo e o sistema de aqui-

ferentes aos procedimentos para aquisição do sinal ele-

sição devendo ser colocado próximo o bastante do mús-

tromiográfico.

culo para que este possa captar sua corrente iônica. O
local exato de localização do eletrodo sobre o múscu-

MÉTODO

lo é crítico para melhor captação e deve ser próxima

O presente trabalho foi realizado a partir de uma

ao ponto motor deste músculo, embora não deva ficar

revisão bibliográfica. Para a elaboração do presente

exatamente sobre o ponto motor(11). A área de interfa-

texto, foram selecionados artigos nacionais e internacio-

ce eletrodo-tecido é chamada de superfície de detecção,

nais; sem restrição de data. Os termos-chave utilizados

comportando-se como um filtro passa-baixa, cujas ca-

no idioma português foram: eletromiografia, processa-

racterísticas dependem do tipo de eletrodo e do eletró-

mento de sinais e instrumentação. Os mesmos termos

lito utilizado(12).

foram traduzidos para o inglês.

Existem diversos tipos de eletrodos, delineados
para diferentes tipos de aquisição, tarefa, natureza de

REVISÃO DE LITERATURA

pesquisa e músculo específico. Em se tratando de mús-

O sinal EMG é adquirido por um eletromiógrafo que

culos profundos ou pequenos, utilizam-se eletrodos de

tipicamente está acoplado a um computador. O sinal

fio ou de agulha, pois esses possuem pequena área de

EMG captado no corpo humano é um sinal analógico (um

detecção e são limitados aos estudos de unidades mo-

sinal contínuo no tempo) que então deve ser convertido

toras individuais(2). Para análise das unidades motoras,

para sinal digital (um sinal discreto, que é definido so-

utilizam-se eletrodos de agulha, pois possuem menor

mente para certos intervalos de tempo), para poder ser

área de detecção, embora sejam críticos em atividades

registrado no computador. Para tanto, certos parâme-

de contração forçada ou por influência considerável de

tros devem ser ajustados na aquisição do sinal EMG, de-

dor(12). Muitos outros tipos de eletrodos têm sido con-

pendendo da tarefa e objetivos para posterior análise.

feccionados para diferentes propostas, como eletrodos

Os principais parâmetros são: frequência de amostra-

de “malha” (array), utilizados para aquisição das carac-

gem, componentes como eletrodo, amplificadores, filtro,

terísticas de propagação dos potenciais de ação das fi-

conversor analógico/digital, além do equipamento de ar-

bras musculares.

mazenagem dos dados (computador).

Os eletrodos superficiais são aderidos à pele, constituindo uma superfície de detecção que capta a corren-

Frequência de amostragem

te na pele através da interface pele-eletrodo. São ge-

O SENIAM (acrônimo para o consórcio europeu

ralmente compostos por um sistema Ag-AgCl associado

“Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Mus-

a um gel condutor (eletrólito). Contudo, qualquer com-
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binação metal/gel que permita reação eletrolítica pode

mos, afetando o comprimento de banda das freqüências e

servir(12). O SENIAM(11) recomenda a utilização de eletro-

a amplitude do sinal EMG. Uma pequena distância altera o

dos Ag/AgCl associado a um gel condutor, que promove

comprimento de banda para altas freqüências e diminui a

uma transição estável com relativo baixo ruído, possuin-

amplitude do sinal EMG. Por esta razão, a distância pode

do, desta forma, um comportamento estável em fun-

ser fixada para comparações quantitativas entre aquisi-

ção do tempo (reações químicas em sua interface com

ções feitas dentro ou entre músculos. Preferivelmente,

a pele).

a superfície de detecção pode ser montada em uma pla-

O sinal EMG pode ser adquirido, não necessaria-

taforma fixa, não sendo necessário separar as superfícies

mente por um simples eletrodo, mas pode resultar de

de detecção por grandes espaços(9, 10). A recomendação da

uma combinação dos sinais advindos de vários detec-

distância entre eletrodos proposta pelo SENIAM(11) é de 20

tores, podendo, deste modo, ser classificado como mo-

mm (de centro a centro). O segundo ponto a ser conside-

nopolar, bipolar e sistema multipolar(13). A configuração

rado é o tamanho e a forma das superfícies de detecção.

monopolar é utilizada quando se adquire um sinal sim-

Quanto maior o tamanho da superfície de detecção, maior

ples e associada a este, se faz necessária a utilização de

a amplitude do sinal EMG detectado e menor o ruído elé-

um eletrodo de referência, longe o bastante do eletrodo

trico que será gerado na interface entre a pele e a super-

ativo, visando evitar perturbações no campo elétrico das

fície de detecção, entretanto, este deve ser pequeno o

vizinhanças do local de aquisição. A razão sinal/ruído

bastante para evitar o cross-talk de outros músculos(11, 12).

torna-se pobre e a seletividade dramaticamente diminu-

Em se tratando da qualidade de aquisição do sinal EMG

ída, portanto possuem sérias implicações, principalmen-

por parte dos eletrodos, faz-se necessário minimizar a

te em mensurações de velocidade de propagação. Este

influência da impedância pele/eletrodo. Deste modo, cer-

tipo de configuração monopolar é freqüentemente utili-

tos cuidados devem ser tomados, tais como limpeza da

zada em análises gerais do sinal EMG, quando o objeti-

pele, remoção dos pêlos e leve abrasão para remoção de

vo é comparar a morfologia interna e sinais externos ou

células mortas(11,14,15). O local e posicionamento dos eletro-

mesmo, quando o músculo é muito pequeno ou estrei-

dos podem ter grande interferência na qualidade do sinal

. Eletrodos com confi-

EMG. Portanto, é relevante a discussão de tais aspectos,

to para configurações bipolares

(13)

guração bipolar são os mais utilizados em estudos que en-

considerados fundamentais:

volvem exercícios de contração voluntária, ou sob condi-

Localização do eletrodo com relação ao ponto

ções de estimulação elétrica. O principal interesse em tal

motor. Define-se ponto motor como o local no múscu-

configuração está relacionado aos benefícios de uma alta

lo onde a introdução de mínima corrente elétrica causa

taxa de rejeição de modo comum. A detecção diferen-

um perceptível estímulo nas fibras musculares superficiais.

cial é empregada para eliminar potencialmente grandes

Este ponto, usualmente, mas não sempre, corresponde

ruídos das linhas de força, sendo sua premissa simples. O

a parte da zona de inervação em um músculo possuindo

sinal é detectado em dois locais, onde a circuitaria ele-

grande densidade neural, dependendo da anisotropia do

trônica subtrai e então amplifica sua diferença. Como re-

músculo nesta região. Sob o ponto de vista da estabilida-

sultado, qualquer sinal que é comum a ambos os locais

de do sinal EMG, um ponto motor fornece um péssimo

de detecção será removido, e os sinais que são diferen-

local para a detecção do sinal EMG (para eletrodos dife-

tes nos dois locais serão amplificados(12).

renciais), pois nesta região os potencias de ação viajam

Normalmente são utilizados eletrodos superficiais

em ambas as direções, assim, as fases positivas e nega-

passivos, isto é, que não possuem amplificação no pró-

tivas dos potencias de ação podem ser subtraídos, can-

prio eletrodo. Este tipo de eletrodo apenas detecta o sinal

celando-se. O SENIAM

EMG e o envia ao condicionador (amplificador associa-

locado entre o ponto motor e o tendão distal do múscu-

do ao filtro analógico). Entretanto, em atividades dinâ-

lo avaliado.

(11)

propõe que o eletrodo seja co-

micas, onde se adiciona o ruído advindo do movimen-

Formas de Interferência do sinal EMG. Existem

to dos cabos, é interessante o uso de eletrodos ativos,

três formas principais de interferência do sinal EMG, que

que realizam a amplificação do sinal detectado antes de

estão relacionadas ao batimento cardíaco, aquisição do

ser enviado ao condicionador. Esses eletrodos possuem

sinal EMG de músculos vizinhos (cross-talk) e artefatos

um pré-amplificador diferencial que subtrai e amplifica o

eletromecânicos (movimentos do equipamento/cabo e

sinal EMG, tornando, desta forma, o movimento dos cabos

influência da rede elétrica).

menos significativo. A geometria do eletrodo é outro as-

•

Direção do eletrodo em relação às fibras

pecto crítico do aparato eletrônico utilizado na obtenção

musculares. Como o potencial de ação possui trajetória

do sinal EMG. Dois pontos principais devem ser conside-

no mesmo sentido das fibras musculares, o eletrodo deve

rados quanto à escolha do eletrodo, sendo a primeira re-

ser alinhado visando a melhor obtenção do sinal EMG(11).

lacionada à distância entre as superfícies de detecção.

Quando assim arranjadas, ambas as superfícies de detec-

Esta distância inter-eletrodos é definida como a distân-

ção se inter-seccionam, com a maioria dessas mesmas fi-

cia de centro a centro entre as áreas condutivas dos mes-

bras musculares.
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• Eletrodo de referência. Quanto ao eletrodo de

alta condutância devido às concentrações de íons mo-

recomenda que sejam utiliza-

vendo-se livremente, os tecidos causam uma variação da

das, dependendo dos músculos analisados, as regiões do

resistência de 100 a 1000\ , e podem ser consideradas

punho, tornozelo ou processo espinhal C7.

fontes de impedância.

Amplificadores

requerida para manter o amplificador ativo, e qualquer cor-

referência, o SENIAM

(11)

O input bias current é a mínima corrente constante
Em função da baixa amplitude do sinal EMG durante

rente do sinal EMG menor que essa não é amplificada(9).

a aquisição, se faz necessário amplificar o sinal para posterior processamento. Entretanto, cuidados devem ser to-

Filtros

mados para que suas características não sejam modifica-

Segundo Konrad (2005) filtro é um dispositivo desig-

das. Para a compreensão de como o amplificador modifica

nado para atenuar variações específicas de freqüências.

as características do sinal EMG, os seguintes pontos devem

Os filtros possuem duas utilidades importantes, ou seja, de

ser observados: características do ruído, razão sinal/ruído,

separação e restauração do sinal. A separação do sinal é

ganho, taxa de rejeição de modo comum, impedância de

necessária quando este for contaminado com alguma in-

entrada, input bias current e largura de banda.

terferência, ruído ou outro sinal. A restauração do sinal

O ruído é qualquer sinal EMG não desejado ao longo

é utilizada quando este foi distorcido de alguma forma.

do sinal detectado e pode resultar de fontes distantes,

Portanto, a proposta dos filtros é permitir a passagem de

tais como linhas de força, outros aparelhos e músculos

algumas freqüências inalteradas e atenuar outras(6).

vizinhos. A detecção bipolar fornece um método de re-

Os filtros podem ser analógicos ou digitais, e podem

mover o ruído, desde que o sinal ruidoso possa idealmen-

ser implementados tanto em sinais analógicos, quanto

te ser idêntico em ambos os eletrodos. A redução do nível

em digitais. O uso adicional de amplificadores é utiliza-

de ruído também pode ser alterada pela redução da impe-

do para aumentar o desempenho dos filtros. Entretanto,

dância da pele, permitindo menor impedância de en-

os filtros digitais são superiores em seu nível de desem-

trada. Eletrodos associados a amplificadores (eletro-

penho e muito requisitados para a análise dos dados após

dos ativos) podem reduzir a contaminação do sinal

sua digitalização(6, 9).

EMG, principalmente em tarefas dinâmicas. A qualida-

Em geral, há quatro comportamentos de filtro que

de do sinal EMG amplificado pode ser mensurada qua-

podem ser utilizados em eletromiografia: filtros pas-

litativamente através da razão sinal/ruído, onde quanto

sa-alta (high pass), onde todas as freqüências abaixo

maior a razão, maior a redução do ruído(9, 10).
O ganho caracteriza-se pela quantidade de ampli-

da freqüência de corte (Fc) são atenuadas a zero; filtros passa-baixa (low pass), onde todas as freqüências

ficação aplicada ao sinal EMG. Todos os amplificadores

maiores que Fc são atenuadas a zero; filtro rejeita banda

possuem limites em sua variação de freqüências. A região

(stop band), onde todas as freqüências maiores que

de freqüências de trabalho é denominada de largura

Fc1 e menores que Fc2 são atenuadas a zero; e fil-

de banda do amplificador, portanto, os sinais EMG den-

tros passa-banda (band pass), que permitem que

tro desse intervalo de freqüências são adquiridos, enquan-

as freqüências menores que Fc1 e maiores do que Fc2

to que outras freqüências são suprimidas ou eliminadas.

sejam atenuadas a zero(10). Para a seleção de um filtro

Em movimentos rápidos, por exemplo, pode ser necessá-

apropriado, deve-se observar o limite de variação de

rio aumentar as freqüências de corte, porque os artefatos

freqüências do sinal específico analisado. A melhor téc-

do movimento podem conter componentes de alta freqü-

nica para o ajuste das características do filtro é anali-

ência. Isto pode ser feito sem eliminar o sinal EMG útil,

sar os dados, e então adaptar a largura de banda do fil-

desde que com freqüências menores que 20 Hz, pois ten-

tro ao do sinal(9). Um fundamento adicional que descre-

dem a ser instáveis ou oscilarem. O limite superior pode

ve as características do comportamento do filtro é a lar-

ser ajustado em valores ligeiramente acima do sinal de-

gura de sua banda de transição, que pode ser caracte-

sejado. O menor valor deste ajuste geralmente é de 400-

rizada por sua ordem(9). A ordem do filtro define o rigor

500 Hz para eletrodos superficiais .

do mesmo, que é caracterizado pela sua banda de tran-

(9)

A mensuração da habilidade de um amplificador di-

sição. O filtro de primeira ordem atenua bandas de tran-

ferencial em eliminar o sinal de modo comum chama-se

sição com valores de sinal de entrada de 20 dB/década

taxa de rejeição de modo comum (common mode rejec-

(para cada alteração de dez vezes dos valores de freqü-

tion ratio, CMRR). O sinal de modo comum é aquele detec-

ência). Portanto, este filtro pode reduzir a amplitude do

tado em ambos os eletrodos, tais como interferências da

sinal de entrada em 1/10 para cada década de aumento

rede elétrica, músculos distantes ou batimentos cardía-

de freqüências. A mesma atenuação da curva pode ser

cos, considerados ruídos. Quanto mais alta a CMRR, me-

expressa como 6 dB/oitava, onde oitava refere-se quan-

lhor o cancelamento do sinal de modo comum. Um CMRR

do os valores de freqüência dobram. Um filtro de segun-

de 32.000 vezes ou 90 decibéis (dB) é geralmente suficien-

da ordem atenua 40 dB/década ou 12 dB/oitava. Ge-

te para suprimir ruídos elétricos(9, 10). Pelo corpo possuir

ralmente, o filtro analógico de segunda ordem é com-
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posto de dois filtros de primeira ordem em série. Para

Conversor Analógico/Digital

o processamento dos sinais EMG, utiliza-se com maior

A maioria dos sinais encontrados na natureza são

freqüência certos tipos de filtros, escolhidos em fun-

contínuos. Conversores analógico/digitais (ADC) e di-

ção dos diferentes parâmetros que podem aperfeiçoar

gitais/analógicos (DAC) são processos que permitem

certas características a expensas de outras. O termo ri-

computadores digitais registrarem e gerarem estes si-

pple, utilizado na caracterização dos filtros reais, é defi-

nais. A informação digital é diferente do sinal contínuo,

nido por uma zona de transição da amplitude de freqü-

pois possui dois componentes importantes, sua amos-

ências das extremidades e das bandas. Na prática, fre-

tragem e quantização. Ambos restringem o quanto de

qüentemente são utilizados diferentes tipos de filtros,

informação um sinal digital pode conter(6).

alguns envolvidos com o próprio condicionamento do

O processo de digitalização de um sinal EMG analó-

sinal (implicando o uso de filtros analógicos que variam

gico é realizado por conversores analógico/digital (ana-

sua voltagem) e, outros, necessários para a análise dos

log-to-digital converter, ADC). Estes dispositivos são

dados, uma vez que estes foram digitalizados (filtro di-

componentes comuns dos equipamentos eletrônicos e

gital, onde os sinais analógicos são amostrados e repre-

são utilizados para capturar sinais de voltagem (analógi-

sentados por uma matriz numérica). O filtro analógico

co) e expressar a informação em formato numérico (di-

desempenha importante papel na circuitaria analógica,

gital). Uma vez digitalizada, a informação pode ser pro-

sendo importante notar que estes filtros são comumente

cessada pelo software e hardware para alcançar objeti-

usados em estágios de condicionamento do sinal, antes

vos específicos. O processo de digitalização impõe limi-

de qualquer digitalização. O condicionamento do sinal

tes inerentes ao grau de precisão, contudo, se a tarefa

refere-se à modificação do sinal para a proposta de fa-

é representar corretamente o sinal original, este então,

cilitar sua interação com outros componentes, circuitos

pode ser reconstruído sem perda de informação(9).

e sistemas. Geralmente, isto pode envolver a retirada

Utiliza-se o conceito de quantização quando os valo-

do ruído ou a redução do comprimento de banda para

res dos dados podem ser representados por um limitado

simplificar qualquer processo de análise(9). Uma consi-

número de dígitos. No caso de computadores, estes va-

deração importante quanto ao uso dos filtros para o ali-

lores são descritos como dígitos binários (bits). Todos os

samento do sinal EMG baseia-se em um atraso de fase

ADC possuem um número fixo de bits para quantificar a

gerado pelo processamento, que pode ser removido se

voltagem do sinal de entrada detectado. O mais comum é

realizada a filtragem e depois, o procedimento repetir-

a utilização de resoluções em torno de 8, 12, 16 bits. A di-

se em sua ordem inversa. Somado a isso, filtros digi-

gitalização do sinal de voltagem (analógico) é especifica-

tais distorcem os dados em seu início e final, portan-

da por um intervalo particular, definido por uma voltagem

to, para minimizar tais distorções, é ideal coletar um

de entrada máxima e mínima. Por definição, este interva-

tempo maior do sinal EMG(16,17).

lo é dado pelo esquema de quantização n-bit, e a precisão

Quanto aos tipos de filtro comumente utilizados po-

ou resolução do ADC pode ser caracterizada pela seguinte

de-se citar o Butterworth que é o melhor filtro para a má-

equação: V resolução=V intervalo/(2n). Esta inerente limi-

xima resposta plana na transmissão do passa-banda e

tação do esquema de representação de números discre-

minimiza seu ripple. Esse filtro é mais bem ajustado para

tos é considerada como erro de quantização da mensura-

aplicações que requerem a preservação da linearidade da

ção do processo, sendo importante garantir que este erro

amplitude na região de passa-banda, sendo, portanto,

não interfira na acurácia do sinal avaliado. Portanto, a es-

um candidato ideal ao condicionamento do sinal EMG.

colha do ADC deve levar em consideração três fatores de-

Esse filtro é completamente especificado pelo seu ganho

terminantes: o ganho do sistema, o ruído de entrada e a

máximo do passa-banda, freqüência de corte e ordem

voltagem máxima de saída do sistema(9).

do filtro. O filtro Chebyshev possui uma vantagem a expensas de um visível ripple nas regiões de passa-ban-

CONCLUSÃO

da. O filtro Elíptico, comparado aos anteriores, mantém

Conclui-se que a eletromiografia é uma importan-

a inclinação da curva de corte para as menores ordens

te ferramenta para análise clínica e esportiva em dife-

do filtro, A magnitude de resposta do filtro Bessel é mo-

rentes condições estáticas e dinâmicas. Entretanto, cui-

notônica e alisada, sem ripples em sua banda de trans-

dados com o correto processo de aquisição das informa-

missão ou stop band. A principal vantagem desse filtro

ções, para cada condição, é fundamental para a fidedig-

é sua excepcional linearidade de fase(9).

nidade das informações adquiridas.
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Crianças com derrame pleural: caracterização
e fisioterapia.
Children with pleural effusion: clinical, surgical and physical therapy.
Flávia de Freitas Pena(1), Edson Lopes Lavado(2), Adriana Yuki Izumi(3), Dirce Shizuko Fujisawa(4).
Centro de Ciências e Saúde – Hospital Universitário - Departamento de Fisioterapia

Resumo
Introdução: Os derrames pleurais (DP) são definidos pelo acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, resultante do
desequilíbrio fisiológico das forças que regulam a formação e reabsorção ou de eventos fisiopatológicos, decorrentes de
processos inflamatórios ou infiltrativos. Objetivo: Estabelecer as características de crianças com DP, a evolução, tratamento clínico-cirúrgico, fisioterapia e relação entre fisioterapia e tempo de internação. Métodos: Estudo descritivo retrospectivo com informações coletadas por meio de análise de prontuários de 64 pacientes, de 0 a 12 anos, com diagnóstico de DP, internadas no período de Janeiro de 1999 a Junho de 2008, na Unidade de Enfermaria em Pediatria do Hospital
Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Para análise estatística foi usado teste exato de Fisher. Resultados:
Houve predomínio de lactentes (48,4%), todos os pacientes apresentavam doenças associadas, a punção foi realizada em
70,3% das crianças, 42,2% fizeram uso de dreno torácico e 64,1% receberam fisioterapia. Existiu associação entre o uso
de dreno e atendimento pela fisioterapia (p=0,005) e tempo de internação e realização de fisioterapia (p=0,016). A mediana de internação foi de 16 dias, já das crianças que não realizaram fisioterapia a mediana de internação foi de 10 dias.
Conclusão: A fisioterapia tem papel fundamental na melhora da criança com DP, porem o acompanhamento ocorre, principalmente, nos casos de maior gravidade ou de evolução com complicações e necessidade de intervenção cirúrgica.
Palavras-chaves: Derrame Pleural. Pediatria. Terapêutica. Fisioterapia. Hospitalização. Tempo de internação.
Abstract
Introduction: Pleural Effusions (PE) are defined by abnormal accumulation of fluid in the pleural space, resulting from
physiological imbalance of the forces governing the formation and resorption or pathophysiological events, resulting
from inflammatory or infiltrative cases. Objective: To identify the characteristics of children with PE, evolution, medical and surgical treatment, physiotherapy and the relationship between physical therapy and hospital stay. Methods:
A retrospective descriptive study with information collected through review of medical records of 64 patients, 0-12
years, diagnosed with PE who were admitted from January 1999 to June 2008, Unit of Pediatric of University Hospital of Londrina. For statistical analysis we used Fisher’s exact test. Results: There was a predominance of infants
(48.4%), all patients had associated diseases, puncture was performed in 70.3% of the children, 42.2% were treated with chest tube and 64.1% received physiotherapy. There was an association between the use of drain and physical therapy care (p=0.005) and the length of stay and realization of therapy (p = 0.016). The avarage hospital stay
was 16 days, as to children who did not undergo physiotherapy. Conclusion: The average hospital stay was 10 days.
Physical therapy plays a fundamental role in improving children with PE, however monitoring occurs mainly in cases of
great severity or development of the complications and the need of surgical intervention.
Keywords: Pleural Effusion. Pediatrics. Therapeutics. Physical Therapy. Hospitalization. Length of Stay.
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INTRODUÇÃO

sociadas, exames complementares de diagnóstico e evo-

O derrame pleural (DP) caracteriza-se, pelo acú-

lução, tipos de DP, tipo de líquido, coloração do mate-

mulo de grande quantidade de líquido no espaço pleu-

rial drenado, tratamento clínico-cirúrgico, tempo de in-

ral, podendo ser identificado como patologia primária ou

ternação, realização de fisioterapia, número de sessões

secundária(1). Os sinais e sintomas, geralmente, suge-

realizadas e intercorrencias/complicações durante o pe-

rem dor localizada, tosse irritante e não produtiva, disp-

ríodo de internação.

néia, febre, redução do movimento da parede torácica,

Em relação à abordagem fisioterapêutica foram co-

deslocamento do mediastino para o lado oposto, dimi-

letados o dia de início da terapia, cinesioterapia, orien-

nuição do frênico tóraco-vocal, som maciço a percussão,

tações ao paciente e cuidadores, manobras desobstru-

diminuição do murmúrio vesicular e níveis hidroaéreos

tivas, manobras reexpansivas e uso de recursos auxi-

no exame radiológico

.

(1-5)

liares.

A evolução dos derrames estéreis e com peque-

Os resultados foram apresentados em tabelas e por

nas dimensões é rápida com tratamento clínico, sem

meio da freqüência absoluta e relativa e média com des-

necessidade de intervenção cirúrgica, demandando

vio padrão ou mediana, mínimo e máximo. A compara-

menor tempo de internação(5-7). Os derrames complica-

ção entre as variáveis continuas foi realizado pelo Teste

dos exigem procedimentos mais específicos com abor-

de Mann-Withney e a associação entre as variáveis ca-

dagem cirúrgica em inúmeros casos e maior tempo de

tegóricas pelo Teste Exato de Fisher. Diferenças ou asso-

internação(2,8).

ciações significantes foram definidas por p< 0,05.

O tratamento proposto depende do estágio em

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

que se encontra a doença e da avaliação clínica do

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do HU/UEL, con-

paciente(5,9). Pode variar da abordagem somente sobre

forme o parecer número 055/09, de acordo com a Reso-

a pneumonia, em que a resolução do DP é espontânea,

lução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS e Re-

ou opções específicas para tratamento desta complica-

soluções Complementares.

ção, como antibioticoterapia, toracocentese, drenagem
fechada, uso de agentes fibrinolíticos, cirurgia torácica
videoassistida, mini-toracotomia e decorticação(10-14).

RESULTADOS
Foram incluídos no estudo 64 prontuários de crian-

A abordagem fisioterapêutica deve ter início antes

ças com diagnóstico de DP que estiveram internadas na

da possível instalação desta complicação, exercendo im-

Unidade de Enfermaria em Pediatria (HU/UEL). Houve

portante papel no tratamento da doença de base. Com

predomínio do sexo masculino com 38 (59,4%) pacien-

a instalação do DP e as propostas de abordagem clínico-

tes, para 26 (40,6%) do sexo feminino. A faixa etária

cirúrgicas métodos e técnicas de fisioterapia são empre-

com maior incidência foi a de recém-nascidos até dois

gados com objetivos gerais de desobstrução e reexpan-

anos de idade (48,4%), classificados como lactentes,

são pulmonar(1,16).

em relação a crianças pré-escolares e escolares.Q

O objetivo do presente estudo consiste em identi-

Quanto ao aspecto clínico, apenas quatro pacientes

ficar as principais características das crianças com DP,

apresentaram antecedentes cirúrgicos, sendo uma ade-

juntamente com a evolução do tratamento clínico-cirúr-

nóidectomia, uma correção de hérnia umbilical, uma bi-

gico e fisioterapia na Unidade de Enfermaria Pediátrica

ópsia renal e uma redução de fluxo para artéria pulmo-

do Hospital Universitário da Universidade Estadual de

nar. Os 64 (100%) pacientes apresentaram alguma do-

Londrina (HU/UEL).

ença associada ao DP, sendo a principal, a Pneumonia
(58 casos, 90,62%), seguida por Hipertensão Arterial

MÉTODO
Estudo descritivo retrospectivo realizado por meio

(3 casos, 4,68%) e Síndrome Nefrótica e Desnutrição (2
casos cada, 3,12%).

de análise de prontuários de crianças internadas no

A classificação quanto ao tipo de DP (Hemotórax,

Hospital Universitário de Londrina (HU/UEL) no período

Empiema, Quilotórax e Parapneumônico) estava descri-

compreendido entre janeiro de 1999 e junho de 2008,

ta em 28 dos 64 prontuários analisados, destes, os mais

com diagnóstico de DP. Foram identificados e analisados

frequentes foram Pneumotórax (9 casos – 14,1%) e Em-

64 prontuários de crianças entre 0 a 12 anos, com diag-

piema (8 casos – 12,5%), seguidos por Parapneumôni-

nóstico de DP, que estiveram internadas nas unidades

co (4 casos – 6,25%), Empiema/Pneumotórax e Multi-

de cirurgia infantil, enfermaria de pediatria e pronto-so-

septado (2 casos cada – 3,12%) e Hemopneumotórax,

corro pediátrico do HU/UEL. Destaca-se que os prontu-

Hemotórax e Septado (1 caso cada – 1,56%). Dos mes-

ários de crianças com DP com informações incompletas

mos 28 prontuários apenas em 12 prontuários estavam

não foram utilizados no estudo, visto que não permitiam

descritos o tipo de líquido drenado como transudato e/

a coleta de dados.

ou exsudato.

As informações foram coletadas em protocolo es-

A punção foi realizada em 45 (70,3%) pacientes

truturado, contendo dados de identificação, doenças as-

e toracoscopia em 3 (4,7%) crianças. Do total de pun-
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ções, apenas em 27 (42,2%) casos foi preciso à colo-

Tabela 1. Dados demográficos das crianças com derrame pleural.

cação de dreno de tórax. O tempo de uso do dreno de

Variáveis

tórax variou entre 2 a 62 dias. Os dados demográficos

n

%

Masculino

38

59,4

Feminino

26

40,6

Gênero

das crianças com derrame pleural estão descritos na tabela 1.
A fisioterapia foi realizada, conforme solicitação
médica, em 40 (64,1%) casos, sendo um dia o tempo

Faixa etária

mínimo para início da terapia, após diagnóstico da do-

Lactente

31

48,4

ença pulmonar, em 19 (47,5%) dos pacientes, e três

Pré-escolar

19

29,7

Escolar

14

21,9

Sim

4

6,3

Não

60

93,7

dias o tempo máximo para início em 14 (35%) pacientes. O período de realização de fisioterapia teve media-

Antecedente cirúrgico

na de oito dias de atendimento, com variação de 2 a 35
dias. O número de sessões por dia/período que cada
paciente recebia variou de acordo com a gravidade de

Punção

cada caso.
Das 40 crianças que fizeram fisioterapia, a mediana

Sim

45

70,3

de internação foi de 16 dias. Já das 24 crianças que não

Não

19

29,7

Sim

27

42,2

Não

37

57,8

Total

64

100

foram atendidas pela fisioterapia apresentaram mediana

Dreno

de 10 dias de internação (p=0,016) (Tabela 2).
Das condutas fisioterápicas, a cinesioterapia estava presente em 36 (90%) casos atendidos. A cinesioterapia teve como base os exercícios de alongamento
da musculatura lateral de tronco, exercícios de rotação
de tronco, com o uso da bola dente-de-leite, bola Bobath, feijão e bastão e a deambulação com o paciente (Ta-

Tabela 3. Caracterização das sessões de fisioterapia.
Variáveis

bela 3).

N

%

Fisioterapia

O uso de incentivadores como Respiron, Voldyne/
Coach e RPPI foram utilizados em 14 (35%) dos casos.

Sim

41

64,1

As orientações aos pacientes e aos cuidadores ocorre-

Não

23

35,9

ram em 24 (60%) dos atendimentos.

Cinesioterapia
Sim

36

90

Não

4

10

Sim

28

70

Não

11

30

DISCUSSÃO
A abordagem terapêutica do DP deve ser individua-

Manobras desobstrutivas

lizada, de acordo com a fase clínica em que se encontra
o paciente dependente da etiologia do DP, da virulência
do agente e de fatores do hospedeiro(5,7,9).

Manobras reexpansivas

Estudo de Martins e colaboradores(5) demonstra-

Sim

39

97,5

ram que das 25 crianças analisadas com DP complica-

Não

1

2,5

do 15 (60%) eram do sexo masculino e 10 (40%) do fe-

Orientações

minino, com idade entre um mês a 13 anos (mediana

Sim

24

60

de 30 meses). Soares e colaboradores(7) revelaram que

Não

15

40

60% de crianças com DP parapneumônico eram do sexo

Recursos

masculino, corroborando com o presente estudo no qual

Sim

14

35

59,4% eram do sexo masculino e 40,6% do feminino.

Não

26

65

Total

64

100

Nas Unidades de Pediatria do HU/UEL, a punção é
Tabela 2. Fisioterapia x Tempo de internação
Variáveis
Número de sessões
Início da fisioterapia
Período
Tempo de internação
Período de dreno
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Mediana

Mínimo

Máximo

Quartis

10

2

60

6-15

2

1

3

1-3

8

2

35

6-13

16

4

49

10-23,75

5

2

62

4-20
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utilizada como procedimento para diagnóstico de DP, en-

vas, desobstrutivas, cinesioterapia, orientações e utli-

quanto a toracoscopia é indicada somente nos casos em

zação de recursos (Respiron, Voldyne/Coach e RPPI)

que ocorrem complicações. Desta forma, 70,3% dos pa-

foram utilizados concomitantemente conforme sinais clí-

cientes foram submetidos a punção e 4,7% a toracos-

nicos apresentados pela criança. Os resultados da fisio-

copia.

terapia podem ser influenciados pela fase de evolução

Foram submetidos a drenagem de tórax 42,2%
das crianças com tempo de uso do dreno variando entre

da doença(19).
O acompanhamento de fisioterapia da criança com

freqüência menor comparado ao estudo

DP neste estudo foi realizado conforme solicitação da

de estudo de Martins e colaboradores(5) no qual 88%

equipe médica, que encaminhavam pacientes com evo-

dos doentes foram submetidos a drenagem pleural

lução clínica mais desfavorável a recuperação. Assim,

com duração variando entre 4 a 29 dias; e de Soares e

não foi possível realização de estudo randomizado para

colaboradores(7) em que foram submetidos a drenagem

formação de grupos de intervenção de fisioterapia e

pleural 52% e necessitaram de cirurgia 18% dos pacien-

controle. Cunha e colaboradores(1) descrevem que a fi-

tes; tais diferenças podem ser explicadas devido ao tra-

sioterapia deve ser iniciada no DP quando indicada e de-

tamento para a resolução do DP variar de acordo com a

penderá das doenças que o originaram.

2 e 62 dias,

experiência institucional(7).

O tempo de internação variou entre 4 a 49 dias com

O DP Parapneumônico ocorre durante o curso clí-

mediana de 16 dias, corroborando com estudo de Soa-

nico de uma pneumonia ou abcesso pulmonar(2,3,7,17).

res e colaboradores(7), no qual a mediana de internação

No Brasil, ocorre em torno de 40% das crianças hos-

foi de 15 dias, variação de 2 a 51 dias e tempo de in-

pitalizadas por pneumonias(17), podendo aparecer em

ternação. A comparação com Martins e colaboradores(5)

cerca de 25% a 44% dos casos de pneumonias adquiri-

em que a mediana de internação de 30 dias, com va-

das na comunidade . Neste estudo foram revelados 58

riação de 14 a 84 dias, os resultados de nosso estudo

(90,62%) dos casos de crianças com Pneumonia asso-

foram menores.

(3)

ciado a DP, porém foram descritos no prontuário médico

As limitações da pesquisa decorrem da coleta de

freqüência de 4 (6,25%) casos de DP parapneumônico,

dados ter sido realizada por meio de análise de prontu-

tal fato pode ser devido ao erro ou falta de dados regis-

ário. Filho e colaboradores(20) revelaram que a documen-

trados no prontuário pela equipe de saúde.

tação sobre o cuidado do paciente é, muitas vezes, rea-

Crianças com piores evoluções clínicas, com quadros

lizada por registros pobres, incompletos, desordenados

de febre e dificuldade respiratória de maior duração, estão

e com serviços de arquivos médicos precários, corrobo-

associadas a necessidade de procedimentos complemen-

rando com a dificuldade encontrada no presente estudo,

tares, como a drenagem de tórax e/ou cirurgia que pro-

visto que os dados como tipo de DP, coloração e aspecto

longam o tempo de internação(7). Estudo(5) com crianças

do líquido drenado, sinais e sintomas apresentados pela

com DP complicado socilitaram reabilitação pulmonar em

criança não estavam descritos.

todos os casos. Tais considerações podem justificar o fato

Estudos randomizados e controlados devem ser re-

do presente estudo em que crianças que receberam aten-

alizados para verificação da real eficácia da fisioterapia

dimento de fisioterapia permanecerem mais tempo inter-

em relação ao tratamento do DP em crianças.

nadas do que crianças que não foram acompanhadas pela
fisioterapia (p<0,05), devido a solicitação médica feita

CONCLUSÃO

para o atendimento somente para casos mais graves. So-

A faixa etária dos lactentes foi a mais frequente em

ares e colaboradores(7) descrevem maior tempo de inter-

nosso estudo. Na evolução clínico-cirúrgica a punção foi

nação no grupo submetido a drenagem pleural, devido a

a mais utilizada em nosso serviço para diagnóstico, já

demora da realização deste procedimento.

o uso de dreno de tórax não foi necessário em todas as

O líquido pleural, em condições fisiológicas, atua

crianças diagnosticadas com DP.

como lubrificante, facilitando o deslizamento das pleu-

As crianças que receberam atendimento da fisiote-

ras durante os movimentos respiratórios. Todo o líquido

rapia eram, em grande maioria, as que utilizavam dreno

secretado no espaço pleural é reabsorvido(18). O acúmu-

de tórax e, consequentemente, permaneceram mais

lo de líquido na cavidade pleural causada pelo DP cursa

tempo internadas.

com quadro clínico respiratório do tipo restritivo(1,16).

A fisioterapia tem papel fundamental na recupera-

Justificando a maioria das técnicas utilizadas pelos fisio-

ção da criança com DP, visto que as manifestações clíni-

terapeutas do estudo serem manobras reexpansivas.

cas, as complicações e a sua evolução são variáveis, de-

A fisioterapia respiratória deve visar a reexpansão

vendo assim ser solicitada. Para que isso aconteça, há

da área afetada por meio de manobras e padrões respi-

necessidade de maior esclarecimento para equipe médi-

ratórios e da cinesioterapia; tais técnicas podem ser re-

ca quanto à indicação precoce de fisioterapia respirató-

alizadas por meio de manobras manuais ou com utiliza-

ria nos casos de DP em crianças internadas nos servi-

ção de aparelhos(1,16). Neste estudo técnicas reexpansi-

ços de pediatria.
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Derrame pleural e fisioterapia.

A grande variação de técnicas respiratórias, assim

tal, mesmo com a realização de fisioterapia respiratória.

como, de exercícios de cinesioterapia foi demonstra-

Tal fato indica que o tempo de internação não é um des-

da no estudo para o tratamento do DP em crianças(17).

fecho satisfatório para a comprovação da efetividade da

Os resultados mostraram que a fisioterapia é solicitada,

fisioterapia em crianças com derrame pleural. Portanto,

principalmente, para os casos mais graves, quando na

estudos controlados devem ser realizados para compro-

maioria das vezes, o paciente já está utilizando dreno

vação da efetividade da fisioterapia no derrame pleural

de tórax, fato que aumenta sua permanência no hospi-

em pacientes pediátricos.
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Artigo de Revisão

Efeitos do treinamento muscular inspiratório
na função pulmonar, tolerância ao exercício,
dispnéia e qualidade de vida do paciente com
DPOC.
Effects of inspiratory muscle training on pulmonary function, exercise tolerance, dyspnea and quality of life in patients with COPD.
Márcia de Oliveira Nakamiti(1), Ricardo Oliveira Guerra(2), Diana Amélia de Freitas(3), Patrícia Angélica de
Miranda Silva Nogueira(4), Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça(5)
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Resumo
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) promove o desenvolvimento gradual de desvantagens mecânicas e fisiológicas ao sistema respiratório. A dispnéia e a limitação ao exercício desenvolvida por estes pacientes são os principais determinantes da diminuição do desempenho nas atividades de vida diária, no trabalho e na qualidade de vida relacionada à saúde. O treinamento da musculatura inspiratória (TMI) é indicado para pacientes com dispnéia intensa e fraqueza muscular inspiratória, uma vez que a
diminuição na força muscular inspiratória está associada a um aumento na dispnéia e uma diminuição na capacidade funcional. Objetivo: Analisar o ganho de força no TMI em pacientes com DPOC e seu efeito na função pulmonar, tolerância ao exercício, dispnéia e
qualidade de vida. Método: As bases de dados eletrônicas MEDLINE, LILACS, Biblioteca Cochrane e SciELO foram consultadas. O TMI
deveria ser com um dispositivo de Threshold® em pacientes diagnosticados com DPOC moderada à grave. Os artigos foram analisados
metodologicamente utilizando a escala PEDro. Resultados: Foram analisados os dados de 172 e 211 indivíduos, alocados em grupos
controle e experimental, respectivamente nos 11 estudos incluídos. Todos os estudos indicaram ganho da força e resistência muscular inspiratória, associado a melhoras na tolerância ao exercício, dispnéia e qualidade de vida, sem influenciar no VEF1 e CVF. Conclusão: O TMI traz benefícios adicionais ao paciente com DPOC por otimizar os resultados esperados quando este é inserido no programa de reabilitação pulmonar.
Palavras-chaves: exercícios respiratórios, DPOC, reabilitação pulmonar.
Abstract
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) promotes the gradual development of mechanical and physiological disadvantages in the respiratory system. Dyspnea and exercise limitation developed in these patients are the main determinants of reduced performance in activities of daily living, work and quality of life related to health. The inspiratory muscle training (IMT) is indicated for patients with severe dyspnea and inspiratory muscle weakness, since the decrease in muscle strength is associated with an increase in dyspnea and a decrease in functional ability. Objective: To analyze the strength gained with IMT in patients with COPD and
its associated effects in the pulmonary function, exercise tolerance, dyspnea and quality of life. Method: MEDLINE, LILACS, Cochrane
Library and SciELO databases were consulted. The IMT should have been performed using the Threshold® device in patients diagnosed
with COPD, moderate to severe. The studies were methodologically analyzed with PEDro scale. Results: The data from 172 e 211 participants, allocated within control and experimental groups, respectively in the 11 included studies, were analyzed. All studies have indicated an increase of inspiratory muscle strength and endurance, in association of exercise tolerance, dyspnea and quality of life improvements, without influencing the FEV1 and FVC. Conclusion: The IMT brings additional benefits to the patient with COPD by optimizing the expected results when introduced at a pulmonary rehabilitation program.
Keywords: breathing exercises, COPD, rehabilitation.
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INTRODUÇÃO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) promove o desenvolvimento gradual de desvantagens me-

Treinamento muscular inspiratório no DPOC.

ção de alguns aspectos importantes para uma adequada
condução do trabalho. O processo de revisão da literatura adotado encontra-se descrito a seguir.

cânicas e fisiológicas ao sistema respiratório. A principal delas é a hiperinsuflação pulmonar, que desencadeia

Estratégias de busca

uma série de outras disfunções como o aparecimento de

A pesquisa de artigos foi realizada através da Biblio-

um prejuízo na mecânica do diafragma, com encurta-

teca Virtual em Saúde pelo site www.bireme.br, cujas

mento de suas fibras, o que leva a uma atuação exces-

fontes são as bases de dados eletrônicas LILACS, ME-

siva dos músculos acessórios da respiração, gasto ener-

DLINE, Biblioteca Cochrane e SciELO. Além disso, para

gético muscular excessivo, retenção de CO2, dispnéia e

garantir uma revisão detalhada do assunto, alguns arti-

limitação ao exercício(1).

gos foram pesquisados diretamente em revistas da área

A dispnéia e limitação ao exercício desenvolvidas

para sua localização e possível inclusão nesta revisão,

pelos pacientes com DPOC são os principais determi-

de acordo com as listas de referências de artigos pré-se-

nantes da diminuição do desempenho nas atividades de

lecionados. A consulta de artigos foi feita retrospectiva-

vida diária (AVD’s), no trabalho e na qualidade de vida

mente até o ano de 1998, usando as seguintes palavras-

relacionada à saúde(2), podendo comprometer tanto fun-

chaves: treinamento muscular inspiratório (inspiratory

cionalmente quanto psicologicamente(3). Esses sinto-

muscle training), threshold, treinamento físico (physi-

mas, associados às alterações da função pulmonar, in-

cal training), reabilitação pulmonar (pulmonary rehabi-

duzem o desenvolvimento progressivo de eventos limi-

litation), sempre associando com a sigla DPOC (COPD).

tantes, começando com a inatividade física(4), que gera

A busca foi limitada aos artigos escritos em português,

uma intolerância ao exercício e a piora significativa do

inglês e espanhol.

condicionamento físico. Isto pode causar isolamento social, ansiedade, depressão e dependência. A incapacida-

Seleção dos artigos

de física, perda de produtividade e piora da qualidade

A seleção inicial dos artigos foi feita a partir de

de vida agravam-se substancialmente com a progres-

uma análise de seus resumos baseada nos seguintes

são da DPOC(5).

aspectos: tipo de estudo, objetivos, metodologia; cri-

A Reabilitação pulmonar é um programa multidis-

térios de inclusão e exclusão de participantes; caracte-

ciplinar individualmente desenhado para otimizar a per-

rísticas gerais da amostra (idade, sexo, grau de seve-

formance física e social, garantindo uma melhor autono-

ridade da doença); descrição do treinamento da mus-

mia desses pacientes. Estudos descrevem-na como res-

culatura inspiratória realizado (freqüência, intensida-

ponsável pela melhora na capacidade de exercício, da

de e progressão da intensidade, duração, tipo, nível de

dispnéia e fadiga, por mudanças psicológicas positivas

supervisão); descrição do grupo controle; número de

e melhora na realização das AVD’s(5,6), além de reduzir o

participantes total e em cada grupo do estudo; e os re-

tempo de internação hospitalar e o número de hospitali-

sultados atingidos(8).

zações e de consultas médicas, melhorando conseqüentemente a qualidade de vida.

Dessa forma, após a análise dos resumos, os artigos pré-selecionados deveriam estar de acordo com os

Associado ao programa está indicado o treinamen-

seguintes critérios de inclusão: estudos experimentais

to da musculatura inspiratória (TMI) naqueles pacientes

e randomizados; relacionados ao treinamento da mus-

com dispnéia intensa e fraqueza muscular inspiratória(2).

culatura inspiratória em portadores de DPOC; fazer uso

A recomendação desse tipo de treinamento está baseada

do Threshold® como dispositivo de treinamento para a

no fato de estudos evidenciarem que uma diminuição na

musculatura inspiratória; participantes maiores de 18

força muscular inspiratória está associada a um aumento

anos com diagnóstico de DPOC, moderado a grave de

na dispnéia e uma diminuição na capacidade funcional(7).

acordo com a espirometria em concordância com os pa-

Além disso, o uso desse tipo de treinamento nos

râmetros da GOLD(9) (VEF1/CFV < 70% ou 50% ≤ VEF1

programas de reabilitação pulmonar para pacientes com

< 80% para moderada, e VEF1/CFV < 70% ou 30% ≤

DPOC vem sendo descrito na literatura com resultados

VEF1 < 50% para grave); e sem outras co-morbidades.

positivos. Portanto, o propósito desta revisão sistemáti-

A intervenção poderia ser feita em regime experi-

ca é analisar o ganho de força muscular respiratória a

mental ou domiciliar, sendo supervisionada ou não. Se

partir de um TMI com Threshold® no tratamento de por-

houvessem dúvidas quanto ao processo de inclusão de

tadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)

algum artigo, um segundo autor seria consultado e de-

e seu efeito na função pulmonar associado à tolerância

terminaria a inclusão ou não deste. Para o grupo contro-

ao exercício, dispnéia e qualidade de vida.

le não foi definido nenhum tipo de intervenção, podendo
este receber apenas o tratamento medicamentoso pa-

MÉTODO
A elaboração desta revisão foi baseada na defini-

Ter Man. 2011; 9(44):559-568

drão ou algum tipo de TMI associado, bem como programa educacional ou exercícios de padrões respiratórios.

561

Márcia O. Nakamiti, Ricardo O. Guerra, Diana A. Freitas, Patrícia A. M. S. Nogueira, Karla M. P. P. Mendonça.

Análise crítica dos artigos selecionados

bilizarem seus textos completos. Dessa forma, 15 arti-

Para avaliar a qualidade metodológica dos artigos

gos foram selecionados para a apreciação crítica, destes

selecionados foi aplicada a Escala PEDro. Esta foi desen-

4 estudos não obtiveram a pontuação mínima no escore

volvida pelo Centre for Evidence-Based Physiotherapy

PEDro. A avaliação metodológica dos artigos de acordo

para avaliar e quantificar a qualidade metodológica de

com a escala PEDro está disponibilizada na Tabela 01.

estudos controlados e randomizados, revisões sistemá-

Dentre os 11 artigos elegíveis para o estudo 04 uti-

ticas e normas de procedimentos para a prática clínica

lizaram os critérios da American Thoracic Society para
o diagnóstico da DPOC(12-15); 06 utilizaram os valores da

baseada em evidências no campo da Fisioterapia.
A pontuação é determinada através da contagem

espirometria (VEF1 e/ou VEF1/CVF) associados à história

do número de itens da escala que tenham sido cumpri-

clínica do paciente(16-21). Apenas 01 artigo não informou

dos pelo ensaio. Ela enumera 11 critérios (tabela 02)

os critérios para o diagnóstico da DPOC(22).

que produzem uma pontuação máxima de 10 pontos se
Descrição geral dos estudos incluídos

todos os critérios forem satisfeitos, uma vez que o primeiro critério não é pontuado. A Escala Pedro foi apli-

Segue abaixo a síntese dos dados analisados nesta

cada porque a confiabilidade do escore total, estabeleci-

revisão. Na Tabela 02 está descrito o desenho metodo-

do a partir do julgamento consensual, é aceitável e de-

lógico dos artigos.

monstra adequada segurança para o uso em revisões
Características dos participantes

sistemáticas ou estudos randomizados e controlados em
Fisioterapia(10). Dessa forma, foram considerados artigos

O tamanho amostral de cada estudo variou de 16

de moderada à alta qualidade metodológica aqueles que

a 53 participantes, predominante homens (66%), com

apresentaram pelo menos 50% dos critérios da escala

idade média entre 62 e 70 anos, com VEF1 variando de

PEDro, ou seja, nota ≥ 5(11).

30% a 53% do valor predito. Os valores iniciais para a
PImáx dos sujeitos participantes variou de -53,2 cmH2O a
-86 cmH2O e a distância caminhada no TC6’ de 244m a

RESULTADOS
Dentre os 51 estudos pré-selecionados nas bases

448m. No total, esta revisão sistemática analisou resul-

escolhidas, foram excluídos 25 por não obedecerem aos

tados dos dados de 172 e 211 indivíduos, alocados em

critérios de inclusão especificados e 11 por não disponi-

grupos controle e experimental, respectivamente.

Tabela 1. Análise metodológica dos artigos incluídos na revisão.
Autor (ano)

Critérios da qualidade metodológica
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Larson et al (1999)

Sim

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

Ramírez-Sarmiento et al (2002)

Sim

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

Weiner et al (2003)

Sim

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

Hsiao et al (2003)

Sim

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

Weiner et al (2004)

Sim

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

Séron et al (2005)

Sim

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

Beckerman et al (2005)

Sim

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

Hill et al (2006)

Sim

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

Di Mambro et al (2007)ww

Sim

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

Madariaga et al (2007)

Sim

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

Magadle et al (2007)

Sim

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+ = presente; - = ausente
1) Especificação dos critérios de inclusão (item não pontuado);
2) Alocação aleatória;
3) Sigilo na alocação;
4) Similaridade dos grupos na fase inicial;
5) Mascaramento dos sujeitos;
6) Mascaramento do terapeuta;
7) Mascaramento do avaliador;
8) Medida de pelo menos um desfecho primário em 85% dos sujeitos alocados;
9) Análise da intenção de tratar;
10) Comparação entre grupos de pelo menos um desfecho primário
11) Relato de medidas de variabilidade e estimativa dos parâmetros de pelo menos uma variável primária.
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1ª Fase: 1x/dia;
6 dias/sem; 12
semanas
2ª Fase: 1x/dia;
3 dias/sem; 48
semanas

1ª Fase supervisionada
por 1 mês
(ambulatorial);
Sem supervisão
(domiciliar) - ligações
diárias e visita
semanal do terapeuta

30 min/sessão;
1ª Fase: 15% PImáx (1ª
sem), + 5-10% a cada
sessão até atingir 60% PImáx
(1º mês), (ajuste semanal);
2ª Fase: 60% PImáx (ajuste
mensal)

N = 38 (D=44,7%)
65 anos (82% homens)
VEF\ = 46%;
VEF\ /CVF = NI

1ª Fase: TMI
2ª Fase: TMI x
TMI falso

Hsiao et al
(2003)

Weiner
et al
(2004)

7 cmH2O

Não
realizava
TMI

7 cmH2O

7

5

Força e resistência
muscular inspiratória;
tolerância ao exercício;
dispnéia; qualidade de
vida relacionada à saúde

Força e resistência
muscular inspiratória;
tolerância ao exercício;
dispnéia; função pulmonar

7

5

5

Escore
PEDro

Força e resistência
muscular inspiratória;
capacidade física;
dispnéia; função pulmonar

Força e resistência
muscular inspiratória;
capacidade física; função
pulmonar; adaptação
estrutural das fibras
musculares

Força e resistência
muscular inspiratória;
tolerância ao exercício;
dispnéia; fadiga; função
pulmonar

Resultados avaliados

Siglas: N = amostra; NI = não informado; D = desistência; TMI = treinamento muscular inspiratório; PImáx = pressão inspiratória máxima; sem = semanas; min = minutos; VEF1 = volume expiratório forçado no 1s; CVF =
capacidade vital forçada; TCE = treino com ciclo ergômetro; TME = treinamento muscular expiratório; ED = orientação educacional; thr = threshold; inc. à fluxo = incentivador à fluxo.

2x/dia;
5 dias/sem;
8 semanas

Sem supervisão
(domiciliar) - registro
diário das sessões

15 min/sessão;
uso de clip nasal;
50% PImáx (ajuste a cada
2 sem)

N = 42 (D=28,6%)
70 anos (86% homens)
VEF\ = 51%;
VEF\ /CVF = 53%

1x/dia;
6 dias/sem;
12 semanas

TMI (thr) x
TMI (inc.
à fluxo) x
Controle

Sem supervisão
(domiciliar)

N = 32 (D=0%)
63 anos (81% homens)
VEF\ = 44%;
VEF\ /CVF = NI

30 min/sessão;
15% PImáx (1ª sem), +
5-10% a cada sessão até
atingir 60% PImáx (4ª sem)
(ajuste semanal)

Resistência
zero

Supervisão de
Profissional
(ambulatorial)

1x/dia;
Ciclos de 3 min
de TMI e 2 min de
repouso
5 dias/sem;
5 semanas

Protocolo intervalado
30 min/sessão;
40-50% PImáx (ajuste de
acordo com a tolerância do
pcte)

Não
realizava
TMI ou
estava
associado
ao TCE

1x/dia;
Ciclos de 5 min de
TMI e 1-3 min de
repouso;
5 dias/sem;
16 semanas

Sem supervisão
(domiciliar) - registro
diário das sessões
e visita semanal de
enfermeira

TMI x TME x
TMI+TME x
TMI falso

N = 16 (D=12,5%)
66 anos (100%
TMI x TMI falso homens)
VEF\ = 30%;
VEF\ /CVF = N

RamírezSarmiento
et al
(2002)

Grupo
Controle

Freqüência e
duração do TMI

Supervisão

Weiner
et al
(2003)

TMI x TCE x
TMI+TCE x ED

Protocolo intervalado
30 min/sessão;
30% PImáx, progredindo
para 60% PImáx (4º mês)

N = 53 (D=0%)
65 anos (66% homens)
VEF\ = 50% ;
VEF\ /CVF = 41%

Larson
et al
(1999)

Tempo, Intensidade e
progressão do TMI

Característica da
amostra

Metodologia
Usada

Autor
(Ano)
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TMI x TMI falso

TMI x TMI falso

TMI x TMI falso

TMI (thr) x TMI
(ap. resis.) x
TMI falso

Beckerman
et al
(2005)

Hill et al
(2006)

Di Mambro
et al
(2007)

Madariaga
et al
(2007)

Sem supervisão
(domiciliar) visita semanal ao
ambulatório

Supervisionado
(ambulatorial)

10 min/sessão (1ª sem); 15 min/
sessão (3ª sem); 20 min/sessão (4ª
sem);
40% PImáx (ajuste a cada 14 dias)

protocolo intervalado;
ciclos de 15 min de TMI e 20 min de
repouso;
carga mínima (1ª sem); seguida
pela carga máx tolerada em 15 min

30 min/sessão;
15% PImáx (1ª sem),
+ 5-10% até atingir 60% PImáx (1º
mês) (mantida)

N = 25 (D=20%)
62 anos (60%
homens)
VEF\ = 34%;
VEF\ /CVF = 47%

N = 34 (D=3%)
63 anos (NI)
VEF\ = 47%;
VEF\ /CVF = 43%

N = 31 (D=13%)
65 anos (74%
homens)
VEF\ = 45%;
VEF\ /CVF = NI

Supervisão de
terapeuta
(ambulatorial)

Supervisionado
(ambulatorial)

21 min/sessão;
7 ciclos de 2 min na carga máx
tolerada seguido de 1 min de repouso

N = 35 (D=5,7%)
68 anos (63%
homens)
VEF\ = 37%;
VEF\ /CVF = 38%

1x/dia;
3 dias/sem;
24 semanas

1x/dia;
6 semanas

1x/dia;
5 dias/sem;
6 semanas

1x/dia;
3 dias/sem;
8 semanas

Resistência
zero

7 cmH2O

Resistência
zero

10% PImáx
(base)

7 cmH2O

7

Força muscular
inspiratória; tolerância
ao exercício; dispnéia;
qualidade de vida
relacionada à saúde;
função pulmonar

6

Força muscular
inspiratória; tolerância ao
exercício; qualidade de
vida relacionada à saúde;
dispnéia

5

8

Força e resistência
muscular inspiratória;
tolerância ao exercício;
qualidade de vida
relacionada à saúde;
função pulmonar

Força e resistência
muscular inspiratória;
qualidade de vida; função
pulmonar; gases arteriais

7

7

Escore
PEDro

Força muscular
inspiratória; tolerância
ao exercício; dispnéia;
qualidade de vida
relacionada à saúde;
função pulmonar

2x/dia;
6 dias/sem;
48 semanas

15 min/sessão;
15% PImáx (1ª sem)
+ 5-10% a cada sessão até atingir
60% PImáx (4ª sem) (ajuste mensal)

Supervisão
de terapeuta
respiratório 1º mês
- (ambulatorial)
Sem supervisão
(domiciliar) ligações diárias e
visita semanal do
terapeuta

N = 42 (D=26,2%)
67 anos (76%
homens)
VEF\ = 42%;
VEF\ /CVF = NI

Supervisão de
fisioterapeuta
(ambulatorial)
7 cmH2O

Força muscular
inspiratória; tolerância ao
exercício; qualidade de
vida relacionada à saúde;
função pulmonar

1x/dia;
5 ciclos de
TMI e 1 min
de repouso
2 dias/sem;
8 semanas

Protocolo intervalado
10 min/sessão (início) e 30 min/
sessão (3 sem finais);
40% PImáx, (ajuste após 4 sem)

N = 35 (D=11,43%)
70 anos (51%
homens)
VEF\ = 53%;
VEF\ /CVF = NI

Resultados avaliados

Freqüência e
Grupo
duração do
Controle
TMI

Supervisão

Tempo, Intensidade e progressão
do TMI

Característica da
amostra

Siglas: N = amostra; NI = não informado; D = desistência; TMI = treinamento muscular inspiratório; PImáx = pressão inspiratória máxima; sem = semanas; min = minutos; VEF1 = volume expiratório forçado no 1s; CVF
= capacidade vital forçada; thr = threshold; ap. resis. = aparelho resistivo; ERG = exercícios de recondicionamento geral.

TMI+ERG x TMI
falso+ERG

TMI x TMI falso

Séron et al
(2005)

Magadle
et al
(2007)

Metodologia
Usada

Autor (Ano)
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Características do TMI

Beckerman et al.(14) avaliaram o efeito do TMI ao

Os protocolos utilizados para o TMI nos estudos

longo de um ano e observou um aumento da PImáx no 3º

incluídos apresentaram as seguintes características: o

mês de treinamento. Esse aumento foi estatisticamente

treinamento teve duração entre 15 a 30 minutos, reali-

significante, quando comparado ao grupo controle, e se

zado uma vez ao dia ou fracionado em duas sessões ao

manteve até o final do estudo. Neste estudo, foi acha-

dia. Alguns estudos realizaram treinamento intervalado,

do uma boa correlação entre os dados iniciais de PImáx,

onde cada ciclo de TMI era seguido por um período de

POD e TC6’, e uma forte correlação entre o aumento da

repouso. A frequência do treinamento variou entre 3 a

PImáx com a diminuição do escore Borg e o aumento no

6 dias por semana, e a duração total dos protocolos uti-

TC6’. A melhora da força muscular inspiratória também

lizados esteve entre 5 a 48 semanas. Dois estudos re-

foi observada no estudo de Magadle et al.(15), que avalia-

alizaram um acompanhamento do treinamento por um

ram o efeito de exercícios de condicionamento global as-

longo período de tempo (cerca de 1 ano), o que possibi-

sociado ao TMI, cujo aumento da PImáx só se deu após 3

lita uma avaliação dos efeitos a longo prazo de um pro-

meses da inclusão do TMI ao protocolo adotado.
Weiner et al.(13) também observaram que o ganho

tocolo de TMI.
O TMI ocorreu no âmbito ambulatorial com a super-

da força muscular inspiratória se dá a partir do 3º mês

visão de um profissional ou no domicílio, sem supervi-

de treino. Esse aumento continua a crescer progressi-

são. Os treinamentos domiciliares eram acompanhados

vamente com o decorrer do treino, no entanto, 3 meses

por meio de um registro diário das sessões em um ca-

após a sua interrupção ou redução da carga de treina-

derno de anotações, ligações diárias, visita semanal de

mento, a diminuição da PImáx já se torna evidente e es-

um profissional ao domicílio ou ida do paciente ao am-

tatisticamente significante quando comparada ao grupo

bulatório.

que manteve o TMI.

Apresentação das variáveis estudadas

mento da PImáx foi acompanhado de um aumento na pro-

No estudo de Ramirez-Sarmiento et al.(17) esse auporção e tamanho de fibras tipos I e II dos músculos intercostais externos após o período de TMI.

Força muscular inspiratória
Todos os artigos analisados avaliaram a força mus-

Resistência muscular inspiratória

cular inspiratória e demonstraram o efeito positivo do

Sete estudos avaliaram a resistência muscular ins-

TMI nesta, representada pelo aumento da PImáx, princi-

piratória. Foram utilizados diferentes protocolos para a

palmente nos grupos experimentais. Entretanto, os es-

mensuração dessa variável. Entretanto, para represen-

tudos adotaram diferentes metodologias para determi-

tar essa resistência, foi utilizada a carga máxima tolera-

nar a PImáx. Seis artigos seguiram a metodologia descri-

da pelo paciente ao respirar contra um dispositivo com

ta por Black e Hyatt(23), que mede a PImáx a partir do vo-

uma válvula bidirecional ou o tempo que o paciente to-

lume residual(12-16,18); 01 estudo usou a máxima pressão

lerou ao respirar contra um dispositivo à carga cons-

negativa que pôde ser gerada pela boca a partir do volu-

tante.

me residual e sustentada por 2 segundos(19); 02 estudos

Quatro estudos avaliaram a carga máxima tolera-

calcularam a PImáx a partir de uma fórmula na qual eram

da pelo paciente para representar a resistência muscular

usadas as pressões esofágicas e esofágica máxima du-

inspiratória(12,13,16,20). Esses estudos verificaram um au-

; e 01 mediu a

mento da carga máxima suportada apenas pelos pacien-

PImáx a partir da Capacidade Residual Funcional(20). Ape-

tes que compuseram os grupos experimentais. Essas di-

nas 01 estudo não descreveu a metodologia usada para

ferenças tiveram significância estatística quando com-

a medição da PIMax(21).

paradas às medições iniciais.

rante manobras de sniff

(17)

e de Müller

(22)

Em um dos estudos em que o grupo controle reali-

Dois estudos avaliaram a resistência muscular ins-

zava o TMI com carga equivalente a 10% da PImáx basal,

piratória de acordo com o tempo que o paciente supor-

também foi observado uma melhora na força muscular

tou ao respirar em um dispositivo à carga constante.

inspiratória nesse grupo, entretanto, essa melhora se

Ambos os estudos mostraram um aumento do tempo

apresentou em menores proporções quando comparada

suportado apenas nos grupos em que o TMI era reali-

ao grupo experimental(20).

zado com o Threshold®, com diferenças significativas a

Nos dois estudos que compararam o TMI com

partir do 2º mês(18,22).

Threshold® e com outro equipamento de treinamento

Apenas um artigo avaliou a resistência muscular

muscular inspiratório(18,22), houve um aumento na PImáx

inspiratória utilizando estes dois critérios: carga e tempo

em ambos os grupos com diferenças estatisticamente

máximos tolerados(17). Após o período de treinamento,

significativas nas medições iniciais e finais, sem altera-

foi observada uma melhora nos dois parâmetros avalia-

ções no grupo controle. Entretanto, essa diferença não

dos no grupo experimental, com diferenças significati-

foi significativa quando comparada entre os grupos com

vas quando comparadas aos valores iniciais.

treinamento muscular.
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Foram observados um aumento no índice de Mahler e

Função pulmonar
A função pulmonar foi avaliada em 08 estudos se-

uma diminuição do escore de Borg estatisticamente sig-

lecionados por esta revisão sistemática, nos quais 07

nificantes nos grupos que realizaram o TMI. Weiner et

demonstraram não haver alterações significativas no

al.(12) evidenciaram essa diminuição significativa do es-

VEF1 ou na CVF

core de Borg no 9º mês.

. Em outro estudo, houve uma

(12,14-17,19,20)

tendência à diminuição do VEF1 no grupo controle, en-

Outros estudos que mediram a percepção da disp-

tretanto, essa tendência mostrou-se estatisticamente

néia através da escala de Borg modificada observaram

insignificante(13).

uma diminuição gradual do escore nos grupos com TMI.

Tolerância ao exercício

cante a partir do 9º mês de treinamento no estudo de

Essa diminuição passou a ser estatisticamente signifiDez estudos avaliaram a tolerância ao exercício.

Beckerman et al.(14). Já no estudo de Magadle et al.(15)

Três desses estudos não encontraram alterações signi-

houve uma diminuição não-significante em ambos os

ficativas na distância percorrida no teste da caminhada

grupos na 1ª fase do estudo, mas essa diminuição tor-

de 6 minutos - TC6’(17,19,21).

nou-se estatisticamente significante quando o TMI foi

Larson et al.,(16) avaliaram a tolerância ao exercício

introduzido ao estudo. Em Larson et al.,(16) foi eviden-

com dois tipos de testes com ciclo ergômetro (um sub-

ciada uma melhora na dispnéia relacionada ao exercício

máximo e o outro graduado). Eles observaram um au-

nos grupos que realizaram o treino com ciclo ergômetro,

mento no pico da taxa de trabalho e da captação de O2

mas esses resultados não se mostraram favoráveis à di-

para os grupos que realizavam o treinamento com ciclo

minuição da dispnéia nas AVD’s.

ergômetro, com significância estatística quando compa-

Di Mambro et al.,(21) quantificou a intensidade da

rados aos grupos sem esse tipo de treinamento. Já Hill

dispnéia pela Modified Medical Research Council Scale

et al.,(20) não encontraram alterações significativas nes-

(MMRC), que demonstrou uma redução da dispnéia em

ses testes, apesar do aumento significativo na distância

8 dos 10 pacientes do grupo com TMI.

percorrida no TC6’ no grupo com TMI quando comparado ao grupo controle.

Qualidade de vida relacionada à saúde

Weiner et al.,(12) observaram um aumento estatis-

Sete estudos analisaram a qualidade de vida rela-

ticamente significativo na distância percorrida no TC6’

cionada à saúde. Dois deles utilizaram o Short-Form 36

nos grupos que realizaram treinamento da musculatura

Health Survey Questionnaire (SF-36) para avaliar a qua-

inspiratória e expiratória e os dois associados. Esse au-

lidade de vida e não encontraram alterações significati-

mento foi significativo quando comparado os valores ini-

vas após o período de treinamento(18,21).

ciais, inclusive entre os grupos de treinamento inspira-

Três outros estudos empregaram o Chronic Respira-

tório e expiratório isolados. Hsiao et al.,(20) e Beckerman

tory Questionnaire (CRQ) para avaliar esse item(19,20,22).

et al.,(14) também encontraram um aumento significativo

Foi observado um aumento na pontuação do questioná-

da distância percorrida nos grupos que realizaram o TMI

rio, principalmente no item dispnéia, em todos os três

quando comparado ao grupo controle.

estudos, mas diferenças não-significativas. Entretanto,

Weiner et al.,(13) observaram uma melhora estatis-

Hill et al.,(20) evidenciaram uma melhora nos quatro do-

ticamente significante no TC6’ no período inicial do es-

mínios do questionário no grupo experimental e no estu-

tudo, o qual o TMI era realizado por ambos os grupos e

do de Madariaga et al.,(22) essa melhora foi mais expres-

com as mesmas características durante 03 meses. Após

siva no grupo com incentivador à fluxo.

a segunda fase, onde um grupo permanece com o TMI e

Dois estudos usaram o Saint George’s Respiratory

o outro treinando com carga mínima, houve um decrés-

Questionnaire – SGRQ(14,15). Houve uma melhora signifi-

cimo no TC6’ no grupo controle estatisticamente signi-

cativa no escore total no 6º mês de treinamento, sendo

ficante no 12º mês. Já no estudo de Magadle et al.(15)

essa melhora evidenciada após a introdução do TMI em

também foi verificado uma melhora significante no TC6’

um dos estudos(15).

em ambos os grupos apenas nos 3 meses iniciais da fase
de recondicionamento global. Após a introdução do TMI,
não houve alteração do TC6’ em nenhum dos grupos.

DISCUSSÃO
Os achados deste estudo sugerem que o TMI com
Threshold® pode ser essencial para complementar um

Dispnéia

PRP para pacientes com DPOC. Este permitiu observar

Sete estudos analisaram a percepção da dispnéia

uma possível associação entre a força e a resistência

nos participantes, e em apenas 01 não foi observado al-

muscular inspiratória, dispnéia e tolerância ao exercí-

terações na percepção da dispnéia, a partir da escala de

cio. Além disso, foi também possível verificar uma me-

Borg modificada(18).

lhora na qualidade de vida relacionada à saúde relatada

Dois estudos avaliaram a dispnéia tanto pela escala

de forma subjetiva pelos pacientes. O Guia Baseado em

de Borg modificada, quanto pelo índice de Mahler(12,13).

Evidências da Reabilitação Pulmonar(24) refere que o TMI,
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quando empregada a carga adequada, promove um in-

rida no TC6’ após o período de treinamento nos estudos

cremento da força associado com uma melhora na disp-

avaliados. É necessário um incremento de 54m nessa

néia e/ou na tolerância ao exercício. Entretanto, esses

distância para que se torne clinicamente significante(29).

, que

É possível que essa limitação não seja devido à fraqueza

mostrou diferenças não-significativas na PImáx em 11 es-

muscular respiratória, sendo limitada por vários outros

tudos analisados. Isso demonstra que os estímulos de

fatores: fraqueza muscular periférica, limitação do fluxo

treinamento nesses estudos foram inadequados(24).

de sangue para os músculos periféricos ou da extração

achados diferem da meta-análise de Smith et al.

(25)

Foi visto que em todos os artigos houve um ganho

do O2 durante o exercício. Além disso, o tempo de dura-

da força muscular inspiratória, representada pelo au-

ção do treinamento é um fator que pode influenciar nos

mento da PImáx, e também da resistência muscular, na-

resultados do teste de caminhada (> 6 semanas)(21). Em

queles que a analisaram. O aumento da força parece

adição, foi observado um aumento na distância percor-

estar acompanhado do aumento da resistência nesses

rida apenas durante o período de exercícios de recondi-

músculos. Esses achados vêm a evidenciar que o treina-

cionamento global(15).

mento específico desses músculos pode e deve ser reali-

Apesar dos achados significativos na melhora da

zado com ganho de força e resistência muscular inspira-

percepção da dispnéia aos esforços em 06 estudos ana-

tória para os pacientes com DPOC, uma vez que a perda

lisados, Hsiao et al.,(18) não observaram uma correla-

dessa força tem implicações negativas para a dispnéia

ção entre o aumento da força e a diminuição da disp-

aos esforços e a tolerância ao exercício, já que os mús-

néia. Isso pode ser devido à fraqueza muscular ins-

culos passam a agir em uma desvantagem mecânica ge-

piratória não ser a causa principal da dispnéia nesses

rada pela hiperinsuflação pulmonar(26).

pacientes(26). É importante lembrar que a diminuição da

O estudo de Magadle et al.,(15) sugere que o aumen-

dispnéia relacionada aos exercícios não implica em uma

to da força muscular inspiratória está diretamente asso-

diminuição da dispnéia em AVD’s. Para melhorar a per-

ciado ao TMI, uma vez que os exercícios de condiciona-

formance em uma dada atividade, deve ser realizado

mento global não influenciaram no ganho de força des-

um treinamento específico para esta atividade. A disp-

ses músculos e o incremento na PImáx só foi observada

néia durante AVD’s é mensurada em termos de ativida-

após 3 meses da inclusão do TMI ao protocolo geral de

des que requerem o uso de múltiplos grupos musculares

treinamento. Segundo Ramirez-Sarmiento et al.,(17) isto

a baixas cargas de trabalho(16).

é decorrente da especificidade do treinamento.

A inexistência de significância observada em alguns

Também foi possível observar que o ganho de

estudos avaliados nesta revisão, no tocante à qualidade

força torna-se mais significante a partir do 3º mês de

de vida relacionada à saúde, pode não estar refletindo

treinamento(13-15). De acordo com Ramirez-Sarmiento et

apuradamente os benefícios do TMI, possivelmente de-

al.,(17) esse aumento da força e resistência pode ser de-

vido a instrumentos insensíveis para detectar pequenas

vido às mudanças estruturais que ocorrem durante o pe-

mudanças nos componentes relacionados à saúde. Para

ríodo de treinamento. Essas mudanças estariam relacio-

uma avaliação mais consistente, é necessário levar em

nadas ao aumento do tamanho e da proporção das fi-

consideração as características individuais e ambientais,

bras musculares tipos I e II dos músculos intercostais

como personalidade, valores, suporte psicossocial e eco-

externos. Entretanto, não se pode afirmar que essas al-

nômico. Além disso, o uso de instrumentos multidimen-

terações estruturais sejam aplicadas a todos os múscu-

sionais, embora de difícil aplicação, mostram-se mais

los inspiratórios, uma vez que, para isto, seria necessá-

sensíveis e confiáveis para a avaliação da qualidade de

ria uma análise adequada desses músculos após o TMI.

vida em doenças específicas do que aqueles que utilizam

Além disso, em um estudo que analisou a atividade ele-

questões mais gerais(30).

tromiográfica do diafragma e do esternocleidomastoideo

Apesar dos benefícios observados pelo TMI no au-

durante um TMI com threshold, foi visto que este trei-

mento da força e resistência muscular inspiratória, asso-

namento aumenta a ativação apenas do músculo aces-

ciados às melhoras na tolerância ao exercício, dispnéia,

sório da respiração, enquanto o diafragma permanece

e qualidade de vida relacionada à saúde, não foram ob-

inalterado(27).

servadas alterações na função pulmonar nos 08 estudos

Foi observado que 3 meses após a interrupção do

que avaliaram alterações no VEF1 ou na CVF. Isso leva

treinamento a diminuição da força muscular inspirató-

a crer que, apesar de bastante diminuídos em pacientes

ria já se torna evidente e significante quando compara-

com DPOC, esta obstrução ao fluxo aéreo não é associa-

do ao grupo que manteve o treinamento(13), o que evi-

da exclusivamente à fraqueza muscular respiratória(1).

dencia que o treinamento deve ser de alguma forma
mantido

.

(28)

As principais limitações deste estudo foram: a dificuldade em se obter os textos completos dos estudos

Ainda há uma divergência com relação à melhora na

disponíveis sobre o tema e ao fato de alguns periódi-

tolerância ao exercício após o TMI, uma vez que não foi

cos não disponibilizarem online estudos publicados em

observado um aumento significativo na distância percor-

1998. Somado a isso, os achados dos estudos foi em sua
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maioria com uma população masculina, portanto, os be-

O uso de um protocolo intervalado parece ser mais

nefícios observados podem não refletir toda a população

viável clinicamente do que outros protocolos que reque-

portadora da DPOC.

rem longos períodos, uma vez que este permite, durante os períodos de repouso, um alívio da dispnéia e fa-

CONCLUSÃO
A quantidade de informação científica disponível
sobre os portadores de DOPC é, além de enorme, cres-

diga muscular local, permitindo, portanto, atingir cargas maiores do que poderia ser possível em protocolos contínuos;

cente. Portanto, para seu devido aproveitamento na prá-

O Threshold® mostrou-se um equipamento adequa-

tica clínica é imprescindível que as informações sejam

do para o TMI uma vez que se pode determinar a carga

transformadas em conhecimento, isto é, que tais infor-

real de trabalho, dificultada em outros dispositivos. En-

mações sejam reunidas, organizadas, criticamente ava-

tretanto, esse equipamento é de elevado custo e alguns

liadas e quantitativamente mensuradas.
Os resultados desta revisão sistemática sugerem

pacientes relataram dificuldade na manutenção da higiene do dispositivo.

que o TMI aumenta significativamente a força e a re-

Períodos de treinamento maiores que 06 semanas

sistência muscular inspiratória, associado a uma me-

parecem levar a um ganho mais significativo da distân-

lhora na tolerância ao exercício, na percepção de disp-

cia percorrida no TC6’;

néia e na qualidade de vida relacionada à saúde. Dessa
forma, foi possível listar algumas observações importantes quanto ao TMI com Threshold®:
É recomendado que o treinamento tenha pelo
menos 03 meses de duração;

A manutenção deve de alguma forma ser mantida;
Entretanto, são necessários novos estudos que avaliem os benefícios de um protocolo de TMI em mulheres
e de que forma a manutenção desse treinamento deve
ser conduzida a fim de serem mantidos os benefícios ad-

Sessões de 30 minutos diários, fragmentadas ou

quiridos ao longo do período com TMI, em todos os pa-

não, mostraram-se as mais comuns na literatura pes-

cientes com DPOC. Com relação à qualidade de vida,

quisada;

esta poderia ser mais bem avaliada utilizando instru-

A resistência do treinamento deve exceder pelo

mentos específicos e que considerem aspectos ineren-

menos a carga imposta aos músculos da respiração em

tes à DPOC. No entanto, ainda assim seria difícil quan-

atividades do dia-a-dia. A carga inicial pode ser de 30%

tificar, dentro de um PRP, a relevância clínica que com-

da PImáx, com progressões graduais até atingir o máximo

pete ao ganho da força muscular inspiratória na quali-

suportado pelo paciente;

dade de vida.
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Artigo de Revisão

Neurofisiologia da lesão somática causada pelo
“dente neurológico” diagnosticado mediante a
cinesiologia aplicada.
Neurophysiology of somatic injury caused for “neurological tooth” diagnosised by means of Applied Kinesiology.
José Luiz Saramago de Carvalho(1), Ricardo Nogueira Pacheco(2).

Resumo
O objetivo desse artigo é apresentar o “dente neurológico” como mais um fator causal de disfunção somática demonstrando assim a interferência do sistema estomatognático na participação desse mecanismo. Baseado em neurofisiologia, essa revisão de literatura demonstra o mecanismo lesional ascendente e descendente causado pelo “dente neurológico”. A alta propriocepção existente no ligamento periodontal, um dos componentes do sistema estomatognático, registra mudanças enviadas ao córtex e sua ação reguladora influência os músculos posturais à distância, podendo causar alterações nas cadeias musculares e desenvolver patologias crônicas. Demonstrando a necessidade de uma
avaliação mais abrangente com um enfoque multidisciplinar visando sempre o bem estar do paciente conforme adotado como definição de saúde. Desta forma, a cinesiologia aplicada, pode facilitar o trabalho dos profissionais de saúde
podendo ser mais uma ferramenta de trabalho, no intuito de um diagnóstico mais completo, com o objetivo de devolver a homeostase do paciente.
Palavras-chave: Cinesiologia, tônus muscular, nervo trigêmeo, ligamento periodontal.
Abstract
The aim of this article is to present the “neurological tooth” as an additional factor for somatic dysfunction and to demonstrate the stomatognathic system’s interference in this physiopathology mechanism. Based in neurophysiology, this literature’s review demonstrates the ascendant and descendent lesion’s mechanism caused by “neurological
tooth”. The high proprioceptive existing in the periodontal’ ligament, one of stomatognathic system’s components, registers changes sent to the cerebral cortex and its regulatory function influences postural muscles at a distance, this
may cause alteration in the muscle chain and lead to chronic diseases. This evidences the needs of a global assessment
and a multidisciplinary approach to be used to promote well being as stated in health’s definition. In this way, applied
kinesiology, can facilitate healthcare professional’s work, serving as an additional tool for a more complete diagnosis,
with the objective of restoring the patient homeostasis.
Key words: Kinesiology, muscle tone, trigeminal nerve, periodont ligament.
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INTRODUÇÃO

Walter(8), em 1983 se aprofundou e conseguiu correla-

Esta pesquisa é sobre a avaliação do dente neurológico através da cinesiologia aplicada, que é um méto-

cionar os elementos dentários com os músculos (Figura 1).

do, onde o próprio corpo demonstra a causa da pato-

Na cinesiologia aplicada o teste usado para veri-

logia/doença. Ajuda a diferenciar distúrbios somáticos

ficar o elemento dentário causador da lesão é a tera-

em diversas regiões do corpo, utilizando pontos refle-

pia de localização ou localização terapêutica, que con-

xos verificados através de testes específicos da cinesio-

siste em tocar na área onde supostamente ocorre a ori-

logia aplicada.

gem da lesão somática. Com o toque a força muscular

O sistema estomatognático como unidade comple-

tem que se normalizar. Para ser mais preciso usa-se o

xa é capaz de gerar alterações em outros sistemas do

teste “challenge”, que seria pressionar o elemento den-

corpo por vias ascendentes ou descendentes .

tário no sentido da correção e como conseqüência, te-

(1)

A articulação têmporo-mandibular (ATM) faz parte

remos melhora do quadro de hipotonia. Para se verifi-

do sistema estomatognático, dessa forma pode causar

car se a influência não é da ATM, usa-se o teste de Me-

interferência em outros sistemas, por isso, para a osteo-

ersseman que é basicamente colocar dois rolos de algo-

patia ela é considerada chave para tratamento de disfun-

dão entre os molares e verificar se houve ou não melho-

ções, juntamente com o diafragma e a pelve. A informa-

ra do quadro(5-6).

ção aferente dessa região chegará ao sistema nervoso
central através do V par craniano, o nervo trigêmeo(2).

Este trabalho tem como objetivo mostrar a integração somatosensorial do sistema estomatognático e

A relação entre o sistema estomatognático tam-

correlacionar com mecanismos posturais, mostrando a

bém pode ser estabelecida se considerarmos que exis-

importância do Nervo Trigêmeo para o engrama motor

tem duas regiões que possuem inervações em comum.

e citar o “dente Neurológico“ de Goodheart como mais

Os ramos comunicantes de C1 e C2 comunicam raí-

uma fonte de informação, reforçando assim, a necessi-

zes com nervo hipoglosso e impulsos eferentes cervicais convergem para o núcleo caudal do trato espinhal
trigeminal(3).
O sistema estomatognático é uma unidade morfofuncional, integrada e coordenada, constituída pelo conjunto de estruturas esqueléticas, musculares, vasculares, nervosas, linfáticas, e dentais organizadas ao redor
das articulações occipto-atloideana, atlanto-axial, vértebro-vertebrais cervicais, temporo-mandibulares, dente-dentais e dente-alveolares. Esse sistema liga-se de
forma orgânica com outros sistemas podendo agir sobre
qualquer outro(4).
Os pés podem ser elementos primários de um distúrbio postural, porém em condições anormais os dentes poderiam ser causadores de um distúrbio somático.
A explicação é simples, o sistema estomatognático depende de seis pares de nervos cranianos, ou seja, 38%
do córtex sensitivo/motor. Existe um componente no
sistema estomatognático com alta sensibilidade proprioceptiva, o ligamento periodontal, que é capaz de registrar informações sensoriais e enviar ao córtex pelas vias
trigeminais. O ligamento periodontal é o alvo principal
desse artigo. A alta sensibilidade proprioceptiva existente neste ligamento é de fundamental importância. Qualquer relação, dente-dente, dente-língua, mandíbulocrânio, irá necessariamente, causar alterações nas vias
aferentes que serão avaliadas incorretamente e causará
uma alteração somática(5).
A lesão osteopática ou disfunção somática definese como ausência tridimensional da mobilidade de um
elemento conjuntivo qualquer(6).
Em 1976, Goodheart(7) descobriu uma relação entre
os dentes e alguns músculos em particular, depois E.
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dade de uma avaliação mais abrangente e um tratamen-

lação temporo-mandibular, mau alinhamento protéti-

to multidisciplinar, justificando-se pela necessidade de

co, trações excessivas, espaços vazios na boca, dentes

mais trabalhos disponíveis para pesquisa.

incluídos, poderíamos citar também causas inflamatórias e intolerância química a material para obturação ou

MATERIAIS E MÉTODOS

até mesmo obturações antigas poderiam gerar o dente

Este estudo foi realizado por meio de revisão bi-

neurológico(9). Bricot,(12) chama de alvéolo dentário re-

bliográfica em livros–textos nacionais e internacionais

atogênico e associou a alteração sistêmica a microcor-

de cinesiologia aplicada, anatomia neurofuncional, oste-

rentes ligadas ao microgalvanismo e afirmou que geral-

opatia e ortodontia, e nas principais bases de dados de

mente são dores inexplicáveis e sem causa, ele explicou

saúde, porém no PubMed não foi encontrado informa-

ainda que diferentes metais e ligas podem estar presen-

ções referente ao assunto abordado.

tes na boca e se relacionariam com jóias utilizadas por

Foram usados os seguintes descritores: kinesiologia

pacientes em outras partes do corpo.

aplicada, cinesiologia aplicada, neurofisiologia oral, liga-

Focos irritativos podem ser provocados por um con-

mento periodontal. Os critérios de inclusão das amos-

tato prévio e assim causar uma patologia focal, porém se

tras foram: textos em português e espanhol, com data

somente ocorrer esse contato prematuro bastaria usar

de publicação compreendida entre os anos de 1991 a

um espessor corretivo que seria uma placa de acrílico

2005.

adaptado entre os arcos alveolares (arcada dentária)
para eliminar a interferência do contato e mudar o en-

RESULTADO E DISCUSSÃO

grama como ocorre no teste de Meersseman. O teste de

A cinesiologia aplicada de Goodhearth, forma parte

Meersseman é simples: devem ser colocados dois rolos

integrante da exploração do metâmero e da busca da

de algodão entre os molares e deve-se pedir para o pa-

lesão maior(6). Pode ser usada para analisar os mais di-

ciente realizar a oclusão, não existindo contato entre os

ferentes distúrbios energéticos do organismo humano e

dentes superiores e inferiores a informação será enviada

facilitar o trabalho dos profissionais de saúde permitin-

de forma correta para o córtex e a disfunção estará tem-

do um melhor diagnóstico, uma rápida descoberta do

porariamente resolvida. Porém se o problema é um foco

foco da doença e a identificação de conflitos emocio-

infeccioso ou inflamatório as correlações de oclusão não

nais-chave(9). A cinesiologia é uma técnica que visa cor-

necessitam de atenção, sendo assim, o teste de Meers-

relacionar os vários sistemas reflexos com o método de

seman não seria válido, teríamos um resultado negati-

avaliação específica da cinesiologia aplicada, usando di-

vo. A terapia de localização seria mais indicada(5).

versas técnicas de pressão com a finalidade de normalizar a função(10).

O “dente neurológico” será diagnosticado através
da terapia de localização utilizando pontos reflexos. Os

Para entendermos melhor, o ser humano é resul-

pontos reflexos são áreas anatomicamente delimitadas

tado de um conjunto de quatro elementos: pensamen-

onde existe um componente neural isolado ou adiciona-

to, emoção, campo bioelétrico e estrutura física, se ex-

das de um componente linfático/vascular, podendo ser

cluirmos o espiritual. Esses componentes cooperam para

correlacionado com pontos de acupuntura e outros sis-

a homeostase, que é uma perfeita harmonia entre os

temas reflexos menos conhecidos(10-13). E Walte,(8) acres-

componentes e quando isso não ocorre existindo qual-

centou que existirá um ganho significativo se a terapia

quer elemento perturbador em um ou mais componen-

de localização for realizada da seguinte forma: polegar

te, ocorrerá um desequilíbrio gerando um distúrbio da

e dedo mínimo unidos e o toque realizado com os ou-

saúde. Esse distúrbio será gerado por um foco de in-

tros três dedos.

flamação e um campo de perturbação, onde teríamos

Evidências sugestionam que a terapia de localiza-

como foco um tecido mudado patologicamente em qual-

ção é um fenômeno energético com características ele-

quer área do corpo e como campo de perturbação um

tromagnéticas onde desidratações, materiais sintéticos

efeito remoto no corpo. Sendo assim, um dente poderia

e cerâmicos podem interferir na execução e no resulta-

estar causando uma desarmonia que geraria uma per-

do da terapia de localização o que poderia se justificar

turbação à distância(11).

com a teoria sobre o micro galvanismo(12-13).

O “dente neurológico” é o elemento dentário capaz

A confirmação do “Dente Neurológico” se dará atra-

de gerar um desequilíbrio muscular e possui como “mús-

vés do “Challenge”, que consiste em empurrar o ele-

culo branco” os músculos que sofrem inibição pelo dente

mento dentário, caso ele ainda exista, no sentido da cor-

correspondente(7).

reção e realizar novamente o teste, onde se espera a

Essa relação dente/músculo, não se dá de forma direta.(9) Para Goodhearth(7), a área onde o dente está fixado é o mais importante, o ligamento periodontal.
Causas mecânicas como contato prematuro, excesso de material de obturação, transtorno da articu-

normalização do tônus muscular, o que reforça a importância da propriocepção do ligamento periodontal(6-14).
O ligamento periodontal, é abundantemente inervado
por fibras nervosas sensoriais capazes de transmitir sensações táteis, de pressão e dor pelas vias trigeminais(15).

Ter Man. 2011; 9(44):575-579

572

Neurofisiologia da lesão somática causada pelo “dente neurológico” diagnosticado mediante a cinesiologia aplicada.

A sensibilidade somática geral da cabeça penetra

também a musculatura distal na realização de movimen-

no tronco encefálico pelos V, VII, IX e X pares de nervos

tos finos. Dessa forma, o cerebelo interage com o meio

cranianos. Destes, sem dúvida o mais importante é o

através de aspectos funcionais como: manutenção do

trigêmeo. As informações proprioceptivas provenientes

equilíbrio, controle do tônus, controle dos movimentos

do periodonto através das vias trigeminais, integram-

voluntários e aprendizagem motora. Os núcleos citados

se com o cerebelo de forma inconsciente. Essas infor-

anteriormente excetuando-se o núcleo denteado fazem

mações são capazes de gerar um desequilíbrio tônico

parte das vias eferentes somáticas conhecidos anterior-

postural(2).

mente como tracto piramidal e extrapiramidal. O tracto

Para Goodhearth(7) e E. Walter(8) existem modifica-

extrapiramidal, que compreende as vias motoras somá-

ções na descarga elétrica em músculos à distância, ape-

ticas, utiliza o tracto cortico-espinhal (uma via pirami-

sar de não ficar clara a via eferente deste mecanismo.

dal) através dos núcleos do corpo estriado da via extra-

Estudos realizados por eles demonstraram que existe a

piramidal para fazer controle do tônus, sendo elas a tec-

normalização do engrama motor utilizando apoios e cor-

to-espinhal, vestíbulo-espinhal, rubro-espinhal e o reti-

reções ortodônticas com a idéia de estimular o ligamen-

culo-espinhal. Todos esses tractos terminam na medu-

to periodontal e normalizar o engrama novamente.

la em neurônios internunciais, através dos quais eles se

A justificativa neurofisiológica para essa alteração

ligam aos neurônios motores para executar a sua função

que o dente neurológico é capaz de causar é que as vias

motora. Para a função postural pode-se destacar o trac-

proprioceptivas do trigêmeo não estão em gânglios e

to vestíbulo-espinhal e o reticulo-espinhal. O tracto cor-

sim no núcleo do trato mesencefálico que se direciona

tico-espinhal, recebendo impulso cerebelar do sistema

cranialmente e estende-se longitudinalmente por todo

extrapiramidal, se une aos neurônios da medula e é di-

mesencéfalo. Os prolongamentos descendentes perifé-

vidido em anterior e lateral, tendo o lateral como o mais

ricos destes neurônios ligam-se areceptores na articula-

importante. O tracto cortico-espinhal termina na subs-

ção temporo-mandibular e nos dentes, e veiculam infor-

tância cinzenta intermédia ligando-se aos motoneurô-

mação sobre a posição da mandíbula e força da mordi-

nios exercendo um papel tanto excitatório quanto de ini-

da. Admite-se que alguns desses prolongamentos levam

bição sobre os motoneurônios alfa e gama fazendo a re-

impulsos proprioceptivos ao cerebelo. As conexões afe-

gulação do tônus e da postura. Dessa forma existe a in-

rentes do cerebelo terminam no córtex cerebelar como

terferência da via aferente do nervo trigêmeo no resto

fibras trepadeiras e mugosas. As primeiras têm origem

do corpo(16) (Figura 2).

no complexo olivar inferior já as segundas são oriun-

Para o diagnóstico do “dente neurológico” é neces-

das de áreas especificas como os núcleos vestibulares,

sário que exista as seguintes condições: presença de

a medula espinhal e os núcleos pontinos. As de origem

músculos incapazes de sustentar uma força aplicada

vestibular trazem informações do ouvido interno e da

contra seu movimento agonista e que não tenha res-

posição da cabeça, as de origem medular trazem infor-

tabelecimento da força com o tratamento do metâme-

mações originadas em receptores proprioceptivos. Im-

ro correspondente, presença de patologias no dente re-

pulsos que chegam por essa via não se tornam cons-

lacionado ao músculo, terapia de localização positivo no

cientes. As do núcleo pontinos trazem informação oriun-

dente em questão e no caso de transtorno ortodôntico,

das do córtex e de todos os lobos cerebrais através da

a confirmação pelo “challenge” com agravação da sinto-

via cortico-ponto cerebelar. O cerebelo exerce influên-

matologia se o dente for empurrado no sentido oposto

cia sobre os motoneurônios da medula. As fibras eferen-

da correção(9-14).

tes do cerebelo saem de três núcleos centrais, os quais
por sua vez, recebem os axônios das células de Purkin-

CONCLUSÃO

je de cada uma das três zonas longitudinais do cerebe-

O “dente neurológico” é o elemento dentário capaz

lo. A zona medial onde a fibras de Purkinje faz sinapse

de gerar um desequilíbrio muscular, segundo a cinesio-

nos núcleos fastigiais de onde sai o tracto fastígio-bul-

logia aplicada. Desta forma a condição da cavidade oral

bar fazendo sinapses com os núcleos vestibulares e com

passa a ser também de responsabilidade do fisiotera-

a formação reticular,com essas duas sinapses, o cerebe-

peuta em busca de causas que geram lesões, reforçan-

lo age sobre os músculos axiais e proximais dos mem-

do ainda mais a necessidade de atenção multidisciplinar

bros para manter o equilíbrio e a postura. Existe a co-

para complementar a nossa avaliação fisioterapêutica.

nexão eferente da zona intermediária onde as células

A cinesiologia aplicada de Goodhearth, em busca

de Purkinje se conectam com o núcleo rubro e para o

da lesão maior pode facilitar o trabalho dos profissionais

tálamo do lado oposto. Essa conexão irá influenciar os

de saúde podendo ser mais uma ferramenta de trabalho

movimentos delicados da musculatura distal do troco e

no intuito de um diagnóstico mais completo na tentativa

também temos conexões eferentes da zona lateral onde

da devolução da homeostase do paciente.

a célula de Purkinje faz sinapse com o núcleo dentea-

A desmistificação da cinesiologia aplicada, apesar

do seguindo impulsos para o tálamo controlando assim

de ser uma terapia natural, utilizar pontos reflexos e de
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acupuntura, é de grande valia para os fisioterapeutas

Sugerimos que outros trabalhos venham a ser re-

que trabalham com as mãos e com o toque; entender a

alizado para que essa ciência “terapêutica natural” seja

fisiologia e visualizar o paciente de forma global é obri-

melhor utilizada com fundamentos fortes e incontestá-

gação, por isso esse estudo.

veis para aplicabilidade prática.
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