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Artigo Original

Cephalometric evaluation of mouth-breathing 
patients.
Maria Aldeíde da Costa Borges(1), Sandra Kalil Bussadori(2), Analúcia Ferreira Marangoni(3), Rejane 

Hamaguchi(4), Joanna Carolina Bachiega(5), Carolina Cardoso Guedes(6), Elaine Marcílio Santos(7).

Resumo

Introdução: Respiração desempenha um papel na matriz funcional, atuando na dinâmica de plástico, bem como 

o crescimento e desenvolvimento do complexo maxilo-facial. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi ava-

liar a cefalometria de respirar pela boca pacientes. Método: A análise foi realizado em 40 pacientes (22 mulhe-

res e 18 homens), entre cinco e 14 anos de idade na Ortopedia Funcional dos maxilares Clínica da Universida-

de Camilo Castelo Branco (SP, Brasil). Lateral tele-radiografi as foram obtidas, para que a análise cefalométrica 

de Ricketts foi realizada eo índice VERT foi calculado. Resultados: Os resultados da análise revelaram uma re-

dução nos ângulos do eixo facial, altura da parte inferior do rosto e do arco mandibular, bem como um aumen-

to na altura facial total, convexidade do ponto A eo grau de convexidade do perfi l mole. Profundidade facial, ân-

gulo do plano mandibular e maxilar profundidade estavam dentro da faixa de normalidade. Na análise dental, os 

incisivos inferiores, molares superiores e inclinação dos incisivos inferiores foram posicionados normalmente. 

O valor do índice VERT foi alta, indicando uma característica grave dolicocéfalo (face longa). Conclusão: O pa-

drão de respiração oral foi responsável por várias anormalidades no crescimento e desenvolvimento craniofacial.

Palavras-chave: respiração bucal, análise cefalométrica de Ricketts “, o índice VERT.

Abstract

Introduction: Breathing plays a part in the functional matrix, acting on plastic dynamics as well as the growth and 

development of the maxillofacial complex. Objective: The aim of the present study was to assess the cephalome-

trics of mouth-breathing patients. Method: Analysis was carried out on 40 patients (22 females and 18 males), be-

tween fi ve and 14 years of age at the Functional Orthopedics of the Maxillae Clinic of the Universidade Camilo Caste-

lo Branco (SP, Brazil). Lateral tele-radiographs were obtained, for which Ricketts’s cephalometric analysis was perfor-

med and the VERT index was calculated. Results: The results of the analysis revealed a reduction in the angles of fa-

cial axis, height of the lower face and mandibular arch as well as an increase in total facial height, convexity of Point A 

and the degree of convexity of the soft profi le. Facial depth, angle of the mandibular plane and maxillary depth were 

within the range of normality. In the dental analysis, the lower incisors, upper molars and inclination of the lower in-

cisors were positioned normally. The VERT index value was high, indicating a severe dolichocephalic (long face) cha-

racteristic. Conclusion: The mouth breathing pattern was responsible for various abnormalities in craniofacial gro-

wth and development.

Keywords: mouth breathing, Ricketts’ cephalometric analysis, VERT index.
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INTRODUCTION

Breathing plays a part in the functional matrix, act-

ing on plastic dynamics as well as the growth and de-

velopment of the maxillofacial complex. When breath-

ing is performed through the nose, there is condition-

ing and fi ltering of air so that the air enters the respira-

tory tract with an adequate temperature and free of a 

large portion of microorganisms and impurities, there-

by providing a better quality of life(1). However, an ab-

normal increase in anatomic tissues, such as the ade-

noids, can impede the passage of air through the nasal 

canal. An obstruction of a suffi cient dimension to impede 

nasal breathing will result in adaptation through mouth 

breathing. In such cases, the tongue is held in a low-

er-than-normal position(2). This changes the equilibrium 

between the pressure of the tongue and cheeks against 

the fi rst molars, which tend to change their inclination 

toward the palatine direction(3,4).

Over time, postural adaptations occur in the struc-

tures of the head and neck as a compensatory mecha-

nism so that the amount of air is adequate to the needs 

of the individual. This generates compensation in the 

extension of the head, leading to a large craniocervical 

angle and consequent reduction in airway space. Such 

alterations also have an effect on the positional relation-

ship of the dental arches and occlusion development(5,6). 

Furthermore, obstructed airways are associated to large 

craniocervical angles, small mandible dimensions, man-

dibular retrognathism, accentuated inclination of the 

mandible and posterior inclination of the upper incisors(7). 

Cross-sectional studies have demonstrated an associa-

tion between the craniocervical angle and craniofacial 

morphology, with a greater incidence of atresic palate, 

crossbite, retro-positioned mandible rotated counter-

clockwise in relation to the base of the skull, increased 

lower and total maxillary height, and a prevalence of the 

dolichocephalic pattern (long face)(8,9).

Mouth-breathing patients may exhibit the most 

varied types of malocclusion and are therefore not lim-

ited to any specifi c malocclusion. However, a signifi cant 

prevalence has been observed of patients with a verti-

cal growth pattern and reduced oropharynx area due to 

the altered position of the tongue and mandible. This 

may be followed by postural alterations involving struc-

tures of the head and neck as a response to the chang-

es in the sagittal relationship of the dental arches(10,11). 

Mouth breathing predisposes individuals to the devel-

opment of “long face syndrome” or “adenoid facies”(12) 

as well as other signifi cant conditions, such as sleep 

apnea, hypoventilation and abnormal development of 

the thorax(13,14).

Mouth breathing during sleep – whether or not as-

sociated to apnea – causes a drop in oxygenation of the 

blood, which affects muscle function, especially in the 

cervical musculature. This aggravates the negative pos-

tural aspects and causes muscle fatigue(15). Therefore, in 

order to achieve integrality in the treatment of the face 

during growth and development until reaching maturity 

with esthetic harmony and functional homeostasis, it is 

necessary to identify and treat mouth breathing in order 

to avoid or limit harm to oral myofacial structures(16). 

The aim of the present study was to assess the 

cephalometrics of mouth-breathing patients, describ-

ing the main characteristics and changes in the orofacial 

complex in order to assist healthcare professionals in 

addressing this syndrome more effectively during multi-

disciplinary treatment.

METHOD

The present study received approval from the Eth-

ics Committee of the Universidade Camilo Castelo Bran-

co (process number 1470-1800/06). All parents/guard-

ians received information regarding the project and 

signed terms of informed consent, in compliance with 

Resolution 196/96 of the National Health Council.

A cross-sectional study was carried out for the as-

sessment of the functions of the stomatognathic sys-

tem and posture of the head among students at a public 

school in a city in the state of São Paulo, Brazil. A total 

of 237 patients were evaluated. The following were the 

initial inclusion criteria: age between fi ve and 14 years; 

not having undergone orthodontic or orthopedic treat-

ment; and the presence of permanent fi rst molars. Chil-

dren under respiratory tract treatment and those with 

craniofacial malformations were excluded. The students 

who fulfi lled the eligibility criteria (n=110) were evalu-

ated with regard to breathing pattern (nasal-breathing 

and mouth-breathing). 

The breathing type of each participant was deter-

mined through a clinical evaluation and specifi c tests. In 

the clinical evaluation, the presence or absence of the 

following signs was determined: elongated face, droop-

ing eyes, dark circles around the eyes, thin upper lip, 

dried or hypotonic lips, inverted lower lip, narrow nos-

trils, high-arched palate, inadequate lip sealing and an-

terior open bite. The mirror test was performed with a 

double-faced mirror placed below the nostrils for the 

formation of vapor on the upper or lower part stem-

ming from respiration. Vapor on the upper part indicat-

ed nasal breathing and vapor on either the lower part 

or both parts indicated mouth breathing. Another meth-

od used for the determination of mouth breathing in-

volved having the child hold water in his/her mouth and 

instructing him/her to remain with his/her lips sealed, 

without swallowing the water for three minutes. Chil-

dren who were unable to do so were considered mouth 

breathers. 

Forty patients fulfi lled the mouth-breathing crite-

rion (22 females and 18 males). Tele-radiographs were 

obtained for all patients, for whom Ricketts’ cephalo-
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metric analysis was performed and the VERT index was 

determined through computer analysis. Twelve factors 

were studied using Ricketts’ cephalometric analysis: six 

regarding the mandible (facial axis, facial depth, total 

facial height, mandibular plane, height of the lower face 

and mandibular arch); two regarding the maxilla (con-

vexity of Point A and maxilla depth); three regarding 

dental analysis (protrusion of the lower incisors, inclina-

tion of the lower incisors and position of the upper fi rst 

molars); and one regarding the soft profi le (position of 

the lower lip).

The VERT index determines the degree of severi-

ty of the facial pattern (mesocephalic, brachycephalic or 

dolichocephalic) by means of a numerical calculation of 

six mandible factors (facial axis, facial depth, total facial 

height, mandibular plane, height of the lower face and 

mandibular arch). The difference between normal values 

and those of the patients are divided by the standard de-

viation to an accuracy of one decimal point. This value is 

the number of standard deviations. The arithmetic mean 

of the number of standard deviations provides the se-

verity of the facial pattern: 0.5 to 0.9 (mild), 1.0 to 1.7 

(moderate) and 1.8 or more (severe). A negative sign 

was established for the calculation of the dolichocepha-

lic pattern and a positive sign was established for the 

brachycephalic pattern. With the dolichocephalic pattern, 

facial axis, facial depth and mandibular arch angle val-

ues are always below normal values, whereas the oppo-

site is true for the brachycephalic pattern. Angles of total 

facial height, mandibular plane and height of the lower 

face are always higher than normal in the dolichocepha-

lic pattern and lower than normal in the brachycephalic 

pattern. All data were assessed using the MINITAB sta-

tistical program (version 5.1).

RESULTS  

The data analysis regarding mouth-breathing chil-

dren revealed the following:

Facial axis angles were between 78° and 96°, 

with mean value of 86.4° and standard deviation of 

3.801484°, indicating a dolichocephalic characteristic;

Facial depth angles were between 81° and 93°, 

with mean value of 87.375° and standard deviation of 

2.714515°, characterizing a normal mandible;

Total facial height angles were between 67° and 

87°, with mean value of 76.075° and standard devia-

tion of 5.040286°, characterizing greater than normal 

height;

Mandibular plane angles were between 20° and 

38°, with mean value of 29.35° and standard deviation 

of 4.649511°, characterizing a mesocephalic type;

Height angles of the lower face were between 31° 

and 42°, with mean value of 35.95° and standard devia-

tion of 2.396044°; characterizing a brachycephalic lower 

third of the face;

Mandible arch angles were between 0° and 4°, 

with mean value of 1.416667° and standard deviation of 

1.42177°; characterizing a tendency toward open bite;

Convexity of Point A values were between 0 mm 

and 11 mm, with mean value of 4.615385 mm and stan-

dard deviation of 2.758865 mm; characterizing skele-

tal class II;

Maxillary depth angles were between 86° and 96°, 

with mean value of 91.925° and standard deviation of 

2.822869°, characterizing a normal maxilla;

Position of the lower incisors was between -2 mm 

and 8 mm, with mean value of 2.375 mm and standard 

deviation of 2.283581 mm, characterizing normal posi-

tioning;

Inclination of the lower incisors was between 5° 

and 42°, with mean value of 20.7°and standard devia-

tion 7.075418°; characterizing normal inclination;

Position of the upper molars was between 8 mm 

and 22 mm, with mean value of 13.97436 mm and stan-

dard deviation of 3.215809 mm; characterizing a nor-

mal positioning;

Position of lower lip was between -6 mm and 8 mm, 

with mean value of 2.105263 mm and standard devi-

ation 2.555222 mm, characterizing a protruded lower 

lip;

VERT index values were between -4.2 and -2.5, 

with mean value of -3.153846 and standard deviation 

0.519031 mm, characterizing a severe dolichocephalic 

pattern

(Tabela 1)

(Tabela 2)

For the factors analyzed, there was a reduction 

in the angle of the facial axis, height of the lower face 

and mandible arch as well as an increase in total facial 

height, with values facial depth and mandible plane an-

gles within the normal clinical ranges. The mandible was 

characterized by a dolichocephalic growth pattern due 

to the greater-than-normal height, as facial depth was 

within the range of normality. The lower 1/3 of the face 

inferior exhibited a brachycephalic pattern and a strong 

tendency toward open bite was detected. 

Maxillary depth values fell within the range of nor-

mality and therefore exhibited a normal position in rela-

tion to the base of the skull. The lower incisors also ex-

hibited an inclination within the range of clinical normal-

ity. In the maxilla, convexity of Point A was greater than 

normal, characterizing skeletal class II. Regarding to the 

dental analysis, the position of the lower incisors and 

upper molars fell with in the range of normality. In the 

analysis of the soft profi le, there was an increase in the 

degree of convexity, with the lower lip in protrusion. The 

VERT index values were higher than normal, indicating 

severe dolichocephalic pattern among the patients.

Analysis differentiating the genders was also per-
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formed, obtaining mean values and standard deviation 

(Tables 1 and 2). The only difference was with regard to 

the angle of the mandibular plane, which characterized 

a mesocephalic type for females and a dolichocephal-

ic type for males. 

DISCUSSION

Ricketts’ cephalometric analysis and the VERT 

index employed in the present study revealed abnormal-

ities in a number of the factors analyzed in relation to 

the mouth-breathing pattern, such as a reduction in the 

angles of facial axis, height of the lower face and man-

dibular arch as well as an increase in total facial height, 

convexity of Point A and the degree of convexity of the 

soft profi le. 

A mouth-breathing pattern may be caused by aller-

gic, anatomical or functional conditions. Rhinitis stands 

out among the allergic causes. Anatomical causes in-

clude a deviated septum, adenoid-tonsil hypertrophy 

and nasal shells. Functional causes in childhood include 

nail biting, fi nger/pacifi er sucking, and bottle feeding as 

a substitute for breastfeeding and tongue interposition. 

With these harmful habits, a child becomes accustomed 

to breathing through the mouth, which leads to an ac-

commodation of the musculature to mouth breathing(17). 

Such habits generally result from the repetition of be-

havior that, in its fundamental essence, has a particular 

fi nality and involves a complex learned muscle pattern. 

Habits such as natural breastfeeding act as a stimulus to 

growth, whereas the development of harmful habits is 

an etiological factor for occlusion problems.

Impaired nasal breathing exercises an infl uence on 

the growth and development of the orofacial complex. 

Changes in the positioning of the tongue and mandi-

ble predispose individuals to the development of “long-

face syndrome” or “adenoid facies”(18). Mouth breathing 

is also an etiological factor for other occlusion problems, 

such as overjet of the anterior teeth, anterior and pos-

terior open bite, anterior and posterior crossbite, local or 

generalized tooth displacement and deviation from the 

medial-sagital line(19).

The results of the present study also demonstrated 

Table 1. Means and standard deviation of Ricketts analysis and VERT index for female patients.

Factor Mean Standard deviation Observation

Facial axis 86.40909 3.261012 Dolichocephalic

Facial depth 87.90909 2.505405 Normal mandible 

Total facial height 76.18182 4.816997 Increased

Mandibular Plane 28.72727 4.816997 Mesocephalic type

Height of Lower Face 36.18182 2.538023 Brachycepahalic lower 1/3 

Mandibular Arch 1.318182 1.547236 Open bite tendency

Point A 4.181818 2.51919 Skeletal class II

Maxillary depth 92.22727 3.206122 Normal maxilla 

Protrusion of  LI 2.409091 2.302361 Normal

Inclination of LI 20.13636 5.642487 Normal

Position of UM 13.63636 3.244709 Normal

Position of lower lip 1.636364 2.645751 Protruded

VERT index 3.068182 0.489301 Severe dolichocephalic
Note: LI – Lower incisors, UM – Upper molars 

Table 2. Means and standard deviation of Ricketts analysis and VERT index for male patients.

Factor Mean Standard deviation Observation

Facial axis 86.38889 4.473962 Dolichocephalic

Facial depth 86.722222 2.886185 Normal mandible 

Total facial height 75.94444 5.439206 Increased

Mandibular Plane 30.11111 4.470674 Dolichocephalic type

Height of Lower Face 35.66667 2.249183 Brachycepahalic lower 1/3 

Mandibular Arch 1.333333 1.175735 Open bite tendency

Point A 4.916667 3.135424 Skeletal class II

Maxillary depth 91.55556 2.306569 Normal maxilla 

Protrusion of  LI 2.333333 2.32632 Normal

Inclination of LI 21.38889 8.637394 Normal

Position of UM 14.22222 3.227739 Normal

Position of lower lip 2.138889 3.105051 Protruded

VERT index 3.238889 0.544641 Severe dolichocephalic
Note: LI – Lower incisors, UM – Upper molars.
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a number of these characteristics, with a strong tenden-

cy toward open bite, protruded lower lip, class II skeletal 

characteristics and a severe dolichocephalic tendency, 

with a high VERT index value. The mandible and maxil-

la, however, were in normal positions in relation to the 

base of the skull.

Abnormality in the posture of the mandible is a 

factor that triggers abnormality in the posture of the 

skull and, consequently, the cervical, dorsal and lum-

ber spine. This posture causes muscle imbalance, there-

by leading to contractions and distensions in the mus-

cle groups that sustain the head as well as in the open-

ing and closing of the mouth, swallowing, speech and 

breathing, along with an impact on the temporoman-

dibular joint.

With regard to gender, both males and females ex-

hibited the same types of cephalometric abnormalities. 

The only divergent factor was the angle of the mandibu-

lar plane, for which males exhibited a greater than nor-

mal angle, whereas that of females was within the range 

of normality. Therefore, the boys were characterized as 

having a dolichocephalic pattern regarding this charac-

teristic and the girls were characterized as having a me-

siocephalic pattern(20).

Studies on obstruction of the upper airways, mouth 

breathing and orofacial development are of an interdis-

ciplinary nature due to the different anatomical systems 

that interact during function. In order to achieve inte-

grality in the treatment of the face during growth and 

development until reaching maturity with esthetic har-

mony and functional homeostasis, the interaction of all 

the specialties involved is necessary. It should also be 

taken into account that this condition has a multi-fac-

tor etiology and that the signs and symptoms stemming 

from an unharmonious face are only the visible part of 

larger, more complex conditions that need to be studied 

and analyzed.

CONCLUSION

The mouth breathing pattern was responsible for 

various abnormalities in craniofacial growth and devel-

opment.
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Artigo Original

Ativação do músculo transverso do abdome 
em indivíduos com e sem lombalgia crônica 
inespecífica.
Activation of the transversus abdominis muscle in patients with and without nonspecific chronic 
low back pain.

Luiz Armando Vidal Ramos (1), Fábio Jorge Renovato França (2), Erica Sato Hanada(3), Thomaz Nogueira 

Burke (2), Amélia Pasqual Marques (4).

Resumo
Introdução: A dor lombar é um importante problema de saúde pública presente em todas as nações industrializadas, e 
está em segundo lugar entre as causas de absenteísmo no trabalho. Objetivo: Avaliar a capacidade de ativação do mús-
culo transverso do abdome (TrA), dor e capacidade funcional, e comparar a capacidade de ativação do TrA de lombálgi-
cos crônicos inespecífi cos com não lombálgicos. Método: Participaram do estudo 40 indivíduos divididos em dois grupos: 
Grupo Lombálgico (n=20, idade 40,9 ± 5,32) e Grupo não lombálgico (n=20, idade 40,4 ± 8,26). Os indivíduos foram 
avaliados quanto à dor (Escala Visual Analógica-EVA e Questionário McGill de Dor), capacidade funcional (Índice de Inca-
pacidade de Oswestry) e capacidade de ativação do músculo TrA (Unidade de Biofeedback Pressórico-UBP) Resultados: 
O Grupo Lombálgico apresentou intensidade da dor de 6,59(1,41) cm e capacidade funcional moderada 37,45(7,50) 
%. Na comparação entre os grupos, a capacidade de contração do TrA em lombálgicos e não lombálgicos mostrou-se 
-0,3 (1,34) mmHg e -3,6 (1,79) mmHg respectivamente, indicando recrutamento mais efi ciente em não lombálgicos 
(p<0,01). Conclusão: Indivíduos com lombalgia crônica apresentaram ativação do TrA insufi ciente, níveis moderados de 
dor e capacidade funcional, enquanto não lombálgicos alcançaram valores próximos da contração ótima.
Descritores: Lombalgia, Transverso do abdome, Capacidade Funcional.

Abstract
Introduction: Low back pain is a major public health problem present in all industrialized nations, and ranks second 
among the causes of absenteeism from work. Objective: To evaluate the contraction of the transversus abdominis 
(TrA), pain, and functional capacity in patients with and without chronic low back pain. Methods: The study included 
40 patients divided into two groups: Low Back Pain Group (n = 20, age 40.9 ± 5.32) and Control Group (n = 20, age 
40.4 ± 8.26). Subjects were evaluated for pain (VAS-visual analogical scale and McGill pain questionnaire), functional 
disability (Oswestry Disability Index) and TrA muscle activation capacity (Pressure Biofeedback Unit-UBP). Results: 
The Low Back Pain Group showed pain intensity of 6.59 (1.41) cm and moderate functional capacity 37.45 (7.50) %. 
Comparing the groups, the ability of TrA contraction in low back pain patients and in Control Group showed -0.3 (1.34) 
mmHg and -3.6 (1.79) mmHg respectively, indicating more effective recruitment in Control Group (p<0.01). Conclu-
sion: Individuals with chronic low back pain showed insuffi cient activation of TrA, moderate levels of pain and functio-
nal capacity, while Control Group obtained a good degree of activation of this muscle.
Keywords: Low back pain, Transversus abdominis, Functional Capacity.
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INTRODUÇÃO

A lombalgia crônica pode ser defi nida como dor 

persistente por mais de 12 semanas nos níveis lombar e 

sacral da coluna vertebral (1). Sua prevalência está entre 

12 a 33 % na população adulta, e estima-se que apro-

ximadamente 11 a 84% de pessoas no mundo relatarão 

dor lombar crônica ao longo da vida (2). 

A classifi cação internacional mais aceita divide a 

dor lombar em três categorias: patologia específi ca da 

coluna, dor radicular e dor lombar crônica inespecífi ca. A 

dor lombar crônica inespecífi ca, não é atribuída à pato-

logia conhecida, por exemplo, infecção, tumor, osteopo-

rose, fratura, doença infl amatória, espondilite, síndrome 

radicular ou síndrome da cauda eqüina (3).

Estudos demonstram que indivíduos com lombal-

gia crônica apresentam disfunção da musculatura ab-

dominal profunda, em especial o músculo transverso do 

abdome (TrA) (4,5). Ferreira et al (5) observaram que este 

músculo em episódio de dor lombar apresenta diminui-

ção de força, atrofi a e atraso na velocidade de disparo.

O TrA possui fi bras em orientação transversa origi-

nando-se dos processos transversos das vértebras lom-

bares via fáscia tóraco-lombar e inserindo anteriormen-

te na linha alba. A contração deste músculo resulta em 

aumento da tensão da fáscia tóraco-lombar e acrésci-

mo da pressão intra-abdominal pela depressão da pare-

de do abdome. Logo, o TrA contribui para a estabilização 

lombar por estes dois mecanismos (6).

O instrumento comumente utilizado na prática clí-

nica e na pesquisa para avaliar a capacidade de ativação 

do TrA é a Unidade de Biofeedback Pressórico (UBP) com 

boa confi abilidade e acurácia (7-9). A UBP avalia a ação de 

depressão da parede abdominal, e a qualidade do con-

trole motor do TrA pode ser estimado indiretamente pela 

performance demonstrada no teste (10). Este instrumen-

to já foi correlacionado com exames por imagem e com 

eletromiografi a que são considerados padrões-ouro na 

análise do comportamento do TrA (6). Além disso, o grau 

de atividade deste músculo pode fornecer dados quan-

titativos e, desta forma, auxiliar na indicação de exercí-

cios a serem realizados (11).

Embora alguns estudos apontem a importância da 

dor, capacidade funcional e disfunção da musculatura 

abdominal profunda em indivíduos com lombalgia crôni-

ca inespecífi ca (12,13), há escassa literatura que avalie si-

multaneamente esses aspectos. Sendo assim, este es-

tudo tem como objetivo avaliar a capacidade de ativação 

do TrA, dor e capacidade funcional nesses indivíduos, e 

comparar a capacidade de ativação do TrA de lombálgi-

cos crônicos inespecífi cos com não lombálgicos.

MÉTODO

Participaram do estudo 40 indivíduos divididos em 

dois grupos: Grupo Lombálgico (n=20) e Grupo Não 

Lombálgico (n=20) com idade entre 28 e 54 anos. No 

Grupo Lombálgico foram critérios de inclusão: ter lom-

balgia crônica inespecífi ca (dor há mais de três meses) 

localizada entre T12 e a prega glútea (com ou sem irra-

diação dolorosa para o membro inferior) e de exclusão: 

cirurgia lombar prévia, carcinoma e doenças reumatoló-

gicas. Pacientes dos dois grupos envolvidos em espor-

tes ou em treinamento com carga para a coluna lombar 

durante os três meses anteriores à avaliação também 

foram excluídos. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa do HU-FMUSP (Registro 700/06) e do 

HC-FMUSP (Protocolo de pesquisa 1249/06) e todos os 

participantes assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 

PROCEDIMENTO

Os indivíduos foram avaliados cegamente por um 

fi sioterapeuta previamente treinado quanto à escala e 

aos questionários de dor, capacidade funcional, e grau 

de ativação do músculo transverso do abdome mensu-

rado pela UBP.

Avaliação da dor

a) Escala Visual Analógica (EVA): Ao paciente foi 

entregue uma folha com uma linha reta de 10 cm, cuja 

extremidade esquerda estava escrito ausência de dor, 

e direita dor insuportável. Foi solicitado que assinalas-

se sobre esta reta a intensidade de dor no momento da 

avaliação. Valores altos indicam dor mais intensa. Este 

instrumento mostrou boa reprodutibilidade na avaliação 

da dor (14). 

b) Questionário McGill de dor: Foi adaptado para a 

língua portuguesa por Varoli e Pedrazzi (15), e é utiliza-

do para avaliar qualitativa e quantitativamente o relato 

das experiências de dor sendo organizado em quatro ca-

tegorias: sensorial, afetiva, avaliativa e mista, com 20 

subcategorias e 78 palavras descritoras da dor, descre-

vendo a qualidade da dor. O Índice de avaliação da dor é 

a soma dos valores agregados e cada palavra escolhida 

em cada uma das dimensões é a pontuação máxima de 

cada categoria: Sensorial = 34, Afetiva = 17, Avaliativa 

= 5, Mista = 11, Total = 67. Em nosso estudo avaliamos 

as categorias Sensorial, Afetiva e Total.

Avaliação da capacidade funcional

A capacidade funcional foi avaliada pelo Índice 

de Incapacidade de Oswestry (16), instrumento valida-

do para a língua portuguesa com excelentes proprieda-

des psicométricas, e alta confi abilidade para a popula-

ção brasileira (17), sendo desenvolvido para defi nir o grau 

de incapacidade lombar (18). O índice é calculado soman-

do-se o escore total (cada seção vale de zero a cinco) e 

o total de pontos equivale à soma dos pontos das 10 se-

ções. A interpretação é realizada por meio de porcenta-

gem: 0% a 20%: incapacidade mínima; 21% a 40%: in-
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capacidade moderada; 41% a 60%: incapacidade seve-

ra; 61% a 80%: invalidez: 81% a 100%: paciente aca-

mado ou exagera nos sintomas. 

Avaliação da ativação do músculo transverso do 

abdome pela Unidade de Biofeedback Pressórico 

Os pacientes foram agendados para a coleta de 

dados mediante as seguintes orientações: jejum de 

duas horas previamente ao começo dos testes (inclusive 

água), esvaziamento da bexiga antes do teste e não re-

alização de exercícios abdominais no dia anterior, assim 

como no dia do teste. Os pacientes também receberam 

noções básicas sobre anatomia, biomecânica e função 

do TrA. Os testes foram realizados em decúbito ventral.

Antes de realizar o teste os pacientes receberam 

treinamento específi co quanto ao movimento apropriado 

do TrA. A depressão da parede abdominal contra a colu-

na lombar resulta na redução da pressão, que foi regis-

trada com o esfi gmomanômetro da UBP. 

Em seguida ao treinamento, o paciente foi posicio-

nado em decúbito ventral sobre uma superfície rígida 

abaixo do tronco e abdome para minimizar a deforma-

ção da espuma. Os pés mantinham-se fora da maca e 

os membros superiores ao lado do corpo, com a cabeça 

rodada para a direita. A UBP foi posicionada logo acima 

das espinhas ilíacas ântero-superiores, sobre a cicatriz 

umbilical. Antes do início da contração, a bolsa pressó-

rica foi insufl ada a pressão de 70 mmHg, estando a vál-

vula fechada. Os indivíduos foram orientados a realizar 

duas inspirações e expirações, utilizando principalmen-

te a região abdominal. A pressão foi então, reajustada a 

70 mmHg. Foi dado o seguinte comando: “Murche a re-

gião inferior do abdome para dentro sem mover a coluna 

e a pelve”. Estas contrações foram mantidas por dez se-

gundos cronometrados. Foram realizadas duas contra-

ções com intervalo de 30 segundos entre cada, e feita a 

média dos valores.

Análise Estatística

Todos os testes estatísticos foram realizados com 

o software SigmaStat versão 3.5. Para as variáveis de 

distribuição normal, utilizou-se o teste t Student e nas 

não normais, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para 

comparação entre os grupos. Considerou-se nível de 

signifi cância α= 0,05. 

RESULTADOS 

A tabela (1) apresenta média e desvio padrão dos 

dados demográfi cos de indivíduos lombálgicos e não 

lombálgicos. Observa-se que os grupos são semelhan-

tes em todas as variáveis.

Na tabela (2) pode-se observar a caracterização da 

dor e capacidade funcional de indivíduos com lombalgia 

crônica inespecífi ca.

Na tabela (3) observou-se que a capacidade de 

ativação do TrA obteve valores de -0,3 mmHg e -3,6 

mmHg nos grupos lombálgico e não lombálgico, respec-

tivamente. 

DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de 

ativação do músculo transverso do abdome, dor e capaci-

Tabela 1. Dados demográfi cos dos grupos.

Variáveis
Lombálgico (n=20)

Média (DP)
Não Lombálgico (n=20)

Média (DP)
p

Idade (anos) 40,9(5,32) 40,4(8,26) 0,075*

Massa (kg) 66,8(10,80) 63,3(11,13)  0,185**

Altura (m) 1,67(0,10) 1,64(0,1) 0,814*

IMC (kg/m2) 23,82(1,88) 23,44(2,51) 0,210*

*Variável com distribuição normal – teste t Student
**Variável com distribuição não-normal – teste Mann-Whitney

Tabela 2. Características clínicas da população de estudo.

Variáveis
G. Lombálgico 

(n=20)
Média (DP)

Dor (EVA) 
(0-10 cm)# 

6,59(1,41)

Dor (McGill)Total(0-67)#
McGill sensorial (0-34)#
McGill afetiva (0-17)#

42(35,1)
19 (4,29)
8 (3,27)

Capacidade funcional 
(Índice Oswestry) (0-100%)#

37,45(7,50)

#Valores de normalidade

Figura 1. Teste para o músculo TrA, realizado em decúbito 
ventral com a UBP.
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dade funcional em indivíduos com lombalgia crônica ines-

pecífi ca, e os resultados apontam que indivíduos lombálgi-

cos possuem ativação do TrA insufi ciente, níveis modera-

dos de dor e capacidade funcional. O estudo também mos-

trou que indivíduos lombálgicos quando comparados a não 

lombálgicos apresentam défi cit de contração do TrA. 

Richardson et al (19,20) revelam que a resposta nor-

mal para o registro da UBP é a diminuição da pressão 

entre -4 e -10 mmHg, ou seja, em valores reais de 66 a 

60 mmHg. Ademais, Hodges et al (4) afi rmam que a de-

pressão ideal da parede abdominal deve ser superior ou 

igual a -5,82 mmHg.

Em nosso estudo, a ativação do TrA obtida por meio 

da UBP em não lombálgicos revelou valores próximos 

aos da contração ótima e, nos lombálgicos, insufi cien-

te, semelhante ao estudo de Cairms et al (11). Nesta pes-

quisa, foi avaliada a capacidade de depressão da pare-

de abdominal com a UBP em três grupos de indivídu-

os: sem histórico de dor lombar, lombálgicos sintomá-

ticos e não lombálgicos com histórico pregresso de dor 

na região. Observaram que indivíduos sem histórico de 

dor lombar apresentavam maior capacidade de depres-

são da parede abdominal quando comparados a indiví-

duos lombálgicos. Notaram também que indivíduos sem 

dor no momento da avaliação, mas com histórico de dor 

lombar, deprimem a parede abdominal com mais quali-

dade do que os lombálgicos, porém com menor habili-

dade quando comparados a indivíduos sem histórico de 

dor lombar. Os resultados deste estudo sugerem que a 

resolução do quadro álgico não seja sufi ciente para res-

tabelecer o controle motor do TrA.

Estes resultados podem ser explicados pelo refl exo 

de inibição, que é defi nido quando o estímulo sensorial 

impede a ativação correta e precisa de um músculo. Tal 

refl exo acomete preferencialmente músculos profundos, 

e estes não recuperam sua função após a remissão dos 

sintomas dolorosos (21). Desta forma, os valores registra-

dos pela UBP no grupo lombálgico está de acordo com os 

estudos que evidenciam o comprometimento do múscu-

lo TrA na presença de lombalgia crônica (5,8).

A Escala Visual Analógica do grupo lombálgico de-

monstrou intensidade de dor moderada, semelhante aos 

achados de Jensen et al (22). No Questionário McGill de 

Dor, o grupo também alcançou índices moderados, reve-

lando dor qualitativa e quantitativa signifi cante. Os va-

lores moderados encontrados nas categorias sensorial e 

afetiva do Questionário demonstram que o fator psicos-

social pode ser um agravante importante nesses indiví-

duos (13). Desta forma, uma série de fatores psicossociais 

que infl uenciam o controle motor foram identifi cados, tais 

como a estimulação do sistema límbico e estresse emo-

cional, alterando as respostas aferentes por meio da re-

dução da propriocepção, diminuindo a habilidade dos in-

divíduos em contrair o músculo de forma consciente (23). 

Os resultados encontrados em nosso trabalho tam-

bém corroboram com o estudo de Turk (24), o qual des-

creve que a lombalgia crônica inespecífi ca pode estar 

associada a problemas emocionais (incluindo depressão, 

ansiedade, raiva e irritabilidade). Desta forma, torna-se 

claro a importância de utilizar uma ferramenta que des-

creva e qualifi que a dor por um prisma emocional. 

A capacidade funcional nos lombálgicos apresentou 

um índice de 37,45% indicando nível moderado, corrobo-

rando com os resultados de Simmonds et al (25) e Hayden 

et al (26), no qual relatam que a dor lombar crônica pode 

levar a signifi cativa limitação funcional. Segundo Turk (24), 

muitos pacientes limitam suas atividades funcionais de-

vido à dor crônica, e no presente estudo o grupo lombál-

gico apresentou valor de 6,59 cm, o que pode justifi car a 

difi culdade para realizar as atividades de vida diária. 

Acreditamos que a avaliação da capacidade de ati-

vação do TrA associada à utilização das escalas de medi-

da de dor e capacidade funcional possam ser implemen-

tadas na prática clínica. Além disso, a UBP pode contribuir 

para melhora do controle motor do TrA por meio do feed-

back visual, devido à insufi ciente ativação deste músculo 

em pacientes com lombalgia crônica inespecífi ca.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados deste estudo, a capacida-

de de recrutamento do TrA em indivíduos com lombal-

gia crônica inespecífi ca demonstrou-se insufi ciente, ní-

veis moderados de dor e capacidade funcional. Contudo, 

o grau de ativação do TrA em não lombálgicos alcançou 

valores próximos da contração ótima.

Implicações Clínicas 

Na prática clínica o terapeuta deve estar atento ao 

controle motor do TrA de indivíduos portadores de dor 

lombar crônica inespecífi ca. A utilização da UBP pode ser 

implementada para feedback do paciente e do terapeu-

ta, tanto no tratamento quanto na avaliação.

Tabela 3. Dados da Unidade de Biofeedback Pressórico (UBP).

Variável
Lombálgico (n=20)

Média (DP)

 Não Lombálgico 
(n=20)

Média (DP)
p

UBP (0 a -10 mmHg)# -0,3(1,34) -3,6(1,79) <0,01*

#Valor de normalidade
*Teste de Mann-Whitney
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Avaliação do senso posicional cervicocefálico no 
plano sagital através da fotogrametria estática.
Assessment of cervicocephalic position sense in the sagital plane using static photogrammetry.

Arlindo Elias1, Hércules Oliveira Pereira2, Fabíola Silva Santos de Souza3, Dayane Simões Gomes4, Anselmo 

Frizera5, Teodiano Freire Bastos Filho6, Claudinei Chamorro Pelegrina Júnior7.

Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo
Introdução: Alterações do senso posicional cervicocefálico têm sido relacionadas a distúrbios do sistema sensoriomotor da 
coluna cervical, desempenhando importante papel na apresentação dos sintomas. Diversos grupos de pesquisa têm inves-
tigado essas alterações através de metodologias distintas, sendo muitas não aplicáveis ao ambiente clínico diário. Objeti-
vo: Os objetivos desse trabalho foram: 1) utilizar o método de fotogrametria estática para identifi car ângulos relativos ao 
posicionamento cervicocefálico antes e após os movimentos de fl exão e extensão do pescoço; 2) calcular os erros de repo-
sicionamento absoluto (EA) e constante (EC) destes ângulos. Método: 20 indivíduos assintomáticos foram aleatoriamente 
selecionados para o procedimento experimental. A identifi cação de dois ângulos distintos, α e β, foi feita através do softwa-
re de análise postural (SAPO) após registro fotográfi co do posicionamento cervicocefálico antes e após os movimentos de 
fl exão e extensão do pescoço. Resultado: Os resultados mostraram que não houve diferença signifi cativa entre os erros 
apresentados, exceto quando comparado o EA de fl exão e extensão do ângulo α, EA de fl exão e extensão do ângulo β e o 
EA de fl exão do ângulo α e fl exão do ângulo β. Conclusão: O estudo concluiu que a identifi cação e medição dos ângulos 
propostos foram possíveis através da fotogrametria estática, permitindo calcular os erros de reposicionamento no plano sa-
gital. Os resultados obtidos são compatíveis com outros estudos similares. As possíveis causas pelas diferenças encontra-
das podem estar relacionadas com a não estabilização da coluna torácica durante o teste e/ou ao estiramento das estrutu-
ras passivas da coluna cervical, levando a uma estimulação excessiva dos mecanoceptores e favorecendo o erro.
Palavras-chave: cervicalgia; cinemática; percepção de movimento; biomecânica

Abstract
Introduction: Disturbances of cervicocephalic position sense have been related to impairment of sensorimotor system of 
cervical spine, with important role in symptom presentation. Several research groups has investigated such disturbanc-
es by using different methods, which many are not applicable for daily clinical environment. Objective: The objectives of 
this study were: 1) Use the method of static photogrammetry to identify angles related to cervicocephalic position before 
and after neck fl exion and extension; 2) Calculate absolute (EA) and constant (EC) repositioning errors of these angles. 
Methods: 20 healthy individuals were randomly selected for the experimental procedure. The Identifi cation of two differ-
ent angles, α and β, was performed by using the Postural Analysis Software (SAPO) after photographic record of cervico-
cephalic position before and after neck fl exion and extension. Results: The results showed that no statistical difference 
occurred between compared errors, except for fl exion and extension EA of angle α, fl exion and extension EA of angle β and 
fl exion EA of angle α and β. Conclusion: The study concludes that the identifi cation and measurement of established an-
gles were made possible through the proposed method of static photogrammetry, allowing for estimation of sagittal plane 
positioning errors. Such results are compatible with similar studies in literature. Possible sources of obtained differences 
could be related to non-stabilization of thoracic spine during test movement and/or strain of the passive structures of cer-
vical spine, leading to excessive fi ring of embedded mechanoreceptors and favoring the error.
Keywords: neck pain; kinematics, movement perception; biomechanics
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INTRODUÇÃO

A dor na coluna cervical é um distúrbio musculo-

esquelético comum na sociedade moderna, apresentan-

do prevalência de aproximadamente 15% na população 

geral(1). Está relacionada a causas multifatoriais, incluin-

do distúrbios biomecânicos, psicossociais e sócio-demo-

gráfi cos, que contribuem para que o indivíduo tenha difi -

culdades em realizar atividades de vida diária e diminui-

ção do rendimento no trabalho. A incidência de cervical-

gia aumenta gradativamente de acordo com a idade e as 

mulheres apresentam maior risco para o desenvolvimen-

to de sintomas quando comparadas aos homens(2,3).

A patogênese da dor crônica não traumática na co-

luna cervical ainda não está bem esclarecida e estudos 

atuais ainda não conseguiram estabelecer relações dire-

tas entre o grau de patologia estrutural e a presença de 

sintomas nesse tipo de cervicalgia(4,5). A busca por mo-

delos explicativos baseados em evidências tem favore-

cido pesquisas acerca das disfunções sensoriomotoras 

cervicocefálicas e seu papel na etiologia das cervicalgias 

crônicas insidiosas(6,7).

O funcionamento coordenado dos elementos que 

compõem a coluna cervical está relacionado com as in-

formações proprioceptivas provenientes dos mecano-

ceptores e fusos musculares presentes nas capsulas das 

articulações zigoapofi sárias e nos pequenos músculos 

intrínsecos, respectivamente. O funcionamento harmô-

nico desses elementos constitui o principal mecanismo 

responsável pela qualidade do controle motor durante 

tarefas motoras dinâmicas e estáticas(8). 

O senso posicional, ou sensibilidade cinestésica, 

cervicocefálico é a percepção que o individuo tem da po-

sição da cabeça e do pescoço no espaço. Essa caracte-

rística é dada por mecanoceptores cervicais, cuja fun-

ção é enviar informações, através do sistema nervoso, 

sobre a posição e o movimento dos componentes capsu-

lo-ligamentares, favorecendo o disparo preciso dos re-

fl exos espinhais necessários para a ativação coordena-

da da musculatura cervical(9). A harmonia de funciona-

mento entre os três componentes (ligamentar, neural 

e muscular), permite que o movimento seja realizado 

dentro dos limites da zona neutra, conferindo estabilida-

de e proteção dessas estruturas ao evitar a ocorrência 

de forças de cisalhamento prejudiciais(10). 

Os distúrbios sensoriomotores refl etem o compro-

metimento da atividade somatosensorial e ocorrem prin-

cipalmente devido a microtraumas repetitivos dos me-

canorreceptores cervicais(11). Tais distúrbios se caracte-

rizam por difi culdades no controle dos movimentos ocu-

lares, instabilidade postural, cefaléia persistente e ver-

tigo, culminando com processo doloroso persistente na 

região cervical(12).

Hill e cols(13) relataram que pacientes com dor na 

coluna cervical, de origem traumática ou insidiosa, apre-

sentam alterações sensoriomotoras que acarretam défi -

cit do senso posicional da coluna cervical e erros signifi -

cativos nos testes de reposicionamento da cabeça, 

O senso posicional cervicocefálico pode ser men-

surado por diversos equipamentos de análise de movi-

mento, os quais se caracterizam pelo alto custo e não 

adequação à prática clínica corriqueira(14). A fotograme-

tria estática é um método simples de análise postural e 

consiste na marcação e detecção de angulações e deslo-

camentos do segmento de interesse em fotografi as digi-

tais, utilizando softwares específi cos(15,16). 

No tratamento da cervicalgia, métodos que abor-

dem as disfunções sensoriomotoras têm sido recomen-

dados para aprimorar o processo de reabilitação do 

paciente(12). Portanto, uma vez que o teste de reposi-

cionamento da cabeça é utilizado para detecção de tais 

distúrbios, a investigação de novos instrumentos, con-

fi áveis e de baixo custo, para análise do posicionamen-

to cervicocefálico é importante para facilitar a detecção 

dessas alterações na prática clínica diária, contribuin-

do para maior precisão do processo de avaliação do pa-

ciente. 

Os objetivos propostos por esse trabalho são: 1) 

utilizar o método de fotogrametria estática para identi-

fi car e medir ângulos relativos ao posicionamento cervi-

cocefálico, antes e após os movimentos de fl exão e ex-

tensão da coluna cervical; 2) calcular os erros de repo-

sicionamento absoluto (EA) e constante (EC) dos ângu-

los marcados. Hipotetizamos que os erros obtidos não 

serão signifi cativamente diferentes quando comparados 

os movimentos de fl exão e extensão, uma vez que a 

amostra é constituída por indivíduos assintomáticos.

MÉTODOS

Amostra

Para a realização deste estudo foram selecionados 

aleatoriamente 20 indivíduos, sendo estes estudantes 

ou funcionários do campus da Faculdade Estácio de Sá 

de Vitória, respeitando os seguintes critérios de inclu-

são: Indivíduos saudáveis, sem histórico de dor cervi-

cal nos últimos seis meses; Homens ou mulheres com a 

faixa etária entre 18 a 35 anos de idade, independente-

mente de raça ou condição sócio-econômica.

Os Critérios de exclusão foram: Gravidez; Histórico 

de lesão traumática na coluna cervical; Cervicobraquial-

gia; Artrite infl amatória; Tumor; Insufi ciência vertebro-

basilar; Doença neurológica (esclerose múltipla, Parkin-

son, etc); Anormalidades congênitas; Outras doenças 

sistêmicas relevantes (eg. diabetes mellitus).

Materiais

Para a aquisição de imagens foram utilizados câme-

ra digital Sony P200®, com 7,2 Megapixels (Mp) de re-

solução, e tripé de alumínio Weifeng® para o posiciona-

mento correto da câmera durante as fotografi as.
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Os ângulos foram medidos através do Software de 

Análise Postural (SAPO), previamente validado e reco-

mendado para análise de posturas estáticas. Esse siste-

ma é um software livre que confere precisão e versati-

lidade ao processo de avaliação física, podendo ser uti-

lizado de forma simples e com baixo custo operacional 

em clínicas e consultórios(17).

Protocolo Experimental

Para a realização dos experimentos, os sujeitos 

permaneceram sentados com a cabeça em posição neu-

tra, olhos fechados, coluna apoiada confortavelmente no 

encosto da cadeira, joelhos fl exionados a 90º e com os 

pés bem apoiados no chão. A câmera digital foi fi xada 

no tripé a 2m de distância do indivíduo e 1,5m de altura. 

Foi realizada a calibragem do posicionamento da câme-

ra digital em relação às linhas horizontal e vertical uti-

lizando um nivelador. A câmera foi ainda ajustada para 

um zoom de 2,4x de forma a proporcionar melhor po-

sicionamento da área de interesse dentro do frame da 

imagem.

O profi ssional responsável pelo registro fotográfi co 

foi previamente treinado para fotografar adequadamen-

te o protocolo de teste e não teve acesso aos resultados 

do processamento da imagem.

Os pontos anatômicos recomendados pelo sistema 

SAPO foram identifi cados através de marcadores circu-

lares de 15mm de diâmetro e fi xados no indivíduo atra-

vés de fi ta dupla face. A localização dessas referencias 

anatômicas foi realizada por um fi sioterapeuta com mais 

de 7 anos de experiência em prática palpatória. Este 

profi ssional também não teve acesso às imagens obti-

das e nem ao procedimento de medição dos ângulos. Os 

seguintes pontos, portanto, foram devidamente identifi -

cados em todos os indivíduos: a) lóbulo da orelha exter-

na; b) articulação acrômio-clavicular; c) processo espi-

nhoso de C7; d) glabela; e) mento (Figura 1).

Os sujeitos foram solicitados a posicionar a cabeça 

na posição mais horizontal possível (neutro), mantendo 

os olhos fechados. Uma leve extensão do segundo qui-

rodáctilo da mão direita, de maneira que não ocorresse 

elevação do ombro direito, foi a dica utilizada para in-

formar que o sujeito alcançou a posição alvo. O sujei-

to então realizou fl exão máxima confortável, tentando 

atingir o mesmo ângulo inicial ao retornar a cabeça para 

a posição neutra. 

Foram realizados 3 testes para fl exão e também 3 

testes para extensão, tendo sido permitido ao partici-

pante abrir os olhos, mexer levemente os ombros e até 

mesmo se levantar por alguns segundos, previamente 

a cada nova repetição(13,17). Essa recomendação foi feita 

para manter a máxima condição de conforto durante o 

protocolo de coleta. Estudos similares sobre a cinestesia 

cervicocefálica mostraram que os movimentos de fl exão 

e extensão são fi dedignos para detectar alterações sig-

nifi cativas do senso posicional(18,19,20). 

O registro fotográfi co do posicionamento cervico-

cefálico foi obtido através de fotografi a digital pela vista 

lateral na posição inicial e fi nal de cada movimento de 

teste. A distribuição anatômica desses marcadores per-

mitiu a identifi cação de dois ângulos distintos: 

Ângulo α: Formado entre os pontos C7, glabela e 

a linha horizontal. Informa o posicionamento global da 

coluna cervical e da cabeça em relação com a linha ho-

rizontal.

Ângulo β: Formado entre os pontos do acrômio di-

reito, lóbulo da orelha e mento. Indica o posicionamen-

to relativo da cabeça em relação ao tronco. Assumimos 

que este ângulo seja indicativo do movimento da colu-

na cervical superior, uma vez que detecta os movimen-

tos de fl exão e extensão da cabeça independentemente 

da angulação do pescoço.

Para a análise do senso posicional cervicocefálico, 

foram calculados os erros e acertos do sujeito ao compa-

rar os valores dos ângulos relativos às posições neutras 

que marcaram o início e fi m do movimento de teste. 

Inicialmente, o erro bruto (EB) de cada tentativa 

pôde ser obtido através da seguinte equação:

Com os valores dos erros brutos, os erros absolu-

to (EA) e constante (EC) foram possíveis de serem cal-

culados. 

O erro absoluto (EA) é a média do desvio total par-

tindo do ponto de inicio e as 3 tentativas, ignorando va-

lores positivos e negativos (módulo). Indica a precisão 

do desvio do ponto central. Para o cálculo do EA utiliza-

remos a seguinte equação:

Erro constante (EC) é média do erro bruto das 3 

tentativas, incorporando valores positivos e negativos 

de cada tentativa, indicando a direção e o desvio da po-
Figura 1. Marcação e identifi cação do ângulo α e ângulo β uti-
lizando o sistema SAPO.
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sição fi nal. Em outras palavras, através do EC foi pos-

sível verifi car se o sujeito sobrestimou ou subestimou o 

ângulo da posição inicial. Para o cálculo do EC, foi utili-

zada a equação matemática abaixo:

O indivíduo responsável pelo processamento das 

imagens e medição dos ângulos permaneceu cego em 

relação aos objetivos do estudo. Isso foi necessário para 

evitar viés de aferição, uma vez que a identifi cação do 

ponto central dos marcadores no sistema SAPO foi reali-

zada manualmente. Este indivíduo foi orientado a detec-

tar o ponto central dos marcadores o mais precisamente 

possível, em um máximo de 3 tentativas.

Análise estatística

Estatística descritiva foi utilizada para apresenta-

ção dos dados antropométricos e cálculo das médias e 

desvios padrão dos erros, obtidos após a aplicação das 

equações.

O teste de Shapiro–Wilk foi utilizado para verifi car 

se os dados possuíam distribuição normal. Uma vez que 

fi cou demonstrada a rejeição da normalidade dos gru-

pos, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para amos-

tras independentes, de forma a verifi car a presença de 

diferença signifi cativa entre movimentos de fl exão e ex-

tensão de um mesmo ângulo, ou entre o mesmo movi-

mento ocorrido em ângulos diferentes.

A análise estatística dos dados foi realizada através 

do software Biostat® 2008 v.5.2.5.

Aspectos éticos

Todos os sujeitos participantes da pesquisa formali-

zaram sua participação neste estudo mediante assinatu-

ra do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-

sa do Centro de Superior de Ciências da Saúde - EMES-

CAM.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os dados demográfi cos da 

amostra estudada. Os valores obtidos para as variáveis 

EA e EC, relativos aos erros de reposicionamento dos 

ângulos α e β, estão apresentados na tabela 2 e também 

podem ser observados nas fi guras 2 e 3 para os movi-

mentos de fl exão e extensão.

As médias das variáveis EA e EC estão dispostas na 

fi gura 2. Os resultados obtidos com o teste U de Mann-

Whitney confi rmou a hipótese inicial de que não haveria 

diferença estatística entre os erros apresentados pelos 

sujeitos de teste, uma vez que nenhum apresentava si-

nais e sintomas de cervicalgia, exceto quando compara-

do o EA de fl exão e extensão do ângulo α, EA de fl exão 

e extensão do ângulo β e o EA de fl exão do ângulo α e 

fl exão do ângulo β, onde foram encontradas diferenças 

signifi cativas (p ≤ 0,05).

Baseado nos valores obtidos para o EC ainda foi 

possível verifi car a direção do erro, ou seja, se o ângulo 

inicial foi sobrestimado (overshooting) ou subestimado 

(undershooting) no reposicionamento fi nal (Figura 3).

DISCUSSÃO

O presente estudo utilizou fotogrametria estática 

para análise do senso posicional da cabeça e pescoço 

no plano sagital. Ao nosso conhecimento, não há outros 

estudos descritos na literatura que utilizaram esse mé-

todo com essa fi nalidade. O principal objetivo foi obter 

dados sobre erros absoluto e constante, representativos 

de uma população jovem e assintomática. Essas infor-

mações poderão ser utilizadas no futuro para eventuais 

comparações com casos clínicos e ainda para melhorar o 

cálculo de amostra em estudos subsequentes.

A hipótese principal era que pacientes saudáveis 

não apresentariam diferenças signifi cativas na compara-

ção entre erros de reposicionamento de fl exão e exten-

são para os dois ângulos defi nidos.

Tabela 1. Dados demográfi cos da amostra

Total Peso (Kg) Altura (m) IMC Idade

Homens 9 82,16 (±12,72) 1,79 (±0,05) 25,49 (±3,86) 24,22 (±4,60)

Mulheres 11 56,94 (±7,82) 1,63 (±0,05) 21,39 (±1,95) 24,36 (±4,63)

Figura 2. Valores obtidos para o Erro Absoluto (EA) e Erro 
Constante (EC) relativos ao ângulo α e β para os movimentos 
de fl exão e extensão.
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Os resultados, entretanto, revelaram diferença es-

tatística signifi cativa quando comparado o EA de fl exão e 

extensão do ângulo α, o EA de fl exão e extensão do ân-

gulo β e o EA de fl exão do ângulo α e fl exão do ângulo β. 

Uma possível explicação para essa diferença pode estar 

relacionado com a infl uência da coluna torácica. Duran-

te os testes não houve estabilização do tronco do sujeito, 

uma vez que ele poderia se reposicionar quando achas-

se necessário entre as tentativas. No trabalho de Rix e 

Bagust20 foi observado que quando o indivíduo foi solici-

tado a realizar o movimento de rotação da coluna cervi-

cal, alguns sujeitos realizaram também rotação da coluna 

torácica e cintura escapular, sendo considerado provável 

fonte de interferência com as medições obtidas.

Outro fator que pode ter infl uenciado a diferen-

ça entre os erros absolutos é o estiramento bilateral 

das cápsulas articulares durante o movimento de fl e-

xão. Esse estiramento pode estimular o disparo exces-

sivo dos mecanoceptores, que, por sua vez, podem in-

terferir na contração muscular durante o reposiciona-

mento e favorecer o erro posicional21. Entretanto, nos-

sos dados mostraram que foi durante o reposicionamen-

to da extensão onde ocorreu maior variação dos erros 

Tabela 2. Valores dos Erros Absoluto (EA) e Constante (EC) relativos aos ângulos α e β (em graus) e aos testes de fl exão e extensão 
obtidos após o protocolo de testes.

Sujeitos

Erro Absoluto Erro Constante

Ângulo α (º) Ângulo β (º) Ângulo α (º) Ângulo β (º)

Flexão Extensão Flexão Extensão Flexão Extensão Flexão Extensão

1 0,74 1,20 2,43 4,80 -0,15 -0,45 -2,16 -4,80

2 1,19 1,02 1,87 1,76 1,19 -0,65 1,87 0,64

3 0,95 0,71 4,39 1,72 0,95 0,05 4,39 -0,43

4 0,20 0,78 1,66 2,34 0,00 -0,41 -1,66 -1,02

5 0,26 1,19 2,92 2,03 0,26 -1,01 -2,92 -2,03

6 0,96 1,92 3,10 2,35 -0,96 -1,92 -0,84 -2,35

7 1,28 2,35 1,55 1,70 0,92 -2,35 -1,55 0,00

8 0,62 1,43 3,05 1,94 -0,52 -1,05 -0,32 -0,82

9 0,92 1,42 1,33 1,14 0,07 -1,39 -1,14 -1,14

10 2,44 0,93 2,70 3,00 -2,44 -0,01 -2,70 2,62

11 0,98 3,15 1,87 2,29 0,98 3,15 -0,54 2,29

12 0,79 1,22 1,34 1,86 -0,79 0,61 -0,50 1,25

13 1,17 3,22 1,11 3,46 -1,17 3,22 -0,06 3,46

14 1,95 5,47 4,08 5,35 -1,95 3,01 0,09 2,17

15 0,56 1,35 1,22 2,10 -0,56 0,68 -0,02 1,62

16 2,16 1,38 1,90 0,51 -2,16 0,95 -1,26 0,45

17 0,78 1,66 0,57 4,11 0,53 0,99 -0,47 -4,11

18 2,07 6,97 3,62 3,89 -1,00 6,97 -2,57 3,89

19 1,71 3,29 3,21 3,17 -1,71 -3,29 0,28 2,78

20 1,01 1,85 0,47 1,67 0,48 -1,14 0,18 0,27

Média ± DP 1,14±0,63 2,12±1,62 2,22±1,12 2,56±1,23 -0,40±1,11 0,30±2,35 -0,60±1,66 0,24±2,39

Figura 3. Média e Desvio Padrão dos Erros Absoluto (EA) e Erro 
Constante(EC): A) Média e desvio padrão dos Erros Absolutos; 
B) Média e desvio padrão dos Erros Constantes; �) Flexão do 
ângulo α; �) Extensão do ângulo α; �) Flexão do ângulo β; �) 
Extensão do ângulo β.
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absolutos (Figura 2). É possível que o mesmo mecanis-

mo neurofi siológico esteja envolvido na produção dessa 

variação, porém relacionado ao estiramento das estru-

turas passivas anteriores da coluna cervical. Durante a 

extensão, ocorre maior aproximação das facetas articu-

lares, com consequente relaxamento da cápsula articu-

lar. É também possível que esse fator promova estimu-

lação dos mecanoceptores, infl uenciando também o re-

posicionamento articular.

Outros estudos que tentaram mensurar o senso 

posicional da coluna cervical no plano sagital apresen-

taram métodos onde se obteve o posicionamento glo-

bal do conjunto cabeça e pescoço(12,22,23). Neste estudo 

foram investigados os erros de reposicionamento de 2 

ângulos distintos: o ângulo α, que caracteriza o posicio-

namento global da coluna cervical e da cabeça em re-

lação à linha horizontal; o ângulo β, que refl ete o posi-

cionamento da cabeça em relação ao tronco, e fornece 

o ângulo de fl exão e extensão da cabeça, independen-

temente do posicionamento do pescoço. É possível que 

esse ângulo esteja relacionado à cinemática da coluna 

cervical superior, embora, outros estudos biomecânicos 

sejam necessários para corroborar essa suposição. 

A variação do erro de posicionamento da fl exão do 

ângulo β foi maior do que a variação da fl exão do ân-

gulo α. Isso pode ser explicado pela grande densidade 

de mecanoceptores presentes nas estruturas passivas 

da coluna cervical superior e de fusos neuromusculares 

presentes nos músculos suboccipitais. O mecanismo de 

ativação pós-estiramento discutido anteriormente pode 

estar relacionado a essa variação(21).

Apesar de não ter ocorrido diferença estatística sig-

nifi cativa entre os erros constantes (EC), foi observado 

que houve uma tendência a subestimar o ângulo inicial 

no retorno da fl exão e leve tendência a sobrestimar o ân-

gulo inicial no retorno da extensão. Esses achados corro-

boram o estudo realizado por Hallgren e Andary(22) onde 

foi também constatada uma tendência a undershooting 

no retorno da fl exão em sujeitos assintomáticos. Já Rix 

e Bagust(20) observaram em indivíduos com dor cervical 

crônica não traumática uma tendência a overshooting no 

retorno da fl exão da coluna cervical e a explicação pro-

posta pelos autores seria que o aumento da intensidade 

da dor ao fi nal da amplitude de movimento pode interfe-

rir no reposicionamento da cabeça(20,22). 

Em nosso protocolo experimental, o indivíduo foi 

solicitado a realizar o movimento dentro dos níveis de 

conforto, em uma velocidade lenta a moderada, para 

que não houvesse infl uência do sistema vestibular. Em 

um estudo realizado por Pinsault e cols(18), foi constata-

do que o sistema vestibular não teve infl uência signifi ca-

tiva no teste de reposicionamento da cervicocefálico.

Existem muitas variações e discussões na literatu-

ra acerca da quantidade de repetições necessárias para 

a obtenção de diferenças signifi cativas, e ainda sobre 

as equações ideais para o cálculo dos erros. Pinsault, e 

cols(18) realizaram em seu estudo 10 repetições do teste 

de reposicionamento. Entretanto, as três repetições do 

teste de reposicionamento realizado neste estudo foi 

baseada no modelo apresentado por Hill e cols(13), cujo 

grupo de pesquisa é experiente em investigações sobre 

a cinestesia cervicocefálica..

Futuras aplicações dessa metodologia incluem a 

avaliação do senso posicional de pacientes com distúr-

bios clínicos na coluna cervical, incluindo dor cervical 

insidiosa, lesões traumáticas e cefaléia cervicogênica. 

Essa avaliação pode contribuir para a seleção do método 

mais adequado de tratamento. A fi dedignidade do ângu-

lo β em detectar disfunções cinestésicas da coluna cer-

vical superior também deve ser explorada em futuras in-

vestigações, uma vez que pode direcionar o tratamento 

para essa região, melhorando sua especifi cidade. 

Foi observado que a utilização do sistema SAPO 

pode proporcionar grande versatilidade na avaliação 

angular da coluna cervical, uma vez que novos ângu-

los também podem ser marcados e medidos. Distâncias 

entre pontos anatômicos específi cos também podem ser 

exploradas no futuro.

Esse sistema pode ainda ser adaptado para estudar 

o comportamento do senso posicional cervicocefálico em 

outros planos de movimento ou até mesmo avaliar ou-

tras articulações adjacentes. 

CONCLUSÃO

Os resultados deste experimento mostram que a fo-

togrametria estática é um método adequado para a ava-

liação do senso posicional cervicocefálico no plano sagi-

tal. Os dados obtidos após a aplicação do protocolo de 

testes mostraram que houve diferença signifi cativa quan-

do comparado o EA de fl exão e extensão do ângulo α, o 

EA de fl exão e extensão do ângulo β e o EA de fl exão do 

ângulo α e fl exão do ângulo β. As possíveis causas pela 

diferença encontrada podem estar relacionadas ao posi-

cionamento inadequado da coluna torácica e também ao 

estiramento de estruturas passivas da coluna cervical, le-

vando a uma estimulação excessiva dos mecanocepto-

res embebidos nessas estruturas, e, consequentemen-

te, ao erro. Não houve diferença estatística signifi cativa 

entre os erros constantes, mas foi observada tendência a 

subestimar o ângulo inicial no retorno da fl exão (under-

shooting) e sobrestimar o ângulo inicial no retorno da ex-

tensão (overshooting), o que corrobora achados de estu-

dos anteriores envolvendo sujeitos assintomáticos. 

Em estudos futuros, o método poderá ser utiliza-

do para avaliar o senso posicional cervicocefálico em in-

divíduos com distúrbios na coluna cervical, contribuin-

do para seleção do método mais adequado para o trata-

mento. Pode ainda ser adaptado para avaliar outros pla-

nos de movimento da coluna cervical ou até mesmo o 

senso posicional de outras articulações.



706

Ter Man. 2011; 9(46):700-706

Senso posicional cervicocefálico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manchikanti L, Singh V, Datta S, Cohen SP, Hirsch JA. Comprehensive review of epidemiology, scope, and impact 1. 

of spinal pain. Pain Phys 2009;12(4):E35-70.

Cagnie B, Danneels L, Van Tiggelen D, De Loose V, Cambier D. Individual and work related risk factors for neck 2. 

pain among offi ce workers: a cross sectional study. Eur spine J 2007;16(5):679-86.

Côté P, Cassidy JD, Carroll LJ, Kristman V. The annual incidence and course of neck pain in the general popula-3. 

tion: a population-based cohort study. Pain 2004;112(3):267-73.

Marchiori DM, Henderson CN. A cross-sectional study correlating cervical radiographic degenerative fi ndings to 4. 

pain disability. Spine 1996;21(23):2747-51.

Harrison DE, Bula JM, Gore DR. Roentgenographic fi ndings in the cervical spine in asymptomatic persons: a 10-5. 

year follow up. Spine 2002;27(11):1249-50.

Sterling M, Jull G, Vicenzino B, Kenardy J. Sensory hypersensitivity occurs soon after whiplash injury and is asso-6. 

ciated with poor recovery. Pain 2003;104(3):509-17.

Sterling M, Jull G, Vicenzino B, Kenardy J, Darnell R. Development of motor system dysfunction following whip-7. 

lash injury. Pain 2003;103(1-2):65-73.

Solomonow M, Zhou BH, Harris M, Lu Y, Baratta RV. The ligamento-muscular stabilizing system of the spine. Spine 8. 

1998;23(23):2552-62.

Pinsault N, Anxionnaz M, Vuillerme N. Cervical joint position sense in rugby players versus non-rugby players. 9. 

Phys Ther in Sport. 2010;11(2):66-70.

Panjabi M. Clinical spinal instability and low back pain. J Electromyogr and Kinesiol 2003;13(4):371-379.10. 

Cheng C-H, Wang J-L, Lin J-J, Wang S-F, Lin K-H. Position accuracy and electromyographic responses during head 11. 

reposition in young adults with chronic neck pain. J Electromyogr and Kinesiol 2010;20(5):1014-20. 

Treleaven J. Sensorimotor disturbances in neck disorders affecting postural stability, head and eye movement 12. 

control. Man Ther 2008;13(1):2-11.

Hill R, Jensen P, Baardsen T, Kulvik K, Jull G, Treleaven J. Head repositioning accuracy to neutral: a comparative 13. 

study of error calculation. Man Ther 2009;14(1):110-4.

Jasiewicz JM, Treleaven J, Condie P, Jull G. Wireless orientation sensors: their suitability to measure head move-14. 

ment for neck pain assessment. Man Ther 2007;12(4):380-5.

Sacco I, Alibert S, Queiroz B, Pripas D, Kieling I, Kimura A, et al. Confi abilidade da fotogrametria em relação a go-15. 

niometria para avaliação postural de membros inferiores. Rev Bras Fisiot 2007;11(5):411-417.

Iunes D, Bevilaqua-Grossi D, Oliveira A, Castro F, Salgado H. Análise comparativa entre avaliação postural visual 16. 

e por fotogrametria computadorizada. Rev Bras Fisiot 2009;13(4):308-315.

Ferreira EAG, Duarte M, Maldonado EP, Burke TN, Marques AP. Postural assessment software (PAS/SAPO): Vali-17. 

dation and reliabiliy. Clinics 2010;65(7):675-81.

Pinsault N, Vuillerme N, Pavan P. Cervicocephalic relocation test to the neutral head position: assess-18. 

ment in bilateral labyrinthine-defective and chronic, nontraumatic neck pain patients. Arch Phys Med Rehabil 

2008;89(12):2375-8.

Strimpakos N, Sakellari V, Gioftsos G, Kapreli E, Oldham J. Cervical joint position sense: an intra- and inter-ex-19. 

aminer reliability study. Gait & Pos. 2006;23(1):22-31.

Rix GD, Bagust J. Cervicocephalic kinesthetic sensibility in patients with chronic, nontraumatic cervical spine pain. 20. 

Arch Phys Med Rehabil. 2001;82(7):911-9.

Teng C-C, Chai H, Lai D-M, Wang S-F. Cervicocephalic kinesthetic sensibility in young and middle-aged adults with 21. 

or without a history of mild neck pain. Man Ther 2007;12(1):22-8.

Hallgren RC, Andary MT. Undershooting of a neutral reference position by asymptomatic subjects after cervical 22. 

motion in the sagittal plane. J Manip Physiol Ther 2008;31(7):547-52.

Treleaven J, Jull G, LowChoy N. The relationship of cervical joint position error to balance and eye movement dis-23. 

turbances in persistent whiplash. Man Ther. 2006;11(2):99-106.



707

Ter Man. 2011; 9(46):707-711

Artigo Original

Estudo histológico do efeito da terapia LED 
(Light Emitting Diode) na membrana sinovial após 
indução da artrite aguda em joelhos de ratos.
Histological study of LED (Light Emission Diode) therapy on synovium after acute arthritis in knee 
joint of rats.

Fernando Pereira Carlos(1), Eliadna de Lemos Vasconcelos Silva(2), Tales Ferreira Queiros de Almeida(2), Sil-

via Fernanda Zamuner(3), Stella Regina Zamuner(4).

Resumo
Introdução: A artrite aguda do joelho é uma desordem comum das articulações, e sua prevalência aumenta em pa-
ralelo com o aumento da idade, é uma das mais freqüentes causas de dor, perda da função e afastamento das ativi-
dades laborativas em adultos. Objetivo: Neste trabalho avaliou-se a capacidade da terapia LED (Light Emition Diode) 
em diminuir o dano tecidual causado na membrana sinovial dos animais injetados com zymosan. Método: Foram utili-
zados ratos Wistar machos. A artrite aguda foi obtida através da injeção intraarticular de zymosan (1 mg/kg), no joe-
lho dos animais. O efeito do tratamento LED foi avaliado no tempo de 6 h após a injeção do zymosan. O dano na mem-
brana sinovial foi avaliado através da análise histológica das sinóvias que foram corados com H&E e picrosírius red. Os 
animais foram tratados com o LED (potência de 96 mW, λ 640 nm, densidade de energia de 2,5 J/cm², tempo de irra-
diação de 21 s e área de 0,8 cm2) nos tempos: imediatamente 1 e 2 horas após a injeção do zymosan. Resultados: 
O dano tecidual causado pelo zymosan foi reduzido pelo tratamento com o LED, quando comparado com os animais 
tratados com o zymosan. Conclusões: A terapia LED foi efi caz em reduzir o dano tecidual causado pelo zymosan, ob-
servado pela melhor organização das fi bras colágenas e diminuição da migração de células infl amatórias para o local. 
Os dados sugerem que podemos considerar o LED como uma ferramenta para ser usada no tratamento de processos 
infl amatórios, como a artrite aguda de joelho.
Palavras-chave: artrite, mionecrose, sinóvia, terapia LED. 

Abstract
Introduction: The acute arthritis of the knee is a common joint disorder, and its prevalence increases in parallel with 
increasing age, is one of the most frequent causes of pain, loss of function and removal of work activities in adults. 
Objetive: The aim was to study the effects of phototherapeutic treatment in acute arthritis induced by zymosan in the 
rat knee, looking to cellular damage in the joint cavity. Method: Wistar rats had been injected with zymosan (1 mg/
kg) in the knee joint cavity. Histologic analysis of the sinovium, was analyzed 6 h after the injection of zymosan. The 
animals had been treated with the LED (power of 96 mW, λ 640 nm, density of energy of 2,5 J/cm², time of irradia-
tion of 21 s and area of 0,8 cm2) applied: immediately, 1 and 2 h after zymosan injection. Results: Tecidual damage 
caused by intraarticular injection of zymosan was reduced after LED treatment when compared with the animals treat-
ed with zymosan alone. Conclusion: LED therapy was effi cient in reducing tecidual damage caused by zymosan, ob-
served by a decrease in the infl ux of infl ammatory cells and the intact collagen fi bers. The data suggest that we could 
use the LED therapy in infl ammatory processes such as knee joint arthritis.
Keywords: arthritis, myonecrosis, synovium, LED therapy. 
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Terapia LED na artrite de joelho.

INTRODUÇÃO

A artrite de joelho é a doença mais comum de jo-

elho em pessoas idosas e está associada à incapacida-

de física(1). Além disso, o processo infl amatório e de-

generativo envolvidos na artrite causam dor e forma-

ção de edema(2). Os produtos produzidos pela degrada-

ção da cartilagem induzem dor por induzir uma infl a-

mação local ou pela lesão da sinóvia(3). O alívio da dor 

é freqüentemente o principal objetivo para o tratamen-

to agudo da artrite. Embora as drogas antiinfl amató-

rias não esteroidais (AINEs) serem amplamente usa-

das para o tratamento da dor associada com a atrite 

de joelho, a alta incidência de sérios efeitos colaterais, 

principalmente do trato gastrointestinal superior, limi-

tam o seu uso(1). Por esse motivo, outras terapias têm 

sido investigadas com o propósito de evitar ou redu-

zir os efeitos adversos associados com os AINEs, entre 

elas, a fototerapia(4).

A fototerapia de baixa potência é uma forma de 

terapia que envolve a aplicação de uma luz de baixa 

potência num comprimento de onda vermelho ou infra-

vermelho que alivia e trata várias doenças, incluindo a 

artrite(2). A fototerapia é usada para aumentar a veloci-

dade do reparo tecidual, resolve o processo infl amató-

rio, reduz o edema e a dor(2). O principio básico da foto-

terapia é a capacidade de alterar o comportamento ce-

lular na ausência de aquecimento(5). A radiação de baixa 

potência promove modifi cações ou efeitos na zona irra-

diada ou zona circundante. Esta radiação faz com que a 

energia provoque mudanças nas moléculas, que por sua 

vez, promovem respostas biológicas(6). Estudos mostram 

que a forma de energia utilizada pelas células é o ATP; 

as células absorvem fótons e transformam sua energia 

em ATP, que é então utilizado para gerar processos me-

tabólicos, sintetizar DNA, RNA, proteínas, enzimas e ou-

tros produtos necessários para recuperar ou regenerar 

os componentes celulares e restaurar a homeostase(7). 

O LED (Light Emittig Diode) é um diodo emissor 

de luz, quando energizado emite luz não coerente. É 

uma luz que permite a sua utilização sem que haja ne-

cessidade de fi ltros ópticos coletores. São dispositivos 

semicondutores, apresentam grande efi ciência de con-

versão de energia elétrica em óptica, dissipando pouca 

potência(8). Atualmente os LEDs estão sendo investiga-

dos na área biológica como uma alternativa para as te-

rapias que utilizam o laser de baixa potência, tendo em 

vista o seu baixo custo, praticidade e baixo consumo de 

energia. Ainda que vários estudos atestem o efeito da 

terapia LED, poucos estudos foram realizados sobre o 

efeito do LED sobre a artrite de joelho. O desenvolvi-

mento desta terapia poderia contribuir melhorar o pro-

cesso de reabilitação de pacientes através de uma tera-

pia não invasiva e de baixo custo. 

Dessa maneira, no presente trabalho foi realizada 

uma análise do efeito do LED na artrite aguda induzida 

por zymosan, em ratos, no que se refere à reparação te-

cidual sinovial.

MÉTODOS

Animais

Foram utilizados ratos Wistar machos, pesando 

entre 230-250 g, provenientes do Biotério da UNINO-

VE, São Paulo. Os animais foram pré-tratados com an-

tiparasitários e mantidos com água e alimentação ad li-

bitun, mantidos em sala com temperatura e humidade 

constante (24oC – 60%), com ciclo claro/escuro (12/12 

horas). 

Protocolo de Ética

A condução científi ca desta pesquisa seguiu as nor-

mas e registros da resolução CNS 196/96 do Conselho 

Brasileiro de Ética em Experimentação Aminal (COBEA) 

e foi realizada sob aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CoEP) da UNINOVE n°. 0025/2011. 

Protocolo de eutanásia

Os animais foram sacrifi cados em atmosfera de CO2.

Infl amação aguda de joelho 

Os ratos receberam uma injeção intra-articular 

(i.a) de zymosan (1 mg/kg) (Sigma Chemical Company, 

St Louis, MO, USA ), dissolvido em 50 μL de solução sa-

lina estéril, na cavidade articular do joelho. O procedi-

mento foi realizado sob anestesia, usando uma mistura 

de ketamina 80 mg/kg (Hospira, Inc.; Lake Forest, IL, 

USA)/xylazina 20 mg/kg (Lloyd, Inc.; Shenandoah, IA, 

USA) intramuscularmente.

Fonte de Luz, doses e tratamento.

Foi utilizado o LED a 640 nm ((Model Super Red 

LED-RL5-R3545; Super Bright LEDs, Inc., St. Louis, MO, 

USA) para irradiar os animais. Os parâmetros do LED 

foram 96 mW de potência, 21 segundos de tempo de ir-

radiação e 0,8 cm2 de área irradiada, o que corresponde 

a uma dose de irradiação de 2,5 J/cm2. A dose utiliza-

da do LED, baixa o sufi ciente para evitar qualquer efei-

to térmico, foi escolhida baseada em estudos prévios 

do nosso laboratório que mostrou um efeito benéfi co do 

LED em processos infl amatórios(9).

Os ratos foram divididos em quatro grupos de 5 

animais por grupo. 1) Grupo salina: ratos que recebe-

ram injeção i.a. de salina; 2) Grupo Zymosan: ratos 

receberam injeção i.a. de zymosan; 3) Grupo tratado 

com LED: ratos que receberam injeção i.a. de zymosan 

e foram tratados com o LED; 4) Grupo dexametasona: 

animais que receberam injeção i.a. de zymosan e foram 

tratados com dexametasona (0,4 mg/kg) (Sigma Che-

mical Company), recebendo uma injeção intraperitone-

al 1 hora antes do zymosan. Os animais tratados com o 
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LED foram irradiados nos tempos: imediatamente, 1 e 2 

horas após a indução da infl amação(9).

Análise histológica

Para avaliar o índice de lesão tecidual induzido pelo 

zymosan, foi utilizado o exame histológico da sinóvia 

6 horas após a injeção do zymosan, solução salina e 

os tratamentos com o LED ou dexametasona. De modo 

resumido, após serem retiradas do joelho dos animais 

e enxaguadas com PBS (solução tampão fosfato), as 

amostras foram fi xadas em solução formalina 10% por 

24 horas, desidratadas em séries de álcool, embebida 

em parafi na, fracionada em 4 μm e corada com Hema-

toxilina e Eosina (H&E) ou picrosírius red. 

RESULTADOS

Representação histológica da sinóvia 6 h após a 

indução da infl amação.

As Figuras 1A e B mostram o corte histológico da si-

nóvia de animal injetado apenas com salina, em que se 

observam células com aspecto normal. As Figuras 2C e 

D mostram o corte histológico de animal que recebeu in-

jeção de zymosan no qual as visualizações das lâminas 

apresentaram um intenso infl uxo leucocitário para a si-

nóvia e alteração da fi bra colágena. Uma diferença mar-

cante é observada na sinóvia de ratos que foram tratados 

com zymosan, em que se observam fi bras separadas e ir-

regulares, o que indica formação de edema (Fig. 1D).

A análise histológica das sinóvias, 6 horas após a 

injeção de zymosan e o tratamento com LED revela que 

houve uma diminuição marcante de células infl amató-

rias (Fig. 1E). As fi bras colágenas apresentam-se com 

aspecto íntegro (Fig. 1F). Os resultados obtidos com o 

tratamento LED foram similares ao tratamento com a 

dexametasona, no qual pode se notar redução de célu-

las infl amatórias e uma boa organização das fi bras colá-

genas (fi g 1G e H).

DISCUSSÃO

A artrite é uma doença infl amatória e degenerativa 

da articulações, sendo a principal causa de afastamento 

das atividades laborativas e piora na qualidade de vida, 

nas populações ocidentais(10).

O processo infl amatório que ocorre na atrite pode 

ser melhorado quando os principais eventos que o de-

sencadeiam como, por exemplo, migração de células in-

fl amatórias, proliferação celular e diminuição da lesão 

tecidual, dentre outros, são modulados. O tratamen-

to normalmente utilizado na artrite são drogas anti-in-

fl amatória não esteróidais (AINEs), drogas anti-reuma-

tóides entre outros, que não apresentavam efi cácia no 

tratamento da artrite de joelho a médio e longo prazo, 

sendo seu efeito analgésico restrito aos dias iniciais do 

tratamento, e causando efeitos adversos(11)

Diversos estudos(12,13,14,15,16) evidenciaram que in-

tervenções terapêuticas utilizando a fototerapia de baixa 

potência apresentam-se como importante alternativa 

para a modulação do processo infl amatório, cicatriza-

ção e controle da dor, na artrite de joelho com ação pro-

longada, isso ocorre devido ao incremento da revascu-

larização, de reparo e à inibição de mediadores quími-

cos da infl amação.

No presente trabalho, e diante dos principais fato-

res envolvidos no processo infl amatório agudo de joelho 

e dentre os vários modelos experimentais existentes, foi 

escolhido o modelo de indução de infl amação aguda por 

zymosan que é um polissacarídeo derivado da parede 

do fungo Saccharomyces cerevisiae, que segundo Rocha 

et al.(17) o zymosan promove sinovite erosiva grave em 

uma fase aguda, e aumento de permeabilidade vascular 

e migração celular. 

A fototerapia a laser foi introduzida como uma al-

ternativa de tratamento não invasivo para o tratamen-

to da artrite cerca de 20 anos atrás, mas a sua efi cácia 

ainda é controversa. Ademais, os mecanismos envolvi-

dos no efeito antiinfl amatório induzido pela fototerapia 

laser não estão estabelecidos. Neste estudo, investiga-

mos o uso da fototerapia LED de baixa potência para o 

tratamento da artrite infl amatória induzida por zymo-

Figura 1. Aparência histológica da sinóvia de ratos 6 h após a 
injeção do zymosan e terapia com o LED ou dexametasona. 

(A e B) controle salina apresentando fi bras normais; (C e D) sinóvia 6 h 
após a injeção de zymosan (1 mg/kg), apresentando intenso infl uxo leu-
cocitário (seta) e desorganização das fi bras colágenas, com formação de 
vacúolos (estrela); (E e F) sinóvia após o tratamento com o LED, observe 
a diminuição das células infl amatórias (seta) e a melhora na organização 
das fi bras colágenas; (G e H) sinóvia de animais tratados com dexameta-
sona apresentando aparência normal das fi bras colágenas e diminuição do 
infi ltrado celular. Bar= 40 μm.
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Terapia LED na artrite de joelho.

san, em ratos, enfocando a reparação tecidual sinovial.

Nossos estudos demonstraram claramente que a 

radiação LED diminui a migração de leucócitos, na sexta 

hora de infl amação, quando aplicado imediatamente, 1ª 

e 2ª hora após a indução da artrite infl amatória, em 

joelho de ratos. Em outro modelo experimental, tam-

bém foi observado uma redução do infl uxo leucocitário 

na fase inicial de pleurisia induzida por carragenina em 

ratos após três aplicações do laser 660nm, com dose de 

2,1 J/cm² mais efi caz que as doses 0,9 e 4,2J/cm²(18). 

Resultados semelhantes foram descritos na literatura(19). 

É importante lembrar que a infl uência da dosimetria, ou 

seja, dos parâmetros de irradiação como potência, in-

tensidade, densidade de energia e tempo de irradiação 

tem sido bastante discutidos na literatura e a dosagem 

ideal ainda não esta esclarecida(2,15,20,21). Ainda, obser-

vamos uma melhora na organização das fi bras coláge-

nas após o tratamento com o LED. Dados semelhantes 

foram encontrados por Amano et al.,(22) que trataram 

14 pacientes com osteoartrite de joelho utilizando laser 

(780 nm; 10 mW de potência; 80 s por ponto irradiado 

em 6 pontos do joelho, uma vez ao dia, durante 6 dias). 

Ao analisarem a membrana sinovial histologicamente, 

observaram diminuição do infi ltrado infl amatório e me-

lhora da dor articular.

A migração/infl uxo de células infl amatórias são fa-

tores que determinam o curso da artrite. Além disso, é 

observada a produção de citocinas infl amatórias pelos 

leucócitos, essas substâncias são responsáveis pela pro-

gressão da doença e cronifi cação do processo. A literatu-

ra afi rma que estas citocinas podem modular a expres-

são de metaloproteinases as quais tem o papel de regu-

lar o equilíbrio entre célula e matriz; quanto ocorre um 

desequilíbrio da expressão destas enzimas conseqüen-

temente temos destruição da cartilagem articular(23,24). É 

possível que a diminuição do infi ltrado leucocitário cau-

sado pelo LED seja o fator predominante para a melhora 

da lesão tecidual observado no nosso estudo.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo mostram que a terapia 

LED de baixa potência reduz a lesão tecidual causada 

pela injeção de zymosan, em joelhos de ratos. Os dados 

sugerem que podemos considerar o LED como uma fer-

ramenta para ser usada no tratamento de processos in-

fl amatórios, como a artrite aguda de joelho. Porém, é 

necessário analisar novas investigações, visando o es-

tudo com várias doses de irradiação, diferentes compri-

mentos de onda para que seja possível o emprego desse 

tipo de terapia em aplicações clínicas.
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Comparação da flexibilidade, qualidade de vida 
e capacidade funcional entre idosos ativos e 
sedentários dos meios urbano e rural.
Compare between physically active and sedentary elderly people, residents in the urban and 
rural area.

Marcelo Tavella Navega(1), TAÍS Pereira Miguel(2), Maria Cândida Soares Del-Masso(3).

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Filosofi a e Ciências, campus de Marília-SP. 

Resumo 
Introdução: A prática regular de atividade física vem sendo utilizada como recurso terapêutico para população idosa, 
com objetivo de redução das perdas desencadeadas pelo processo de envelhecimento. A área de moradia (urbana ou 
rural) ainda é pouco explorada na literatura sobre sua infl uência na capacidade física dos idosos. Objetivos: avaliar e 
comparar a qualidade de vida, mobilidade e capacidade funcional entre idosos ativos fi sicamente e sedentários, mora-
dores da zona urbana e rural. Métodos: Foram avaliados 60 indivíduos com idade acima de 60 anos, sendo 20 ativos fi -
sicamente moradores da zona urbana (66,5 ±4,32 anos), 20 sedentários moradores da zona urbana (68,8±7,24 anos), 
10 ativos fi sicamente moradores da zona rural (64,4±2,46 anos) e 10 sedentários moradores da zona rural (68,6±5,78 
anos). Foram realizadas as avaliações da fl exibilidade, mobilidade, teste de caminhada de seis minutos e respondido o 
questionário de qualidade de vida SF-36. Para comparar os resultados foi utilizado o teste Kruskal-Wallis e o post hoc 
Newman-Keuls (p< 0,05). Resultados: foi observado que os idosos ativos fi sicamente obtiveram melhor desempenho 
no teste de caminhada. Não foi encontrada diferença na mobilidade entre os grupos. Em relação à qualidade de vida, os 
idosos moradores da zona rural mostraram-se melhores no componente Vitalidade. Em relação à fl exibilidade os idosos 
moradores da zona urbana obtiveram melhores resultados. Conclusões: a prática de atividade física realizada pelos vo-
luntários contribuiu para uma melhor capacidade funcional. A área de moradia rural infl uenciou positivamente o domínio 
vitalidade, enquanto a fl exibilidade mostrou-se pior nesses idosos.
Palavras Chaves: Idosos. Qualidade de vida. Flexibilidade. Capacidade Funcional.Área de Moradia.

Abstract
Introduction:The regular practice of physical activity is being used as a therapeutic resource to the elderly population, 
with the objective of reduction of the losses provoked by the growing old process. The home place (urban or rural) is 
still little explored in literature about your infl uence in the physical capacity of the elderly people. Objective: The aim of 
this study was to value and compare the quality of life, motion and functional capacity between physically active and se-
dentary elderly people, residents in the urban and rural area. Methods: Sixty people with age above 60 years old were 
valued, 20 physically active residents in the urban area (66,5 ± 4,32 years), 20 sedentary residents in the urban area 
(68,8± 7,24 years), 10 physically active residents in the rural area (64,4±2,46 years) and 10 sedentary residents in the 
rural area (68±5,78 years). It was realized the evaluation of the fl exibility (previous fl exon of the trunk), mobility (timed 
up and go test), a six-minute walk test and answered a quality of life’s questionnaire SF-36. To compare the results ob-
tained by the two groups was used the Kruskal-Wallis test, and the signifi cant presence of the test was performed post 
hoc Newman-Keuls. The level of signifi cance used in statistical analysis was 5% (p<0,05).Results: It was observed that 
the physically active elderly people obtaine better performance on the six-minutes walk test. It wasn’t found difference 
in the mobility among the groups. In relation to the quality of life, the elderly residents in the rural area, were better in 
the component Vitally. In relation to the fl exibility the elderly residents in the urban area obtained the best results. So, 
we can conclude that the practice of physical activity realized by the volunteers contributed to a better functional capaci-
ty, observed by the biggest distance gone through on the walk test. The rural home place positively infl uenced the vitali-
ty control, while the fl exibility was worse presented in these elderly people.
Key words: Elderly. Quality of life. Flexibility. Functional Capacity. Home place.
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INTRODUÇÃO

O aumento da proporção de idosos na população 

traz à tona a discussão a respeito de eventos incapa-

citantes decorrentes do processo de envelhecimento 

dessa população1.

Devido às alterações fi siológicas acarretadas pelo 

envelhecimento aumentam a susceptibilidade às doen-

ças e incapacidades, comprometendo a independência 

do idoso. Estudos demonstram que com freqüência os 

idosos são acometidos por múltiplas doenças, principal-

mente as crônico-degenerativas, que podem provocar li-

mitações, levando a declínio na capacidade funcional2.

Capacidade Funcional pode ser defi nida como a 

condição que o idoso tem de se manter independen-

te, conduzindo sua própria vida, decidindo e atuando, 

ou seja, utilizando habilidades que o indivíduo tem para 

desempenhar suas atividades do dia-a-dia3. E esta está 

relacionada à mobilidade, a capacidade de deslocamen-

to do indivíduo pelo ambiente, que é um componente 

da função física extremamente importante; constituindo 

um pré-requisito para a execução das atividades de vida 

diária (AVDs) e a manutenção da independência4. 

A senescência geralmente causa declínio da mobi-

lidade4, que pode provocar dependência e incapacidade, 

resultando em uma diminuição da qualidade de vida. 

O declínio físico funcional que ocorre no processo de 

envelhecimento humano não pode ser encarado somen-

te sob aspectos da capacidade física, mas incapacidades 

geradas pelo declínio físico podem acarretar para o indi-

víduo, desde o isolamento social, pelas difi culdades fun-

cionais, até transtornos psicológicos como a depressão 

e, conseqüentemente défi cits de cognição, o que tem 

grande impacto na qualidade de vida do idoso5 . 

Diante da realidade inquestionável das transfor-

mações demográfi cas que nos fazem observar uma po-

pulação cada vez mais envelhecida, evidencia-se a im-

portância de garantir aos idosos não só uma sobrevida 

maior, mas também uma boa qualidade de vida6. 

A qualidade de vida, segundo a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) é a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações7.

Estudo realizado por Pereira et al8, teve como ob-

jetivo analisar a existência da contribuição dos domí-

nios físico, social, psicológico e ambiental na qualidade 

de vida de idosos. Os resultados mostraram que o domí-

nio que mais contribuiu na qualidade de vida global foi 

o físico, seguido do ambiental e do psicológico. A maior 

infl uência do domínio físico na qualidade de vida global 

desses idosos ressalta a importância de se considerar a 

capacidade funcional como importante fator de impacto 

na qualidade de vida em idosos. 

A atividade física parece interferir na maneira que 

se envelhece podendo infl uenciar positivamente a quali-

dade de vida dos idosos6. Como demonstrado em estudo 

realizado por Vecchia et al9, para os idosos, qualidade de 

vida era manter uma boa saúde e hábitos saudáveis, in-

cluindo realizar exercícios físicos regularmente. 

Estudo realizado por Montenegro e Silva3 observou 

os efeitos de um programa de atividade física na capa-

cidade funcional de mulheres idosas institucionalizadas. 

Os resultados encontrados foram que 60% das idosas 

que realizaram o programa de atividades físicas reve-

laram melhor desempenho em todas as atividades fun-

cionais avaliadas em relação ao grupo controle em que 

apenas 35% das idosas foram capazes de realizar as ati-

vidades sem difi culdade.

A atividade física, mesmo em idades extremas, 

é capaz de minimizar ou mesmo evitar o declínio fun-

cional acentuado, amenizando os efeitos das doenças, 

ou mesmo prevenindo-as. Pessoas ativas apresentam 

menor número de doenças crônicas degenerativas, vida 

mais longa e menor número de sintomas do que as pes-

soas inativas10. 

Os benefícios da prática de atividade física não se 

restringem ao campo físico-funcional e mental dos in-

divíduos, mas repercutem também na dimensão social, 

com melhora do desempenho funcional, sendo capaz de 

manter a independência e autonomia daqueles que en-

velhecem11.

O envelhecimento humano assume um caráter de 

experiência heterogênea em que o modo de envelhe-

cer depende da maneira como cada individuo organi-

za e vivencia sua vida, das circunstâncias histórico-cul-

turais, dos fatores psicológicos que podem interferir na 

sua saúde e dos fatores genéticos e ambientais12.

Levando-se em conta os fatores ambientais, um 

dos aspectos que pode interferir no envelhecimento é o 

meio onde a pessoa reside, pois o nível de estresse e há-

bitos cotidianos são distintos entre pessoas da área rural 

e urbana. Entretanto, esse aspecto ainda é pouco explo-

rado nos estudos sobre o envelhecimento.

Estudo realizado por Parahyba,Veras e Melzer13 na 

qual identifi cava os fatores sociodemográfi cos associa-

dos com a prevalência de incapacidade funcional entre 

mulheres idosas, mostrou que morar em área urbana, 

em comparação com a rural, foi um signifi cativo risco 

para incapacidade funcional. Entretanto, pesquisa rea-

lizada por Travassos e Viacava14 que utilizou dados da 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 

1998 e 2003, mostrou que prevalência de incapacidade 

funcional moderada aumentou expressivamente com a 

idade nos idosos rurais em 2003.

Devido ao pouco relato na literatura, faz-se neces-

sário investigar melhor as condições físicas e de qualida-

de de vida dos idosos moradores da zona rural.

Desta forma, a realização de pesquisas que pro-

põem investigar a infl uência no processo de envelheci-

mento humano de hábitos, como a prática de ativida-
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Idosos ativos e sedentários dos meios urbano e rural.

de física e o ambiente de moradia, podem corroborar 

na elaboração de propostas de intervenção que visem o 

bem-estar da população idosa.

O objetivo do presente estudo foi avaliar e compa-

rar a qualidade de vida, fl exibilidade e capacidade fun-

cional de idosos ativos fi sicamente e sedentários do meio 

urbano com idosos ativos e sedentários do meio rural. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Aspectos Éticos

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Facul-

dade de Medicina de Marília (protocolo número 402/07) 

por estar de acordo com a Resolução 196/96 e suas 

complementares do Conselho Nacional de Saúde.

Sujeitos

Foram avaliados 60 indivíduos, de ambos os gêne-

ros, com idade acima de 60 anos e que não tinham al-

terado a área de sua moradia (rural ou urbana) nos úl-

timos doze meses. 

Os idosos avaliados foram agrupados conforme 

nível de atividade física (praticantes ou sedentários) e 

condição de moradia (área urbana ou rural) formando 

quatro grupos:

Idosos praticantes de atividade física e residentes 

na área urbana (UA) (n=20);

Idosos sedentários e residentes na área urbana 

(US) (n=20).

Idosos praticantes de atividade física e residentes 

na área rural (RA) (n = 10) ;

Idosos sedentários e residentes na área rural (RS) 

(n = 10); 

O recrutamento dos voluntários foi feito por meio 

da divulgação da pesquisa em estabelecimentos que pro-

movem atividades ou oferecem algum tipo de assistên-

cia à população idosa como a UNATI (Universidade Aber-

ta à Terceira Idade) da UNESP , SESI, ASAMA (Associa-

ção dos Aposentados e Pensionistas), UAPEM (União dos 

aposentados e pensionistas de Marília e região), Sindi-

cato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Marília e 

Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Fa-

mília que atendem a população da zona rural. Todos os 

estabelecimentos são do município de Marília-SP. Houve 

também recrutamento de idosos da comunidade, que 

não eram vinculados a nenhum tipo de programa de as-

sistência aos idosos, mas que tiveram conhecimento da 

pesquisa pelos voluntários. Os voluntários que aceita-

ram participar da pesquisa assinaram um termo de con-

sentimento livre e esclarecido e tiveram uma breve ex-

planação dos testes a serem realizados.

Em relação à classifi cação quanto ao nível de ati-

vidade física, foi utilizado o critério baseado na posição 

ofi cial da Sociedade Brasileira de Medicina do Espor-

te, que recomenda a prática de atividade física por pelo 

menos três dias por semana, durante 30 minutos a cada 

dia15. Desta forma, os idosos que praticavam, nos últi-

mos seis meses, atividade física menos do que a reco-

mendada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Es-

porte foram considerados sedentários.

Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos os voluntários que apresentaram 

condições clínicas para realizar as avaliações propostas, 

ou seja, serem capazes de deambular independente-

mente, sem auxílio de próteses ou órteses.

Seriam excluídos aqueles que apresentassem com-

prometimentos, tais como osteoartrose avançada, de-

formidades em membros inferiores, comprometimentos 

cárdio-pulmonares diagnosticados e/ ou cognitivos que 

inviabilizassem a aplicação das avaliações, porém não 

foi necessário utilizar este critério de exclusão, pois os 

idosos avaliados não apresentaram impedimentos à re-

alização dos testes.

Materiais

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram: es-

tetoscópio, esfi gmomanômetro, balança digital, estadi-

ômetro personal, cadeiras com braços, cronômetro di-

gital, fi ta métrica, fi chas de avaliação e avaliação físi-

ca , questionário SF-36 “Short-Form 36- Medical Outco-

me Study”. 

Procedimento

Primeiramente todos os sujeitos foram submetidos 

a uma fi cha de avaliação, e posteriormente foram reali-

zados a avaliação física, os testes físicos e o questioná-

rio de qualidade de vida. 

Ficha de Avaliação

Por meio da avaliação foi estabelecido o primeiro 

contato com o voluntário e foram coletados dados pes-

soais e informações sobre seu estado de saúde, queixas, 

doenças, e se estavam sendo submetidos a algum trata-

mento. Também era questionado se o idoso era ativo fi -

sicamente, se sim, eram anotados a modalidade da ati-

vidade física, a freqüência, a duração de cada sessão da 

atividade e o tempo em que pratica a atividade.

Avaliação física

Após o preenchimento dos dados iniciais da fi cha 

de avaliação, foi realizado o exame físico. A massa cor-

poral foi avaliada por meio de uma balança digital; a es-

tatura medida com a utilização de um estadiômetro. No 

exame físico também foi coletado as freqüências cardía-

ca e respiratória de repouso.

Flexão anterior do Tronco (FAT)

A amplitude de movimento é utilizada para avaliar 
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a mobilidade e/ ou fl exibilidade de segmentos corporais. 

A amplitude de movimento da fl exão anterior do tronco 

é avaliada pela distância do dedo médio ao chão16.

Para obter esta medida, o voluntário foi orienta-

do a fi car na posição ereta, com os joelhos e/ou maléo-

los mediais unidos. Posteriormente, foi dada a orienta-

ção para que o voluntário realizasse, sem fl exionar os 

joelhos, uma fl exão anterior do tronco, de forma que o 

seu dedo médio da mão chegasse o mais próximo possí-

vel do chão. A distância entre o dedo e o chão foi então 

medida com o auxílio de uma fi ta métrica. Este procedi-

mento foi realizado 3 vezes e para a análise dos dados 

foi realizado a média das medidas.

Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6’) 

O teste de caminhada de 6 minutos (TC6´) foi re-

alizado para verifi car a tolerância ao exercício e a capa-

cidade funcional de cada voluntário. O TC6´ tem sido 

muito utilizado como forma de avaliar a aptidão física 

em indivíduos pouco condicionados fi sicamente, além de 

ter boa correlação com o VO2 (consumo de oxigênio má-

ximo), ser facilmente aplicado, melhor tolerado e refl e-

tir atividades de vida diária17. 

Para a realização do teste os voluntários foram ins-

truídos a andar o mais rápido possível, sem correr, du-

rante 6 minutos no espaço delimitado e se caso sentis-

sem algum desconforto poderiam fazer pausas18.

O teste foi realizado em uma pista plana com 20 

metros de comprimento, e durante o teste não foi dado 

nenhum incentivo verbal aos voluntários. Ao fi nal dos 

6 minutos foi realizada a mensuração da distância per-

corrida. 

Para maior segurança, a pressão arterial foi verifi -

cada antes e imediatamente após o teste, com o obje-

tivo de minimizar os riscos de intercorrências, segundo 

protocolo da American Toracic Society.

Teste de mobilidade

O teste de mobilidade utilizado foi o “Timed Up and 

Go – TUG”, por ser um teste funcional simples e bas-

tante utilizado na prática clínica. O tempo despendido 

neste teste tem forte correlação com o nível de mobili-

dade funcional19.

O teste se iniciou com o voluntário recostado cor-

retamente em uma cadeira com braços. Após um co-

mando verbal, os voluntários foram instruídos a levan-

tar, deambular três metros no ritmo normal de caminha-

da dos mesmos e sem nenhum auxílio à marcha, retor-

nar e sentar novamente com as costas bem apoiadas na 

cadeira19.

O tempo despendido para realização da tarefa foi 

cronometrado por meio de um cronômetro digital.

Questionário de qualidade de vida

O questionário SF-36 é um instrumento genéri-

co de medida da qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS)20. Este questionário é mundialmente utilizado e 

possui validação em mais de 15 países21. No Brasil, Ci-

conelli et al.22 realizaram a versão do SF-36 para a lín-

gua portuguesa.

O SF-36 é um questionário multidimensional forma-

do por 36 itens, englobados em 8 domínios: capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vi-

talidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental. Cada um desses componentes possui um escore, 

cuja pontuação varia de 0 a 100, sendo zero o pior esta-

do de saúde e 100 o melhor estado de saúde.

O preenchimento do questionário foi em forma de 

entrevista, aplicado por um único examinador, sendo a 

própria pesquisadora, de forma individual.

Análise dos dados

As comparações entre os grupos foram realizadas 

por meio do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Na existência de diferenças signifi cativas foi utilizado o 

teste post hoc de Newman-Keuls. 

O nível de signifi cância utilizado para as conclusões 

das análises estatísticas foi de 5% (p<0,05).

RESULTADOS

Caracterização dos Sujeitos

Na Tabela 1 está ilustrada a caracterização dos gru-

pos em ralação ao gênero, idade e características físicas 

como massa corporal, estatura e índice de massa cor-

pórea (IMC).

Os dados colhidos mostram que os idosos ativos fi -

sicamente da zona urbana apresentaram menor massa 

corporal e IMC comparados com os idosos moradores da 

zona rural. 

Flexibilidade

A Figura 1 mostra os valores de média e desvio pa-

drão do teste de Flexibilidade. Observa-se que os idosos 

Figura 1. Médias e desvio padrão dos valores obtidos no teste 
de fl exibilidade.
o = p < 0,01 diferente de US.
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Figura 2. Médias e desvio padrão dos valores obtidos no teste 
de caminhada de 6 minutos. 
*= p< 0,01 diferente de RS; � = p< 0,05 diferente de US; ●= p, 0,01 
diferente de RA.

Figura 3. Médias e desvio-padrão obtidos do teste de mobilidade 
Timed up and Go.

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos.

UA US RA RS

Número de Sujeitos 20 20 10 10

Média de idade (anos) 66,50 ± 4,32 68,8 ± 7,24 64,40 ± 2,76 68,6 ± 5,78

Gênero (M/F) 1 / 19 4 / 16 6 / 4 3 / 7

Massa corporal (Kg) ) 66,55 ± 9,78*● 62,03 ± 11,73 73,95 ± 14,65 72,9 ± 12,70

Estatura (m) 1,57 ± 0,07 1,59 ± 0,09 1,66 ± 0,06* 1,61 ± 0,07

IMC (Kg/m2) ) 26,94 ± 3,04*● 24,53 ± 4,42 26,59 ± 4,14 28,34 ± 5,64

UA= grupo de urbanos ativos, US= grupo de urbanos sedentários, RA= rurais ativos, RS= rurais sedentários. IMC= Índice da massa corporal; DP= desvio 
padrão.
* p = 0,01, diferente de RS.
●p= 0,01 diferente de RA.

da zona rural tem uma pior fl exibilidade, já que os grupos 

de moradores da zona rural ativos fi sicamente (RA) e se-

dentários (RS), apresentaram valores signifi cativamente 

maiores que os idosos sedentários da zona urbana (US).

Teste de Caminhada de 6 minutos 

A Figura 2 mostra as médias e desvio padrão das 

distâncias percorridas no teste de caminhada de seis mi-

nutos pelos quatro grupos de idosos. Observa-se que 

os idosos ativos fi sicamente da zona urbana obtiveram 

melhor desempenho que os outros três grupos de ido-

sos. Os idosos ativos fi sicamente da zona rural obtive-

ram desempenho signifi cativamente melhor que os gru-

pos de sedentários e o grupo de idosos urbanos seden-

tários obteve melhor desempenho que o grupo de se-

dentários da zona rural.

Mobilidade

A Figura 3 ilustra as médias e desvio-padrão nos 

tempos obtidos pelos quatro grupo de idosos no teste 

de mobilidade Timed Up And Go. Não houve diferença 

signifi cativa nos tempos de realização dos testes entre 

os grupos.

Qualidade de Vida

A Figura 4 mostra as médias e desvio-padrão das 

pontuações obtidas no questionário de qualidade de vida 

SF-36 pelos quatro grupos de idosos. Apenas no domí-

nio Vitalidade do questionário, os idosos da zona rural 

obtiveram pontuação signifi cativamente melhor que os 

idosos da zona urbana. 

DISCUSSÃO

No presente trabalho foi comparada a infl uência da 

prática de atividade física e da área de moradia (urba-

na ou rural) sobre a qualidade de vida, capacidade fun-

cional e fl exibilidade de idosos. Foram avaliados idosos 

ativos fi sicamente e sedentários, divididos em quatro 

grupos, sendo: idosos ativos fi sicamente moradores da 

zona urbana, sedentários moradores da zona urbana, 

ativos fi sicamente moradores da zona rural e sedentá-

rios moradores da zona rural.

A prática de atividade física é considerada um im-

portante requisito para minimizar a degeneração pro-

vocada pelo envelhecimento, por permitir ao idoso uma 

vida mais ativa, o que pode colaborar para um envelhe-

cimento bem-sucedido11. Porém, a literatura acerca da 

infl uência da área de moradia nas condições físicas e de 

qualidade de vida dos idosos é escassa.

Os resultados encontrados no presente estudo 
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Figura 4. Médias e desvio padrão dos valores obtidos no questionário de qualidade de vida SF-36.
+=p< 0,01 diferente de UA.
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mostraram que os idosos ativos fi sicamente, indepen-

dente da área de moradia, se mostraram com melhor 

desempenho no TC6´. Este teste apresenta uma opção 

de medida da capacidade funcional, com boa aplicabili-

dade em idosos, já que é um teste submáximo. Ele tam-

bém possibilita ao paciente determinar a velocidade e a 

necessidade de realizar pausas se necessário23.

A maior distância percorrida pelos idosos ativos fi -

sicamente encontrada neste estudo está de acordo com 

estudo realizado por Britto et al.24, que avaliou o efei-

to de um programa de treinamento físico sobre a capa-

cidade funcional de idosas institucionalizadas com idades 

entre 69 e 89 anos. Participaram do estudo 6 idosas, e o 

programa de exercícios foi desenvolvido 3 vezes por se-

mana, durante 8 semanas e envolviam atividades como 

caminhadas, exercício de fortalecimento de membros in-

feriores. A medida da capacidade aeróbica foi feita por 

meio do teste de caminhada de seis minutos antes e após 

o programa de atividade física, e os resultados mostra-

ram que após a intervenção houve um aumento signifi -

cativo da distância de caminhada. Outro estudo realizado 

por Montenegro e Silva3 também observou os efeitos de 

um programa de atividade física na capacidade funcional 

de mulheres idosas. A amostra foi de 42 idosas, divididas 

em 2 grupos: 20 do grupo controle, que não participaram 

das atividades físicas e 22 idosas que participaram de um 

programa de fi sioterapia três vezes por semana durante 

cinco meses. As atividades realizadas se baseavam em 

cinesioterapia, com exercícios que simulavam situações 

de vida cotidiana. As avaliações sobre capacidade funcio-

nal foram realizadas antes e após a intervenção por meio 

do questionário Health Assessment Questionaire (HAQ). 

Os resultados encontrados foram que 60% das idosas 

que realizaram o programa de fi sioterapia apresentaram 

melhor desempenho em todas as atividades funcionais 

avaliadas pelo questionário de capacidade funcional HAQ 

em relação ao grupo controle. Estes dados mostram que 

os treinamentos propostos foram capazes de aumentar 

a capacidade funcional das idosas através da melhora da 

velocidade da marcha e da realização de AVD´s, habilida-

des estas que vão sendo prejudicadas devido ao proces-

so de envelhecimento.

Em relação à mobilidade, não foi encontrada dife-

rença signifi cativa no tempo de execução do TUG entre 

idosos ativos e sedentários. Resultado semelhante foi 

encontrado em estudo realizado por Kerse et al25, em 

que foram avaliados 682 idosos, sendo 330 participan-

tes que realizaram um programa de atividades (basea-

do em atividades de vida diária) e 352 que não realiza-

ram a intervenção. O objetivo do estudo foi de analisar 

a efetividade do treinamento na melhora da função de 

idosos acima de 65 anos, e não foram encontradas me-

lhoras signifi cativas no TUG. 

Entretanto, estudo realizado por Silva et al26 mos-

trou que a prática de exercícios resistidos em idosos com 

idade entre 60 e 75 anos foi capaz de melhorar a mobili-

dade destes idosos avaliada pelo TUG, comparando com 

idosos que não praticaram exercício físicos, o que de-

monstra que a prática de exercícios foi favorável na me-

lhora do desempenho funcional destes idosos. 

Desta forma, sugere-se que o tipo de atividade físi-

ca praticada infl uencia o ganho de mobilidade pelos ido-

sos, devendo-se levar em conta a especifi cidade do trei-

namento para o ganho de habilidades pelos idosos. 

Não foi encontrada diferença signifi cativa na mobi-

lidade entre os grupos, porém todos os grupos de idosos 

apresentaram uma boa mobilidade, pois segundo Su-

mway-Cook, Brauer e Woollacott19, idosos capazes de 

realizar o teste em menos de 20 segundos mostram ser 

independentes na realização das AVD´s, e apresentam 

uma velocidade de marcha sufi ciente para manter a mo-

bilidade. 

Em relação à fl exibilidade, a prática de atividade 

física pareceu não infl uenciar no ganho de fl exibilida-

de, pois os idosos moradores da zona rural, tanto ativos 

quanto sedentários, apresentaram uma pior fl exibilida-

de, sugerindo que as atividades realizadas pelos idosos, 

devido ao estilo de vida da zona rural, não foram capa-

zes de melhorar esta variável.

Este resultado está de acordo com Rebellato et al27, 

que avaliou uma amostra de 32 idosas, que participaram 

de um programa de atividades físicas durante 58 sema-

nas, com freqüências de três vezes por semana e dura-

ção de 50 a 55 minutos casa sessão. As sessões eram 

constituídas por em exercícios de alongamento passivo, 

exercícios aeróbicos, de ganho de força, potência, coor-

denação, agilidade, fl exibilidade e relaxamento. Foi ana-

lisada a infl uência de atividade física sobre a fl exibilida-

de e força muscular de mulheres idosas não institucio-

nalizadas, e não foram encontradas alterações signifi ca-

tivas em relação ao ganho de fl exibilidade, apenas sua 

manutenção. Outro estudo realizado por Cao et al28 ana-

lisou o efeito de um programa de intervenção de exercí-

cios físicos de 12 semanas em 20 mulheres idosas, rea-

lizados por duas horas, duas vezes por semana. O pro-

grama de intervenção consistia de exercícios aeróbicos, 

de coordenação, alongamento e caminhada. Os resulta-

dos observados foram a melhora do desempenho físico 

como a melhora no tempo de reação corporal que dimi-

nuiu 6,4% em relação as medidas anteriores ao progra-

ma de atividade física, porém não houve mudanças em 

relação a fl exibilidade das participantes.

Contudo, Berlezi5, demonstrou em seu estudo com-

parativo de idosas praticantes da atividade física e não 

praticantes, que as ativas fi sicamente demonstram ter 

melhor fl exibilidade. Participaram desse estudo 20 mu-

lheres acima de 60 anos de idade, sendo 10 ativas fi si-

camente e 10 sedentárias. Entre as ativas, 50% obtive-

ram os melhores escores no Flexiteste contra 20% das 

idosas sedentárias.
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Estes resultados indicam que além da prática de 

atividade física, o estilo de vida e o meio em que se resi-

de (urbano ou rural) pode infl uenciar na capacidade físi-

ca como a fl exibilidade. Porém há pouca literatura abor-

dando a infl uencia do meio sobre a capacidade física dos 

idosos. 

Em relação à área de moradia, pesquisa realiza-

da por Parahyba, Veras e Melzer13 procurou identifi car 

os fatores sociodemográfi cos associados com a preva-

lência de incapacidade funcional entre mulheres idosas. 

O estudo avaliou uma população total de 16.186 ido-

sas através de informações da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílio (PNAD) de 1998. Os resultados 

mostraram que morar em área urbana, em compara-

ção com a rural foi um signifi cativo risco para incapaci-

dade funcional. Porém, os autores enfatizam que estu-

dos adicionais são necessários, pois a associação encon-

trada pode indicar diferentes estilos de vida dos idosos 

ou uma sub-declaração das difi culdades funcionais por 

parte dos moradores rurais. Entretanto, Travassos e Via-

cava14, em estudo que utilizou dados da PNAD de 1998 

e 2003, para avaliar o padrão de acesso e utilização de 

serviços entre os idosos residentes nas áreas rurais do 

país, mostrou que a prevalência de incapacidade funcio-

nal moderada aumentou expressivamente com a idade 

nos idosos rurais. 

Morais et al29 sobre idosos de uma área rural co-

lombiana, observaram que o fato dos idosos residi-

rem em áreas rurais faz com que suas vulnerabilida-

des sejam naturalmente acentuadas. Os autores ressal-

tam que existem algumas características comuns, tanto 

em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, 

dentre eles o Brasil. Especifi camente no envelhecimento 

rural, são as seguintes características: a média de rendi-

mento físico dos velhos da área rural é consistentemen-

te menor que os urbanos; os da área rural tem maio-

res problemas de saúde e estes problemas tendem a ser 

mais severos que os urbanos; os da área rural conso-

mem maior quantidade de álcool; ao mesmo tempo que 

os problemas de saúde mental não são facilmente tra-

tados e de fato, os serviços de atenção a saúde são es-

cassos, inacessíveis e mais custosos que em área urba-

na; o transporte público é mais necessário, mas muito 

menos disponíveis do que na área urbana, tanto intra 

como inter regional. Devido a esses fatos pode-se con-

cluir que o fato de residir na zona rural pode infl uenciar 

a capacidade física negativamente. 

O pior desempenho no teste de fl exão anterior do 

tronco, que avalia a fl exibilidade da cadeia posterior, 

pode ser explicado pelas características das atividades 

cotidianas desenvolvidas pelos moradores da zona rural, 

somando-se à falta de alongamentos musculares. Sabe-

se que os músculos da cadeia posterior apresentam pre-

disposição ao encurtamento por serem músculos estáti-

cos, que devem manter uma contração necessária para 

manter a postura contra a ação da gravidade30. 

No que diz respeito à qualidade e vida, observou-se 

que somente no domínio vitalidade os idosos moradores 

da zona rural, tanto ativos quanto sedentários, obtive-

ram uma pontuação maior. A prática de atividade física 

pareceu não infl uenciar na qualidade de vida dos idosos. 

Este resultado não está de acordo com estudo realizado 

por Acree et al31 que analisou a infl uencia do nível de ati-

vidade física na qualidade de vida de idosos com idades 

entre 60 e 89 anos. Foram avaliados 112 idosos, onde 

a qualidade de vida foi avaliada pelo SF-36 e o nível de 

atividade física por meio da escala de atividade física Jo-

hnson Space Center. Os resultados mostraram que os 

idosos que relataram maior nível de atividade física ob-

tiveram maiores pontuações em cinco dos oito domínios 

do questionário de qualidade de vida. Outro estudo re-

alizado por Joia, Ruiz e Donalisio32, teve como objetivo 

descrever os fatores associados ao grau de satisfação 

com a vida entre a população de idosos e este estudo 

mostrou que a maior parte dos idosos não praticava ati-

vidade física programada. Entretanto, nas análises por 

blocos de variáveis, a presença de atividades de grande 

esforço se associou à satisfação com a vida.

No presente estudo, os fatores sociais, como a área 

de moradia, infl uenciou o item vitalidade do questionário 

de qualidade de vida, pois os idosos moradores da zona 

rural obtiveram pontuações maiores nesse domínio. Isto 

pode ser explicado pelas mesmas diferenças encontra-

das no estudo de Parahyba, Veras e Melzer13, em que in-

dicam os diferentes estilos de vida dessa população ou 

uma sub-declaração das difi culdades por parte dos mo-

radores da zona rural. Porém de uma maneira geral não 

houve grandes diferenças em relação a área de moradia 

e sua infl uência na qualidade de vida. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se afi rmar 

que ainda há necessidade de se realizar mais estudos 

nessa área, que analisem as condições físicas dos idosos 

moradores da zona rural para que se melhore o conheci-

mento sobre a realidade de vida dessa população.

Os resultados obtidos neste estudo permitem con-

cluir que a prática de atividades físicas contribuiu para 

uma melhor capacidade funcional; a moradia rural in-

fl uenciou negativamente a fl exibilidade; tanto a prática 

de atividades físicas, quanto à área de moradia, não in-

fl uenciaram a Qualidade de Vida dos idosos.
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Comparação entre os tratamentos de crioterapia 
e estimulação elétrica neuromuscular para 
recuperação funcional de pacientes hemiparéticos 
espásticos por acidente vascular encefálico.
Comparison between treatments of cryotherapy and neuromuscular electrical stimulation for func-
tional recovery of patients by spastic hemiparetic stroke.

Ariela Torres Cruz(1), Priscila de Oliveira Januário(1), Geiziane Campbell Martins(2), Lauro Boechat Batista(3), 

Alderico Rodrigues de Paula Júnior(4), Paulo Roberto Garcia Lucareli(5), Mário Oliveira Lima(6).

Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP

Resumo 
Introdução: Um dos principais fatores incapacitantes do acidente vascular encefálico (AVE) é a espasticidade, que pode ser 
defi nida como um aumento do tônus muscular durante o movimento passivo. A espasticidade pode causar contraturas, dor, ri-
gidez e deformidade, reduzindo a capacidade funcional. Objetivo: Esse estudo teve como objetivo analisar os efeitos da crio-
terapia associada à cinesioterapia e da estimulação elétrica neuromuscular (EENM) em relação à quantidade de uso (MAL-AOU) 
e qualidade dos movimentos (MAL-QOM) do membro superior espástico de pacientes crônicos com sequela de AVE. Método: 
Foram avaliados 40 pacientes divididos em grupo tratado com crioterapia associada à cinesioterapia (GC) e grupo tratado com 
EENM (GE). Os pacientes foram submetidos a 16 atendimentos e avaliados antes, depois e um mês após a alta do tratamen-
to utilizando o questionário Motor Activity Log (MAL). Resultados: Observamos que após os tratamentos houve um aumen-
to nos valores do MAL-AOU tanto no GC (p=0,0010) quanto no GE (p=0,0128), porém o GC apresentou resultados melhores 
(p=0,0284). Nos valores do MAL-QOM o GC (p=0,0008) e GE (p=0,0150) apresentaram melhora após o tratamento, porém o 
GC também apresentou resultados signifi cativamente melhores (p=0,0385). Conclusão: Os resultados mostraram que ambos 
tratamentos foram efi cazes para a população estudada, porém, o tratamento de crioterapia associada à cinesioterapia mos-
trou-se mais efi caz. Sugerimos outros estudos para complementar esses achados.
Palavras-chave: Acidente vascular encefálico, espasticidade muscular, hemiparesia, crioterapia, estimulação elétrica.
 
Abstract
Introduction: One of the main disabling stroke is spasticity, which can be defi ned as an increase in muscle tone during pas-
sive movement. Spasticity can cause contractures, pain, stiffness and deformity, reducing the functional capacity. Objective: 
This study aimed to examine the effects of cryotherapy associated with kinesiotherapy and neuromuscular electrical stimula-
tion (NMES) on the amount of use (MAL-AOU) and quality of movement (MAL-QOM) of the upper limb of spastic chronic pa-
tients with stroke. Method: We evaluated 40 patients divided into group treated with cryotherapy associated with kinesiothe-
rapy (GC) and treated with NMES group (GE). Patients underwent 16 treatments and evaluated before, after and one month 
after discharge from treatment using the questionnaire Motor Activity Log (MAL). Results: We observed that after treatment 
there was an increase in the values   of the MAL-AOU both the GC (p=0,0010) and in GE (p=0,0128), but the GC had better re-
sults (p=0,0284). The values   of MAL-QOM GC (p=0,0008) and GE (p=0,0150) showed improvement after treatment, but the 
GC also showed signifi cantly better outcome (p=0,0385). Conclusion: The results showed that both treatments were effec-
tive for the population studied, however, treatment of cryotherapy associated with kinesiotherapy proved more effective. We 
suggest further studies to complement these fi ndings.
Keywords: Stroke, spasticity, hemiparesis, cryotherapy, electrical stimulation.
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INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é defi ni-

do como sinais clínicos de rápido desenvolvimento de 

perturbação focal ou global da função cerebral com 

mais de 24 horas de duração(1). O AVE é a segunda 

causa de morte no mundo e a primeira de incapaci-

dade, sendo que 90% dos sobreviventes desenvolvem 

algum tipo de defi ciência(2). Devido a alta incidência 

e prevalência de quadros sequelares, as doenças ce-

rebrovasculares representam grande ônus em termos 

socioeconômicos(3).

O AVE resulta em lesão do motoneurônio superior 

podendo resultar em espasticidade(4), que pode ser de-

fi nida como o aumento do tônus muscular durante o 

movimento passivo(5). A espasticidade associa-se à fra-

queza muscular, hiperrefl exia profunda, difi culdade de 

coordenação motora, refl exos cutâneos e musculares 

patológicos(6). Uma espasticidade severa e incontrolável 

causa incapacidades, afeta o sistema musculoesqueléti-

co, limita a função motora normal, difi culta o posiciona-

mento do indivíduo e prejudica as tarefas da vida diária 

como alimentação, locomoção, transferência e cuidados 

com higiene. Além disso, pode causar contraturas, rigi-

dez, luxações, dor e deformidades, difi cultando na reali-

zação das atividades funcionais(7).

O uso de fármacos, procedimentos cirúrgicos e 

aplicação da toxina botulínica Tipo A são utilizados no 

tratamento da espasticidade, porém a fi sioterapia é es-

sencial para auxiliar na reativação das funções motoras 

e prevenir o desenvolvimento de contratura muscular(8). 

A fi sioterapia visa promover a melhora dos padrões de 

movimento para que o paciente possa exercer suas fun-

ções da forma mais efi caz possível, minimizar a dor e o 

desenvolvimento de deformidades e melhorar a qualida-

de de vida(9). Técnicas como equoterapia, hidroterapia, 

utilização de órteses, cinesioterapia, crioterapia e esti-

mulação elétrica funcional podem ser utilizadas no tra-

tamento da espasticidade(10).

Crioterapia associada à cinesioterapia e Estimula-

ção Elétrica Neuromuscular (EENM) são duas técnicas fi -

sioterápicas utilizadas na reabilitação de pacientes es-

pásticos. A crioterapia auxilia no controle da espasticida-

de e a cinesioterapia atua na prevenção de incapacida-

des secundárias e na reeducação neuromotora. A EENM 

pode produzir contrações em grupos privados de contro-

le voluntário, tendo como objetivos melhorar a função, 

aumentar a força muscular e a amplitude de movimen-

to, reduzir a espasticidade e restabelecer sensação arti-

cular proprioceptiva(11).

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o efei-

to da crioterapia associada à cinesioterapia e EENM em 

relação a quantidade de uso e qualidade de movimen-

to do membro superior espástico de pacientes crônicos 

com sequela de AVE durante as atividades da vida diária 

e comparar qual recurso foi mais efi caz.

MÉTODO

Amostra

Participaram deste estudo 40 pacientes, de ambos 

os gêneros, com idade entre 47 e 87 anos (média 60,35 

anos ±9,15), em fase crônica de AVE (isquêmico ou he-

morrágico) apresentando espasticidade de membro su-

perior que foram escolhidos aleatoriamente no Centro 

Integrado de Saúde do Centro Universitário de Barra 

Mansa (UBM). Esse estudo teve início após aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa do UBM sob protoco-

lo nº 048.3.2009 e da Universidade do Vale do Paraíba 

(UNIVAP) sob protocolo nº H111/CEP2010, onde os pa-

cientes aceitaram fazer parte do estudo conforme auto-

rização de consentimento livre e esclarecido.

Os critérios de inclusão para os indivíduos que par-

ticiparam desse estudo foram: pacientes em fase crôni-

ca de acidente vascular encefálico (no mínimo 7 meses 

após a lesão), ter no máximo grau 3 e mínimo grau 1 

de espasticidade de acordo com a escala de Ashworth 

Modifi cada e indicação médica para fi sioterapia. Os cri-

térios de exclusão foram: pacientes que apresentaram 

doença de Raynaud, tromboangeíte obliterante, crioglo-

bulinemia, urticária ao frio, hipertensão não controlada, 

defi ciência sensorial, aversão ao frio, alterações trófi cas 

no local da EENM, grau 0 e 4 de espasticidade de acor-

do com a escala de Ashworth Modifi cada, afasia ou dis-

fasia de Wernick.

Coleta de dados

Os pacientes foram divididos em dois grupos: GC 

(grupo tratado com crioterapia e cinesioterapia) e GE 

(grupo tratado com EENM).

Todos os pacientes foram submetidos a uma avalia-

ção antes do tratamento, onde foram utilizados a escala 

de Ashworth Modifi cada para verifi car o grau de espas-

ticidade da musculatura fl exora de punho apenas para 

inclusão e o questionário Motor Activity Log (MAL) para 

verifi car a habilidade motora, ou seja, a quantidade de 

utilização – “amount of use” (AOU) e qualidade do movi-

mento – “quality of movement” (QOM) durante as ativi-

dades da vida diária do braço e da mão parética. As ta-

refas incluem atividades básicas como escovar os den-

tes e pentear os cabelos e a pontuação varia de 0 (nunca 

usa o braço afetado para a atividade) a 5 (sempre usa 

o braço afetado para a atividade). Quanto maior o valor 

obtido, melhor é a qualidade e quantidade de uso do 

membro superior afetado na realização das atividades 

da vida diária. Todos os pacientes foram avaliados antes 

do tratamento, após 16 sessões de atendimento durante 

dois meses e um mês após a alta do tratamento.

No GC, 20 pacientes foram submetidos a 25 minu-

tos de crioterapia no ventre muscular dos fl exores de 

punho do membro superior espástico, através de uma 

bolsa de plástico com gelo utilizando uma toalha úmida 
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entre a pele do indivíduo e a bolsa de gelo e uma faixa 

elástica envolvendo-a. Após a aplicação do gelo, os pa-

cientes foram submetidos a 2 séries de 30 segundos de 

alongamento passivo dos músculos fl exores e extenso-

res de punho. Logo em seguida, realizaram 3 séries de 

15 repetições de fl exão e extensão de punho ao mesmo 

tempo com o auxílio do fi sioterapeuta em uma mesa 

com o cotovelo a 90º de fl exão.

No GE, 20 pacientes foram submetidos a EENM 

sobre os músculos extensores de punho utilizando o 

aparelho Neurodyn Compact® da marca Ibramed. Para 

este procedimento foram utilizados dois eletrodos de 

borracha de silicone impregnada por carbono, que me-

diam 5x3cm, acoplados à pele por um gel condutor e fi -

xados com fi ta adesiva. Os parâmetros utilizados foram: 

frequência de 50 Hz (Hertz), duração de pulso de 310 

μs (microssegundos), tempo on de 5 segundos e tempo 

off de 15 segundos, durante 15 minutos, com estímu-

lo motor, proporcionando aos pacientes o movimento de 

extensão do punho.

Análise dos dados

Após a coleta, os dados foram exportados para um 

sistema de banco de dados, analisados pelo Software 

BioEstat versão 5.0, e expressos em forma de gráfi co.

Foi aplicado o teste de normalidade D’Agostino para 

verifi car se os dados seguiam uma distribuição normal. 

Como os dados não satisfi zeram o teste de normalida-

de, foi então aplicado o teste não paramétrico de Wil-

coxon para dados pareados e o teste não paramétrico 

de Mann-Whitney (Wilcoxon Rank-Sum Test) para dados 

não pareados (independentes), com nível de signifi cân-

cia de p<0,05.

RESULTADOS

A quantidade de uso (MAL-AOU) avaliada pelo ques-

tionário aumentou no GC (p=0,0010) e GE (p=0,0128) 

com manutenção após a alta dos tratamentos (p=0,0505 

e p=0,7671 respectivamente), porém o GC mostrou 

resultados estatisticamente melhores do que o GE 

(p=0,0284) após o tratamento, sem diferença um mês 

após a alta (p=0,0699) (Figura 1).

O GC obteve uma melhora na qualidade dos mo-

vimentos (MAL– QOM) após o tratamento (p=0,0008), 

porém, essa melhora não se manteve um mês após a 

alta (p=0,0342). Já o GE apresentou uma melhora após 

o tratamento (p=0,0150) com manutenção um mês após 

o término do mesmo (p=0,3066). A fi gura 2 mostra que 

o GC obteve melhor resultado estatístico do que o GE 

após o tratamento (p=0,0385), porém, não houve dife-

rença entre os grupos um mês após a alta (p=0,1895).

DISCUSSÃO

Uma análise de prontuários de uma clínica escola 

mostrou que mesmo pacientes em fase crônica de AVE 

podem ter uma boa evolução em termos funcionais, pois 

observa-se melhora do quadro motor durante o trata-

mento fi sioterápico(12). 

Após os tratamentos propostos observamos melho-

ra da função de pacientes crônicos, que pode ser expli-

cada devido a uma diminuição da espasticidade, aumen-

to de amplitude de movimento articular e aumento de 

força muscular, mostrada nos estudos citados a seguir.

A aplicação de 20 minutos de bolsa de gelo no trí-

ceps sural de pacientes espásticos promoveu um au-

mento na amplitude de movimento ativa e passiva do 

tornozelo(13), enquanto movimentos passivos do joelho 

diminuíram a hipertonia espástica em pacientes com 

AVE. De acordo com os autores, a cinesioterapia não 

teria efeito apenas nas respostas refl exas, mas mudan-

ças nas características viscoelásticas e fatores mecâ-

nicos dos músculos também estariam relacionados(14). 

Outra pesquisa mostra redução da espasticidade após 

20 minutos de crioterapia em pacientes espásticos por 

lesão cerebral traumática(15).

Foi realizado um estudo onde os autores observa-

ram um aumento de aproximadamente 16% na força 

Figura 1. Comparação entre o GC e GE avaliados pelo MAL – 
AOU.

Figura 2. Comparação entre o GC e GE avaliados pelo MAL – 
QOM.
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muscular do quadríceps imediatamente após 5 minutos 

de resfriamento com toalha gelada na parte anterior da 

coxa, sendo que após 10 minutos de retirada do gelo, o 

aumento foi de 10%(16). Outra pesquisa mostrou um au-

mento de 10 a 40% na contração isométrica voluntária 

máxima dos dedos polegar e indicador após aplicação 

de crioterapia(17).

A melhora da função motora observada após tra-

tamento com EENM pode ser atribuída a uma possível 

melhora na circulação sanguínea nos grupos musculares 

submetidos a essa terapêutica. Um estudo mostrou um 

aumento da resposta arterial e dilatação endotelial vas-

cular na extremidade superior parética após aplicação 

da EENM nos músculos fl exores e extensores de punho 

em pacientes com AVE agudo(18). Confi rmando nossos 

achados, outros estudos mostram melhora da função 

após aplicação de EENM.

Em um estudo de caso com um paciente com se-

quela de AVE subagudo, foi realizada EENM, além da fi -

sioterapia convencional. Foi possível observar uma me-

lhora nos valores do MAL e amplitude de movimento do 

membro superior parético após o tratamento(19).

Uma pesquisa mostrou que o uso da EENM em pa-

cientes com AVE agudo aumentou a recuperação moto-

ra e reduziu a defi ciência no membro superior(20). Outro 

estudo constatou que pacientes com AVE crônico podem 

apresentar melhora no comprometimento funcional após 

tratamento com estimulação elétrica motora e sensorial 

aplicadas em domicílio(21). 

Quinze pacientes com sequela de AVE agudo foram 

divididos em 2 grupos, sendo um tratado com EENM as-

sociado a exercícios e outro grupo somente com exercí-

cios. Os pacientes tratados com EENM obtiveram resul-

tados melhores nas tarefas funcionais em comparação 

com o grupo controle(22).

Ao tratar dois grupos de pacientes espásticos com 

EENM e exercícios isotônicos, constatou-se que houve 

um aumento na força de fl exão do joelho e diminuição 

da resistência em ambos os grupos, porém os exercícios 

isotônicos foram mais efi cazes para redução da resistên-

cia nos movimentos de fl exão e extensão do joelho(23). 

Outros pesquisadores observaram que a combinação 

das técnicas de EENM e Bobath nos músculos dorsifl exo-

res foram efi cazes na redução da espasticidade, provo-

cando menor rigidez articular e maior força nesses mús-

culos de pacientes com sequela de AVE, porém não ava-

liaram os efeitos a longo prazo(24).

Ao compararmos os tratamentos de crioterapia e 

EENM, percebemos que a função do membro superior 

teve um resultado melhor no tratamento de crioterapia 

associada à cinesioterapia. Esses resultados podem ser 

atribuídos ao fato de que apesar da crioterapia ter sido 

aplicada nos músculos agonistas, a cinesioterapia foi re-

alizada tanto nos músculos agonistas quanto nos anta-

gonistas, enquanto a EENM foi aplicada apenas no mús-

culo antagonista, facilitando o movimento de extensão 

de punho, porém o movimento de fl exão não foi esti-

mulado.

Foi realizado um estudo onde 43 pacientes com se-

quela de AVE foram submetidos a EENM ou crioterapia 

associada com cinesioterapia para a melhoria do funcio-

namento da mão parética. Foi possível observar a me-

lhora da função motora da mão em ambos os tratamen-

tos, principalmente os associados aos exercícios ati-

vos. Houve uma melhora signifi cativa no tratamento de 

EENM e cinesioterapia avaliados pelo teste de Brunns-

trom, porém a crioterapia teve um maior impacto na 

melhora da espasticidade. Nos pacientes tratados com 

crioterapia, foi possível observar que a força de preen-

são da mão saudável teve um ganho maior comparado 

com a mão parética(25). 

Ao comparar os efeitos da EENM nos isquiotibiais 

e crioterapia no quadríceps de pacientes espásticos por 

sequela de AVE, pesquisadores observaram que ambos 

os tratamentos foram efi cazes na redução da atividade 

elétrica muscular e melhora no desempenho funcional 

da marcha, porém a crioterapia se mostrou mais efi caz 

no desempenho muscular. Vale salientar que os resul-

tados da EENM podem ter sido infl uenciados pela crio-

terapia, já que os mesmos pacientes foram submetidos 

aos dois tratamentos com apenas dois dias de diferença 

entre um e outro(26).

Através dos resultados obtidos concluímos que crio-

terapia e EENM são técnicas fi sioterápicas de fácil aplica-

ção e baixo custo que melhoram a função de pacientes 

crônicos com sequela de AVE.

Sugerimos outros estudos com um número maior 

de pacientes, um tempo maior de tratamento e segui-

mento, e outras formas de avaliação para complemen-

tar esses achados.
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Comparação entre alongamento ativo excêntrico e 
facilitação neuromuscular proprioceptiva no ganho 
de flexibilidade dos músculos isquiotibiais.
Comparison of active eccentric stretching and proprioceptive neuromuscular facilitation in gain 
of flexibility of hamstring muscles.
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nato Guilherme Trede Filho(4), Wouber Herickson de Brito Vieira(5).

Departamento de Fisioterapia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal, RN – Brasil.

Resumo
Introdução: Estudos sugerem que quando o alongamento é realizado com tensão ativa na musculatura agonista melhores resulta-
dos são encontrados, como o alongamento ativo excêntrico e alguns tipos de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP), porém 
não há evidência científi ca sufi ciente para identifi car qual deles promove maior ganho de fl exibilidade e assim, potencializar os re-
sultados do tratamento. Objetivo: O estudo teve o objetivo de comparar o ganho de fl exibilidade dos isquiotibiais entre o alonga-
mento ativo excêntrico (AAE) e o do tipo FNP sustentar-relaxar em mulheres jovens saudáveis. Método: Em estudo experimental, 
foram recrutadas voluntárias saudáveis, entre 18 e 28 anos, que foram alocadas nos grupos controle, grupo AAE e grupo FNP, cada 
um composto por 9 delas. A fl exibilidade dos isquiotibiais foi avaliada pela extensão passiva do joelho no início do estudo, após um 
dia de intervenção e ao fi nal do período de tratamento. As sessões de alongamento foram realizadas em 3 repetições de 30 segun-
dos, diariamente, por 9 dias. A dor percebida em cada sessão de alongamento foi avaliada com uma Escala Numérica de 0 a 10 pon-
tos. Os dados foram analisados mediante o teste t de Student para amostras independentes e análise de variância ANOVA, conside-
rando p<0,05. Resultados: Não houve diferença estatística entre os grupos experimentais quanto ao ganho de fl exibilidade após 
uma manobra de alongamento (p >0,05). Por outro lado, após o período experimental, houve um ganho superior nos grupos expe-
rimentais em relação ao grupo controle (FL Q: controle = 3,61º ± 6,31, FNP = 30,25º ± 17,53 e AAE = 19,03º ± 6,62 - p=0,0001; 
EX J: controle = 0,82º ± 9,34, FNP = 15,06º ± 14,49 e AAE = 9,45º ± 9,82 - p < 0,048), sem diferenças estatisticamente signifi ca-
tiva entre os grupos experimentais tanto no ganho de fl exibilidade fi nal, quanto na percepção dolorosa das voluntárias. Conclusão: 
Conclui-se que as técnicas utilizadas promovem ganho de fl exibilidade semelhante ao fi nal de um período de tratamento e a escolha 
do método deverá ter como base as características individuais do paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: Exercícios de Alongamento Muscular; Fisioterapia; Amplitude de Movimento Articular.

Abstract
Introduction: Studies suggest that when stretching maneuver is performed with active tension in agonist muscles, better results 
are found, like the active eccentric stretching (AES) and proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF). However, there is no scien-
tifi c evidence to identify which of them promotes better fl exibility gain and then, potentiate the results. Objective: The purpose of 
this study was to compare the hamstring fl exibility increase between the active eccentric stretching and PNF-sustain-relax in healthy 
young women. Methods: In an experimental study, healthy young volunteers, between 18 and 28 years old, were recruited and allo-
cated into control, AES and PNF groups, each one with 9 of them. The hamstrings fl exibility was assessed by passive knee extension 
at baseline, after 1 intervention day and at the end of the treatment period. Stretching sessions were performed in 3 repetitions of 
30 seconds, daily for 9 days. Pain perception was assessed with Numerical Scale from 0 to 10 points. Data were analyzed using Stu-
dent’s t test for independent samples and analyze of variance ANOVA, considering p<0.05. Results: There was no statistic difference 
between experimental groups after one stretching maneuver (p > 0.05). At the end of the study, the stretching groups were better 
than control one (FL Q: control = 3.61º ± 6.31, PNF = 30.25º ± 17.53 e AES = 19.03º ± 6.62 - p=0.0001; EX J: control = 0.82º ± 
9.34, PNF = 15.06º ± 14.49 e AES = 9.45º ± 9.82 - p < 0.048). However they were not different each other, such as fi nal fl exibili-
ty gain and in relation to volunteers’ pain perception. Conclusion: These fi ndings suggest that the techniques applied promote equal 
fl exibility increase after treatment period and the method choice should have as base the patient’s individual characteristics.
Keywords: Muscle Stretching Exercises; Physical Therapy; Range of Motion.
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Comparação entre alongamento ativo excêntrico e FNP.

INTRODUÇÃO

Os músculos isquiotibiais são motores primários da 

extensão de quadril e fl exão de joelho e a sua fl exibi-

lidade é considerada como um importante componen-

te na efi ciência dos movimentos humanos básicos como 

a caminhada e a corrida(1). Esse é um dos motivos que 

fazem com que esse grupo muscular seja foco de tantas 

pesquisas científi cas. Particularmente na área da reabili-

tação, a fl exibilidade dos músculos isquiotibiais é impor-

tante no equilíbrio postural, na manutenção completa da 

ADM do joelho e do quadril e na redução de lesões(2).

Para melhora desta fl exibilidade os exercícios de 

alongamento são amplamente utilizados. Tradicional-

mente três tipos básicos de alongamento vêm sendo de-

fi nidos na literatura: o alongamento balístico, o estáti-

co e a facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP), 

sendo a diferença entre os ganhos de amplitude de mo-

vimento (ADM) entre as técnicas frequente foco de es-

tudos prévios(3-6). O alongamento do tipo FNP vem apre-

sentando os melhores resultados entre eles.

Outro tipo de alongamento que vem ganhando des-

taque na clínica e entre os estudos é o alongamento 

ativo excêntrico. Neste, o músculo realiza uma contra-

ção excêntrica enquanto a articulação é movida até a 

máxima ADM possível de uma maneira lenta e controla-

da. Como o músculo é lesionado mais frequentemente 

durante a fase excêntrica do movimento, sugere-se que 

este tipo de alongamento ajudaria a reduzir o poten-

cial de lesão muscular, além de aumentar a performan-

ce atlética e a fl exibilidade(7).

Um estudo anterior comparou o efeito desse tipo 

de técnica com o tipo estático e não encontrou diferen-

ça signifi cativa, mas neste estudo, o alongamento ativo 

excêntrico foi realizado com o voluntário na posição su-

pina sem descarga de peso sobre o membro alongado(7). 

Em outro estudo que investigou os efeitos desta técnica 

com o voluntário na posição ortostática e com descarga 

de peso sobre o membro alongado (cadeia cinética fe-

chada), encontrando bons resultados quanto ao ganho 

de fl exibilidade, além de melhora dos torques ativo e 

passivo dos agonistas e antagonistas(8). 

Este tipo de manobra vem se destacando entre os 

protocolos de atendimento de terapia manual, pois além 

de favorecer o alongamento de toda cadeia fascial pos-

terior, ela também é um importante componente do tra-

tamento de estabilização lombar(9).

Observa-se na literatura que quando o alongamen-

to é realizado com tensão ativa na musculatura agonis-

ta melhores resultados são encontrados, como o alonga-

mento ativo excêntrico e alguns tipos de FNP, porém não 

há evidência científi ca sufi ciente para identifi car qual 

deles promove maior ganho de fl exibilidade e assim, po-

tencializar os resultados do tratamento. Assim, o propó-

sito do estudo foi investigar qual tipo de alongamento 

promove maior ganho de fl exibilidade dos isquiotibiais, 

o alongamento ativo excêntrico ou alongamento do tipo 

FNP sustentar-relaxar.

MÉTODO

Caracterização do Estudo

Foi realizado um estudo do tipo experimental, ran-

domizado, controlado, cego e de caráter longitudinal 

para comparar o ganho de fl exibilidade entre as técni-

cas de alongamento ativo excêntrico e FNP do tipo sus-

tentar-relaxar. Os dados foram coletados nos meses de 

março, abril e maio de 2009, sempre no mesmo horário 

do dia (entre 12h e 14h).

Sujeitos

Dezoito voluntárias estudantes universitárias, não 

atletas, foram recrutadas e foram aleatoriamente aloca-

das da seguinte maneira: 9 voluntárias compuseram o 

grupo controle e, após a coleta de dados correspondente 

a este grupo, foram realocadas através de sorteio para 

comporem os grupos de alongamento ativo excêntrico e 

FNP (4 ou 5 voluntárias para cada grupo). Outras 9 vo-

luntárias completaram os grupos experimentais (4 ou 5 

voluntárias para cada grupo) sendo alocadas através de 

sorteio. Desta forma, cada grupo foi inicialmente com-

posto por 9 voluntárias. 

Para participarem do estudo as voluntárias deve-

riam ter idades entre 18 e 28 anos, índice de massa cor-

pórea (IMC) entre 18,5 e 24,9 kg/m2, ser clinicamen-

te saudáveis, com padrão de vida sedentário conforme 

classifi cação proposta por Caspersen e colaboradores(10), 

ou seja, não participavam de nenhum programa de ativi-

dade física regular por mais que duas vezes por semana, 

tinham grau de extensão passiva do joelho menor que 

160°, mediante posicionamento na prancha de avaliação 

a ser descrita posteriormente e considerando 180º a ex-

tensão completa. Além disso, as voluntárias não eram 

portadoras de lesões musculoesqueléticas, doenças va-

somotoras ou cardíacas e não faziam uso de relaxan-

te muscular.

A amostra foi limitada a mulheres devido à maior 

disponibilidade deste gênero para participação no estu-

do, além disso, um estudo anterior concluiu que a varia-

ção hormonal feminina não exerce infl uência na fl exibi-

lidade muscular(11).

Todas as voluntárias foram informadas previamen-

te sobre os objetivos do estudo e assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido. O não compare-

cimento em duas sessões de intervenção e a ocorrên-

cia de alguma lesão no grupo muscular avaliado duran-

te o período de procedimentos foram considerados crité-

rios de exclusão do estudo. Esse estudo foi devidamen-

te aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hos-

pital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL com proto-

colo 037/06.
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Instrumentos

Foi utilizada uma prancha desenvolvida por Brasi-

leiro e colaboradores(2) para avaliação da fl exibilidade 

dos isquiotibiais por meio da medição da ADM de ex-

tensão passiva do joelho. Uma câmera digital da marca 

Sony Cyber-shot de 7.2 megapixels foi usada para re-

gistrar as imagens da extensão do joelho e adesivos de 

formato circular da marca Pimaco do tipo TP16 para des-

tacar os pontos anatômicos, para posterior análise por 

meio do software AUTOCAD 2007.

PROCEDIMENTOS

Protocolo de avaliação da fl exibilidade

Foram feitas marcações ao longo da face lateral do 

membro inferior dominante por um único pesquisador, 

dispostos da seguinte maneira(1): 5 cm distais do trocân-

ter maior do fêmur, 5 cm proximais ao epicôndilo lateral, 

sobre a cabeça da fíbula e 5 cm proximais do maléolo la-

teral, a fi m de possibilitar a medição do ângulo do qua-

dril em relação ao plano horizontal e do joelho, forma-

do por ambos os segmentos do membro inferior, atra-

vés das fotografi as analisadas pelo software AUTOCAD 

2007. A voluntária foi avaliada de 2 maneiras: primei-

ro foi posicionada em decúbito dorsal sobre uma maca 

e teve seu membro elevado através de fl exão de quadril 

de maneira lenta e suave, sendo mantido o joelho es-

tendido e tornozelo em posição neutra, até o ponto em 

que a voluntária referisse sensação inicial de descon-

forto sem dor(12). Este procedimento foi repetido mais 

duas vezes em cada uma delas foi retirada uma foto-

grafi a para posterior avaliação do ângulo do quadril pelo 

software AUTOCAD 2007, utilizando como referência os 

pontos marcados no segmento proximal do membro in-

ferior e o plano horizontal (Figura 1). 

Posteriormente a voluntária foi posicionada sobre a 

prancha previamente citada, fi cando o quadril do mem-

bro avaliado fi xado em 90º de fl exão (considerando 180º 

a extensão completa), com a articulação do joelho livre 

para avaliação do seu ângulo de extensão. Nesta posi-

ção foram realizadas, 3 extensões passivas do joelho de 

maneira lenta e suave até que a voluntária indicasse no-

vamente sensação inicial de desconforto sem dor, sendo 

então retiradas novas fotografi as para avaliação do ân-

gulo de extensão do joelho tomando como base as mar-

cações dos segmentos formados pelo membro inferior. 

Um pesquisador que não tinha conhecimento sobre a di-

visão dos grupos foi responsável por fazer o procedi-

mento de avaliação da fl exibilidade. A média aritmética 

dos três valores de cada avaliação foi utilizada para re-

presentar os ângulos de fl exão de quadril e extensão de 

joelho das voluntárias. Esta avaliação foi realizada antes 

do início dos procedimentos, após uma sessão de alon-

gamento (para avaliar o ganho de uma sessão) e ao tér-

mino das nove sessões de alongamento (para avaliar o 

ganho total de fl exibilidade). No grupo controle foi rea-

lizada a avaliação inicial e após duas semanas a avalia-

ção fi nal.

Protocueolo de Alongamento Ativo Excêntrico 

(AAE)

A voluntária foi orientada a permanecer de pé de 

frente para a maca que serviu de apoio para a mesma e, 

então, fl exionar os joelhos lentamente e inclinar o tron-

co para frente, através de fl exão de quadril, até colocar 

as mãos sobre a maca, porém sem descarregar o peso 

sobre esta. O terapeuta teve o cuidado de ajudar a man-

ter as curvaturas neutras da coluna durante todo o pro-

cedimento. A voluntária foi orientada, então, a esten-

der levemente os joelhos ao mesmo tempo em que fazia 

uma anteversão pélvica, até o ponto em que referir sen-

sação máxima de desconforto (Figura 2). Nesta posição, 

Figura 1. Avaliação da fl exão de quadril.

Figura 2. Alongamento Ativo Excêntrico.
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a postura foi mantida por 30s, sendo realizadas 3 repe-

tições com intervalo de 30s entre elas. Este protocolo foi 

realizado 5 vezes na primeira semana (uma vez por dia) 

e 4 dias na segunda semana, totalizando 9 sessões de 

intervenção. Antes de iniciar o alongamento, as voluntá-

rias foram avaliadas quanto a uma possível discrepância 

de membros através da medição da distância entre a es-

pinha ilíaca anterosuperior e o maléolo medial utilizando 

uma fi ta métrica convencional. Caso fosse constata di-

ferença no tamanho dos membros, calços de EVA eram 

utilizados para compensar esta diferença.

Protocolo de alongamento FNP – sustentar-relaxar

A participante foi colocada em decúbito dorsal, com 

a coxa esquerda estabilizada pelo pesquisador com uma 

toalha. O terapeuta elevava a perna direita da partici-

pante até a posição em que fosse referido o desconforto 

máximo suportável. Neste ponto a voluntária era orien-

tada a realizar uma contração isométrica dos isquioti-

biais por 5s, que foi resistida pelo terapeuta. Após essa 

etapa, a voluntária relaxava a musculatura e o terapeu-

ta aumentava passivamente a fl exão de quadril até a 

voluntária indicar novamente sensação de desconforto 

máximo (Figura 3). O membro inferior era então susten-

tado neste ponto por 10s e então solicitava-se nova con-

tração isométrica, novo ganho e manutenção de 10s, to-

talizando o tempo de 30s de alongamento. Este proce-

dimento foi realizado por 3 vezes, com intervalo de 30s 

entre eles e, assim como o protocolo anterior, foi diaria-

mente realizado durante 9 dias.

Protocolo de medição da percepção dolorosa:

Após a realização do protocolo de alongamento, as 

voluntárias dos grupos experimentais referiram a dor 

percebida durante o alongamento muscular, a cada dia, 

através de uma Escala Numérica de Avaliação da Dor de 

11 pontos, onde 0 signifi ca ausência de dor e 10 a má-

xima dor imaginável(13).

Análise dos Dados

A análise dos dados foi realizada através do SPSS 

17.0 (Statistical Package for the Social Science) atri-

buindo-se o nível de signifi cância de 5% para todos os 

testes estatísticos.

A fi m de verifi car o ganho de amplitude de movi-

mento resultante dos alongamentos, foi incluída a vari-

ável ganho para os grupos experimentais, a qual con-

siste na diferença entre a ADM medida após a primei-

ra intervenção (ganho pós 1) e ao fi nal do experimento 

(ganho fi nal) em relação a ADM inicial, medida na pri-

meira avaliação. 

A normalidade dos dados foi verifi cada através do 

teste K-S. Foi utilizada a ANOVA para verifi car eventu-

ais diferenças entre os grupos quanto à idade, IMC, ADM 

inicial e ganho fi nal. O teste t de Student para amostras 

independentes foi utilizado para comparar os grupos de 

alongamento quanto ao ganho pós 1.

RESULTADOS

As características iniciais da amostra são apresen-

tadas na tabela 1, que indica presença de similaridade 

entre os grupos (p>0,05), de acordo com análise de va-

riância, quanto à idade, IMC, bem como quanto à ADM 

antes do início dos procedimentos (ADM Inicial).

A tabela 2 apresenta os resultados do tratamen-

to para os grupos do estudo em relação ao ganho após 

uma sessão de alongamento e ganho ao fi m do expe-

rimento. Após uma sessão de alongamento, o ganho 

de ADM foram estatisticamente semelhantes entre os 

grupos experimentais. Quanto ao ganho fi nal de fl exi-

bilidade, os grupos experimentais apresentaram resul-

Figura 3. Alongamento utilizando a técnica de FNP.

Tabela 1. Médias e desvios-padrão das variáveis idade, Índice de Massa Corpórea (IMC) e Amplitude de Movimento (ADM) inicial 
medidas pela fl exão de quadril (FL Q) e extensão de joelho (EX J) entre os grupos.

Grupos Controle
N=9

FNP
N=9

AAE
N=9 p

Idade (anos) 22,11 (±1,62) 20,00 (±1,41) 23,67 (±1,53) NS

IMC (Kg/m2) 20,62 (±2,30) 17,81 (±3,66) 22,77 (±2,61) NS

ADM inicial (graus)

FL Q 47,33o (±13,71) 48,90o (±10,45) 46,67o (±10,70) NS

EX J 129,72o (±10,90) 129,65o (±18,03) 126,97o (±15,82) NS
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tados signifi cativamente maiores que o grupo contro-

le tanto para fl exão de quadril (p=0,0001) quanto de 

extensão de joelho (p=0,048), sem diferença estatísti-

ca entre eles.

Ao se comparar os valores da Escala Numérica de 

avaliação da dor entre os grupos de experimento obser-

vou-se que ambos tiveram mediana de 4 com os quar-

til 25=3 e quartil 75=5,5 para o grupo FNP; quartil 25= 

2,5 e quartil 75= 4 para o grupo AAE, sendo portanto a 

dor percebida pelas voluntárias dos dois grupos estatis-

ticamente iguais (p>0,05). A fi gura 4 mostra a evolução 

das medianas dos valores das escalas numéricas para os 

dois grupos durante a intervenção. Pode ser observado 

que o trajeto das curvas foi semelhante tendendo a um 

declínio com o avançar do tratamento.

DISCUSSÃO 

O alongamento muscular é um recurso vastamente 

utilizado na prática de diversas especialidades terapêuti-

cas e tem o intuito de melhorar o equilíbrio entre as vá-

rias cadeias musculares presentes no corpo humano e 

consequentemente favorecer a melhora da funcionalida-

de do paciente. Como pode ser observado pela prática 

clínica, o ganho de ADM através de manobras de alon-

gamento é um processo demorado e faz da aplicação 

da técnica um procedimento desgastante para o profi s-

sional que aplica, bem como para quem o recebe. Daí o 

grande interesse em se estudar o tipo de alongamento 

que promova melhores resultados em um tempo o mais 

curto possível.

Neste estudo, foi observado que o ganho de fl e-

xibilidade após uma sessão de alongamento e após as 

9 sessões do estudo foi igual para ambas as técnicas 

utilizadas. Isso demonstra que ambas foram efetivas e 

atendem satisfatoriamente ao objetivo da manobra. 

Outros estudos que se propuseram a comparar téc-

nicas de alongamento frequentemente avaliam tipos de 

alongamento com contração da musculatura alongada e 

técnicas sem contração muscular (estáticas), mostran-

do que o primeiro tipo promove maior ganho do que os 

demais(3,7).

Neste estudo, duas técnicas com contração da mus-

culatura alongada foram comparadas (FNP sustentar-re-

laxar e alongamento ativo excêntrico em cadeia cinéti-

ca fechada) e possivelmente a presença do componente 

contração em ambas caracterize a similaridade dos re-

sultados fi nais. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

a soma da tensão que é imposta durante o estiramento 

dos componentes do músculo, mais a tensão promovida 

pela contração muscular, provavelmente resultaram em 

um grande estímulo mecânico capaz de promover uma 

maior liberação de fatores de crescimento mecânico, os 

MGFs (Mechanic Growth Factor), tendo como resposta o 

aumento do tamanho muscular pela adição de sarcôme-

ros em série nas junções mio-tendíneas(14).

Uma indicação desse fenômeno é o aumento do tor-

que muscular encontrado após um período de sessões 

de alongamento(6,8,15,16), fato que não foi avaliado nesta 

pesquisa. O mesmo foi demonstrado após treinamento 

de força com a musculatura na posição alongada(17).

Com relação à dor percebida durante o alonga-

mento, representada pela Escala Numérica, o presen-

te estudo mostrou que esta não foi signifi cativamen-

te diferente entre os grupos de estudo e que houve 

uma tendência à diminuição da dor percebida duran-

te as sessões. Isso indica a presença de uma acomo-

dação com o tempo que pode favorecer a um ganho 

de ADM crescente com o passar do tratamento. No en-

tanto, cabe ressaltar que o instrumento utilizado para 

a mensuração da dor neste estudo, assim como as de-

mais escalas utilizadas para este fi m, trata-se de um 

instrumento de auto-avaliação subjetivo a respeito de 

uma experiência subjetiva(18,19), e desta forma, apre-

Tabela 2. Médias e desvios-padrão em graus de fl exão de quadril (FL Q) e extensão de joelho (EX J) do ganho após uma sessão 
(ganho pós 1) e ao fi m do estudo (ganho fi nal), comparando os grupos.

Controle FNP AAE

FL Q - ganho pós 1 - 13,23º (± 10,80) 6,71º (± 5,46)

EX J - ganho pós 1 - 11,44º (± 11,92) 6,50º (± 6,25)

FL Q - ganho fi nal 3,61º (± 6,31) 30,25º (± 17,53)a 19,03º (± 6,62)a

EX J - ganho fi nal 0,82º (± 9,34) 15,06º (± 14,49)a 9,45º (± 9,82)a

aFNP=AAE>Controle.
FL Q: Anova (p=0,0001)
EX J: Anova (p=0,048)

Figura 4. Evolução das medianas da escala numérica durante o 
período de intervenção para os 2 grupos estudados.
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senta suas limitações para uma avaliação real e efi cien-

te da percepção dolorosa.

CONCLUSÃO

Os resultados desse estudo mostram que as duas 

técnicas de alongamento empregadas: FNP sustentar-

relaxar e o alongamento ativo excêntrico; foram efe-

tivas no ganho de fl exibilidade nos músculos isquio-

tibiais, sem diferença de efi cácia entre elas. Assim, 

as duas técnicas podem ser utilizadas na terapêuti-

ca, considerando as características individuais do pa-

ciente. 
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Artigo Original

Avaliação postural das curvaturas da coluna na 
região cervical e torácica de idosos.
Postural assessment of curvatures of cervical and thoracic spine in elderly people.

Débora Soccal Schwertner(1), Lilian Gerdi Kittel Ries(1), Gilmar Moraes Santos(1), Fabiane Rosa Gioda(1), An-

dréa Fontoura Motta(1), Giovana Zarpellon Mazo(1).

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – Florianópolis (SC), Brasil.

Resumo

Introdução: Dentre as mudanças mais comumente relacionadas com a idade estão os desvios posturais da região to-

rácica e cervical. Objetivos: Avaliar a infl uência da idade nas curvaturas da coluna cervical e torácica e verifi car a as-

sociação entre estas curvas. Método: Participaram do estudo 72 idosos, com média de idade de 69,19 anos (±6,63 

anos). No plano sagital, foi quantifi cado o índice de Curvatura Cervical (ICC) e o índice de Curvatura Torácico (ICT), 

assim como, a localização de cada ápice. Resultados: A média do valor encontrado para o ICC foi de 37,52 (±9,31) 

e para ICT foi de 15,88 (±3,21). O ápice da curvatura cervical e torácica da maioria dos idosos está localizado, res-

pectivamente, na parte inferior e superior de cada curva. Não houve associação entre as curvaturas cervical e toráci-

ca. Existe uma pequena relação entre a migração do ápice da torácica e a magnitude desta curva, porém esta relação 

não foi encontrada para a região cervical. Também não foi observada associação entre a idade e os índices de cada 

curvatura, assim como, com a localização de cada ápice. Conclusão: A hipercifose torácica com o ápice da curva si-

tuado na parte superior da curvatura pode ser considerada uma característica das alterações posturais advindas do 

envelhecimento.

Palavras-chave: Postura, Curvaturas da Coluna Vertebral, Idoso.

Abstract

Introduction: Age-related changes most commonly are postural deviations of the cervical and thoracic regions. Ob-

jectives: To evaluate the infl uence of age on spinal curvatures in the cervical and thoracic regions and to study the 

relationship between these curves. Method: The study was carried out in 72 elderly of both sexes, with mean age of 

69.19 years (± 6.63 years). In the sagittal plane was measured the indexes of cervical curvature (CCI) and thoracic 

curvature (TCI), as well as the location of each peak. Results: The average of CCI was 37.52 (± 9.31) and TCI was 

15.88 (± 3.21). The apex of the curvature of the cervical and thoracic in most seniors is located, respectively, at the 

bottom and top of each curve. Correlation coeffi cient showed no association between the cervical and thoracic curva-

tures of the elderly. Little relationship was observed between migration of the apex of the chest and the magnitude of 

this curve, but this relationship was not found for the cervical region. There was no association between age and index 

of each curve, as well as to the location of each peak. Conclusion: The thoracic hyperkyphosis with the apex of the 

curve at the top of curvature can be considered a feature of age related posture changes.

Key words: Posture, Spinal Curvatures, Aged. 
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Avaliação postural cervical e torácica.

INTRODUÇÃO

O aumento no número de idosos e na expectativa de 

vida traz consigo preocupações relacionadas, principal-

mente, à saúde e à qualidade de vida desta população(1). 

Alguns autores defendem a idéia de que o envelheci-

mento é um processo adaptativo que se manifesta em 

todos os domínios da vida do indivíduo(2). O processo 

de envelhecimento é acompanhado, muitas vezes, por 

um estilo de vida inativo, que favorece a incapacidade e 

a dependência(1). O envelhecimento está associado com 

reduções signifi cativas na força e potência muscular(3) 

ocasionando um declínio na capacidade funcional.

No que se refere às modifi cações do sistema mús-

culo esquelético, os desvios posturais são os mais facil-

mente perceptíveis no processo do envelhecimento e re-

sultam de alterações bio-psicossociais(4). As alterações 

resultantes do desgaste natural, de maus hábitos pos-

turais e de patologias nos sistemas neuro músculo es-

quelético são fatores que podem estar isolados ou re-

lacionados e interferem, em diferentes proporções, em 

cada indivíduo. 

A importância de um padrão postural adequado vai 

além da questão estética. Manter um apropriado posi-

cionamento corporal traz benefícios fi siológicos, man-

tém as funções e amplitudes de movimento dentro de 

padrões satisfatórios e conserva a independência dos 

indivíduos(5). No processo do envelhecimento, o desuso 

ou a imobilidade podem ocasionar problemas(6).

Mudanças posturais relacionadas a idade incluem 

uma cabeça anteriorizada, ombros arredondados, cifose 

torácica aumentada e diminuição da lordose lombar(7). 

Dentre as mais comumente citadas na literatura estão 

os desvios posturais da região torácica e cervical no 

plano sagital(8). Estas modifi cações posturais podem, em 

algum momento, estar tão pronunciadas que causam li-

mitações e queixas de dor(9). 

Mesmo sendo o envelhecer uma construção in-

dividual, estudos mostram que os desvios posturais e 

suas conseqüências aumentam com a idade(9). Porém, a 

maior parte dos trabalhos reportados na literatura sobre 

postura corporal apresenta dados apenas qualitativos e 

subjetivos, geralmente baseados na observação direta 

do pesquisador. A coluna cervical, torácica e lombar são 

biomecanicamente interrelacionadas e qualquer altera-

ção na coluna cervical pode ocasionar alterações nas ou-

tras regiões(10). 

No entanto, não foram encontrados estudos que 

mostrassem quantitativamente essa relação. Se os ido-

sos apresentam maiores desvios posturais está relação 

seria observada com maior facilidade. Assim, este estu-

do teve como objetivo avaliar a infl uência da idade nas 

curvaturas da coluna na região cervical e torácica de 

idosos, assim como, verifi car a associação entre estas 

curvas. 

MÉTODO

População e Amostra

A população foi composta por 220 idosos perten-

centes ao GETI (Grupo de Estudos da Terceira Idade), 

dos quais 175 eram mulheres e 45 homens. 

A amostragem foi do tipo intencional, não probabi-

lística, sendo que os critérios de inclusão foram: idade 

de 60 anos ou mais; ausência de problemas de memó-

ria ou físicos que impossibilitassem a realização da en-

trevista e da avaliação postural. Foram avaliados 72 ido-

sos, sendo 17 homens e 55 mulheres, com média de 

idade de 69,19 anos (±6,63 anos); idade mínima 60 e 

máxima 86 anos. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Instituição, processo número 162/06 

e todos os voluntários assinaram o termo de consenti-

mento após esclarecimentos e concordância em partici-

par do estudo.

Instrumentos de Coleta de Dados

Para avaliação postural foi utilizado um sistema 

constituído de uma Plataforma Giratória para Avaliação 

Postural (PGAP), fi lmadora, tripé e sistema de calibração 

(fi gura 01). A PGAP permitia girar o indivíduo no mo-

mento da fi lmagem (giro de 360º). 

No centro da PGAP havia um disco giratório com ca-

pacidade de carga até 120 kg, com 35 cm de diâmetro, 

recoberto de material emborrachado para oferecer maior 

segurança ao avaliado. O motor foi do tipo indução mono-

fásico para 127 V ou 220 V com caixa de redução. A velo-

cidade do disco foi de 0,7 rpm (uma volta a cada 1,5 mi-

nutos). Para a aquisição do vídeo foi empregada uma fi l-

madora Sony, com freqüência de aquisição 30 hz, insta-

lada sobre um tripé, nivelada e colocada no prumo. A dis-

tância entre a fi lmadora e a PGAP foi de 3,40 m, escolhida 

com base na maior altura entre os idosos (1,78 m).  

Coleta de Dados

Foram realizadas as demarcações dos pontos ana-

tômicos: adesivos brancos nas vértebras limites da cer-

Figura 1. Sistema de Avaliação Postural: 1- Plataforma Giratória 
para Avaliação Postural; 2- Sistema de calibração; 3- Filmadora 
com tripé.
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vical (C2 e C7); esferas de isopor azul nas vértebras li-

mites da torácica (T1 e T12); e, esferas brancas entre as 

azuis, refazendo o contorno desta região.

O idoso subiu e desceu da PGAP com o apoio, bem 

como, durante o giro, até que ele se sentisse seguro 

para permanecer sem o apoio. Solicitou-se ao idoso que 

fl exionasse os cotovelos, juntasse as mãos na frente do 

peito, sem alterar a postura, para não atrapalhar a visu-

alização do contorno das curvaturas, mantendo o olhar 

horizontal e a postura relaxada. Foram realizadas duas 

voltas completas (360º).

Análise dos Dados

O arquivo de vídeo foi convertido para um conjunto 

de arquivos de imagem, cada um contendo um quadro 

(frame), utilizando o programa VirtualDub. Foram sele-

cionados 30 quadros no plano sagital (15 do lado direito 

e 15 do esquerdo). A região cervical e torácica foi anali-

sada por meio de um programa específi co executado no 

software matemático MatLab®. Para cada quadro foi re-

alizado o contorno da superfície, bem como os pontos li-

mites das curvaturas, com base nas marcações realiza-

das nos indivíduos. O contorno da curvatura foi aponta-

do como A (curva). 

As vértebras limites foram unidas por uma reta X 

que corresponde a (X1+X2) (Figura 2). O índice da cur-

vatura (IC) foi quantifi cado por meio da equação IC= 

(F mm/X mm) x 100, onde X é a maior distância verti-

cal do início ao fi nal da curvatura (mm); F é a maior dis-

tância horizontal entre a linha reta X e a curva A (mm). 

As curvaturas geralmente são irregulares e o ápice pode 

estar posicionado em qualquer ponto da curva. Usou-se 

o índice X1/X2 para determinar as variações do ápice na 

curvatura. X1 representa o comprimento (mm) da vér-

tebra limite superior até o ápice projetado na reta e X2 

o comprimento (mm) que vai do ápice projetado na reta 

até a vértebra limite inferior. Os possíveis valores para 

o índice X1/X2 são: =1 quando X1 tem o mesmo com-

primento que X2, curva uniforme, ápice no centro; <1 

quando X1 tem comprimento menor que X2, ápice na 

parte superior da curva; >1 quando X1 tem comprimen-

to maior que X2, ápice na parte inferior da curva.

Na região cervical, os pontos C2 e C7 mostram que 

quando há lordose fi siológica um valor positivo é atri-

buído, ou seja, a curva está alinhada a um plano ante-

rior à reta. Em curvaturas cifóticas, a curva está poste-

rior à reta e um valor negativo é atribuído. Na região to-

rácica, os pontos T1 e T2 mostram que quando há cifose 

torácica é atribuído um valor positivo, ou seja, a curva 

está alinhada a um plano posterior à reta. Em curvatu-

ras com inversão, a curva está anterior à reta e é atribu-

ído um valor negativo. 

O número de repetições necessárias para estabili-

zar o sistema foi determinado pelo cálculo do coefi cien-

te de variação acumulado. Calculou-se que seriam ne-

cessárias 26 repetições para a altura e 18 para a largu-

ra. Considerou-se que os erros do sistema foram contor-

nados, pois foram analisados 30 quadros. 

Na análise das n amostras obteve-se o valor médio 

( ) e o desvio padrão ( ). Conside-

rando uma distribuição normal (gaussiana) dos valores 

de área calculados, a função de densidade probabilística 

pode ser calculada a partir dos valores de média e des-

vio padrão, expressa pela equação . Quan-

to menor o valor do desvio padrão, menor será a infl u-

ência dos erros de medição e mais próximo será o “valor 

real”.

Análise Estatística

Os dados descritivos estão relatados como média, 

desvio-padrão, valor mínimo e máximo. As variáveis 

analisadas foram: Índice da Curvatura Cervical (ICC), 

Índice da Curvatura Torácica (ICT), Índice X1/X2 da Cer-

vical (X1/X2 C) e Índice X1/X2 da Torácica (X1/X2 T). A 

normalidade dos dados foi verifi cada por meio do teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Assim, foi utilizado o coefi cien-

te de correlação de Pearson (rp) ou de Spearmann (rs) 

para examinar a associação entre as variáveis analisa-

das, e entre estas e a idade dos idosos. 

O programa estatístico utilizado foi o Statistical Pa-

ckage for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para 

Windows e, para todos os procedimentos, foi adotado o 

nível de signifi cância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS

A média do valor encontrado para o ICC foi de 

37,52 (±9,31), o valor mínimo de 10,74 e o máximo 

de 66,40. A faixa de valores compreendida entre 30,0 e 

40,0 foi a que apresentou maior concentração do núme-

ro de idosos (n=36; 50,0%). 12 idosos (16,67%) apre-

sentaram o ICC na faixa até 30,0 e 24 (33,33%) na faixa 

maior que 40,0 (Figura 03). O Intervalo de Confi ança de 

95% da Média do ICC foi de 35,32-39,73. A média do 

valor para o ICT foi de 15,88 (±3,21), o valor mínimo 

Figura 2. Indicadores da medição cervical e torácica. A é o con-
torno da curvatura; X é a maior distância vertical do início ao fi nal 
da curvatura; F é a maior distância horizontal entre X e A.
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de 8,28 e o máximo de 22,70. A maior parte dos idosos 

(n=51; 70,83%) teve o valor do ICT entre 12,0 e 18,0. 

06 idosos (8,33%) apresentaram o ICT na faixa até 12,0 

e 15 (20,83%) na faixa maior que 18,0 (Figura 03). O 

Intervalo de Confi ança de 95% da Média do ICT foi de 

15,12-16,64. 

Para o índice X1/X2 C foi encontrado a média de 

1,30 (±0,71), o valor mínimo de 0,42 e o máximo de 

4,05. O Intervalo de Confi ança de 95% da Média do ín-

dice X1/X2 C foi de 1,13-1,46. O índice X1/X2 C foi <1 

em 31 idosos (43,05%) e >1 em 41 (56,94%). O ápice 

da curvatura cervical da maioria dos idosos está locali-

zado na parte inferior de cada curva. 

Para o índice X1/X2 T foi encontrado a média de 

0,79 (±0,38), o valor mínimo de 0,22 e o máximo de 

2,42. O Intervalo de Confi ança de 95% da Média do ín-

dice X1/X2 T foi de 0,70-0,88. O índice X1/X2 T foi <1 

em 54 idosos (75%) e >1 em 18 (25%). O ápice da cur-

vatura torácica da maioria dos idosos está localizado na 

parte superior de cada curva (Figura 04).

O coefi ciente de correlação mostrou que a associa-

ção entre as curvaturas cervical e torácica dos idosos foi 

muito baixa (rp=0,18) e não foi estatisticamente signi-

fi cativa (p=0,13). Também não foi encontrada associa-

ção entre ICC e X1/X2 C (rs=-0,09; p=0,44). Entre ICT 

e X1/X2 T foi observada uma associação positiva baixa 

e estatisticamente signifi cativa (rs=0,30; p=0,01), ou 

seja, quanto mais acentuada a curvatura torácica, mais 

o ápice se desloca para a parte inferior desta. Não se 

observou relação estatisticamente signifi cativa entre 

o índice X1/X2 C e índice X1/X2 T (rs=0,07; p=0,54), 

ou seja, a migração do ápice da curva em uma região 

não interfere na outra. Também não foi observada as-

sociação entre a idade e ICC (rs=-0,11; p=0,36), ICT 

(rs=0,03; p=0,84), X1/X2 C (rs=-0,15; p=0,21) e X1/

X2 T (rs=-0,04; p=0,76). 

DISCUSSÃO

Apesar de haver trabalhos na literatura utilizando 

o índice de curvatura, não foram encontrados valores 

de normalidade para a lordose da região cervical. Desta 

forma, não se pôde confrontar os dados levantados e 

determinar a existência de lordose, hiperlordose ou ten-

dência à retifi cação na região cervical. Foram encontra-

dos outros métodos de medição na literatura, geralmen-

te utilizando o RX, com os quais eram estabelecidos va-

lores normativos para curva cervical. Porém, nestes tra-

balhos, não havia unanimidade com relação aos valores 

de normalidade, de aumento e de diminuição da curva. 

Harrison et al. (11) encontraram a média de 34º na 

curvatura cervical em sujeitos sem sintomatologia dolo-

rosa na região cervical. A média de idade dos sujeitos 

avaliados foi 35,58 anos, bem menor do que no presen-

te estudo. Já outro estudo, avaliando sujeitos de nove a 

78 anos, considerou a amplitude entre 31º e 40º como 

lordose cervical clinicamente normal, devido ao aumen-

to de dor cervical acima e abaixo desta faixa(12). No pre-

sente estudo existe uma confi ança de 95% da média do 

ICC estar entre 35,32 e 39,73, contudo este índice é di-

ferente dos estudos relacionados anteriormente, a uni-

dade de medida não é a mesma, e não podem ser com-

parados.  Mesmo tendo como valor mais freqüente a 

faixa do ICC que vai de 30 a 40, não se pode considerá-

lo um valor de normalidade, mas um valor comum. 

Há estudos que acreditam que com o avanço da 

idade há um progressivo aumento da lordose cervical(13). 

Contudo, no presente estudo, não foi observada asso-

ciação do ICC com a idade em indivíduos com mais de 

60 anos. Os idosos deste estudo não apresentaram re-

tifi cação completa e nem cifose da curva cervical, pois 

todos os valores do ICC são positivos. A retifi cação da 

coluna cervical caracteriza-se pela ausência da curva da 

lordose cervical fi siológica. Ângulos cervicais de 20º ou 

menos foram relacionados a presença de dor cervical(12). 

A cifose indica a inversão da curvatura cervical, mas não 

é um desvio comum. Apesar de ser a mais prejudicial, 

alguns autores acreditam que em populações assinto-

máticas existe uma pequena porcentagem de pessoas 

com cifose(14), o que não foi confi rmado neste estudo. 

Figura 3. Dispersão dos idosos de acordo com os valores dos 
índices da curvatura cervical (ICC) e torácica (ICT).

Figura 4. Dispersão dos idosos de acordo com os valores dos 
índices X1/X2 da cervical (X1/X2 C) e torácica (X1/X2 T). 
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Nota-se que há valores do ICC bem acima da faixa 

que vai de 30 a 40, o que poderia representar uma hi-

perlordose. Considera-se que uma hiperlordose cervical 

está presente quando a curvatura cervical está acentua-

da. Este desvio pode causar fechamento foraminal, pin-

çamento de nervos, colisão das facetas, tensão muscu-

lar, compressão das estruturas e dor(15). Qualquer mu-

dança no posicionamento do pescoço infl uencia a pro-

priocepção cervical e a informação visual, pois os recep-

tores aferentes localizados na coluna cervical alteram os 

refl exos labirínticos que, por sua vez, produzem mudan-

ças na postura corporal e no equilíbrio do idoso(16). 

Para caracterizar a curvatura fez-se uso do índice X1/

X2 da cervical, desta forma pode-se observar em que po-

sição da curva se encontra o ápice. A maioria dos idosos 

apresentou o índice X1/X2 C superior a 1, ou seja, o ápice 

da curva está na parte inferior da região cervical. A cur-

vatura cervical sofre progressivas mudanças com o decor-

rer da vida, entre elas, a mudança do ápice da cervical(8). 

Esses autores observaram, em um estudo pós morte, 

uma progressiva mudança do ápice cervical de C6 para 

C4 dos 18 até os 74 anos, e depois, dos 75 a 92 anos, os 

homens permaneceram estáveis e as mulheres voltaram 

para C6. Mesmo havendo uma mudança do ápice em di-

reção cranial, tanto esse quanto o presente estudo obser-

varam o ápice na parte inferior da região cervical. Já, Har-

dacker et al. (13), na avaliação segmentada da região cer-

vical pelo método de Cobb, observaram que a presença de 

lordose era preponderante na parte superior da curva, em 

C1-C2. Contudo, essa avaliação foi realizada em 100 pes-

soas com idade média de 38,0 anos (entre 20 e 67 anos), 

menor do que a avaliada no presente estudo. Contudo, as 

técnicas de medição são diferentes e a comparação entre 

os resultados não é conclusiva. 

Na literatura encontraram-se alguns trabalhos 

usando o ICT, porém, também não há um consenso 

para o valor de normalidade deste índice. Hinman afi r-

ma serem necessário maiores estudos para se estabe-

lecer um índice mais sensível, com intervalo de norma-

lidade para várias idades e diferentes grupos(7). Cutler, 

Friedmann, Genovese-Stone consideram que o escore 

de 7 está relacionado à cifose normal, de 10 à cifose 

levemente aumentada, e de 13 para cima, deformida-

des cada vez maiores(17). Conforme esta classifi cação a 

maior parte dos idosos do presente estudo apresenta-

ram hipercifose (83,33%), sendo que 98,61% estavam 

acima do valor considerado normal. Para Chow e Harri-

son, para o ICT, o valor 13 representa uma cifose nor-

mal, menor que 12 uma retifi cação e acima de 14 uma 

cifose aumentada(18).  Nesta classifi cação, os resultados 

do presente estudo mostrariam que 20,83% dos idosos 

avaliados estariam com padrão normal, 8,33% com es-

core inferior e 70,83% acima do valor considerado nor-

mal. Usando qualquer uma das classifi cações, observou-

se que a maior parte dos idosos deste estudo apresen-

ta aumento da cifose torácica. Este dado vem de acordo 

com o apresentado por vários autores(7,8,19). 

A cifose tende a ter um aumento signifi cativo a par-

tir dos 45 – 50 anos e vai se tornando cada vez mais 

expressiva(8). Contrariando as expectativas, neste estu-

do não foi encontrada associação entre o ICT e a idade. 

A maioria dos idosos também apresentou valor do índice 

X1/X2 da torácica abaixo de 1, ou seja, o ápice da cur-

vatura estava na parte superior da mesma, sem asso-

ciação com a idade. Tanto o ICT quanto o índice X1/X2 T 

mostram o aumento das alterações da curvatura da co-

luna na região torácica dos idosos, mas estas alterações 

não aumentaram com a idade depois dos 60 anos. Os 

idosos avaliados neste estudo fazem parte de um grupo 

de convivência para idosos e são considerados fi sica-

mente ativos. Atividades físicas em programas de inter-

venção podem melhorar a performance física e o alinha-

mento postural de idosos com postura fl exionada(20).

A hipercifose está relacionada à alterações do teci-

do conectivo e conseqüente perda da elasticidade, difi -

cultando a reação do corpo contra a gravidade que o im-

pele para frente e para baixo(8). Esse estudo acredita que 

o alinhamento postural é afetado pela fraqueza mus-

cular. Já para Chow e Harrison(18), a causa do aumento 

da cifose torácica está na má postura e nos maus hábi-

tos. Conhecidas conseqüências da hipercifose incluem a 

perda de altura, redução da função pulmonar, diminui-

ção da função física e aumento da mortalidade(21). 

Os idosos deste estudo não apresentaram retifi ca-

ção da curva torácica, pois não se obteve valor do ICT 

igual a zero; e nem inversão da curvatura, com lordose 

da torácica, uma vez que todos os valores encontrados 

neste índice foram positivos. Como a maioria dos idosos 

avaliados apresentou hipercifose sugerem-se pesquisas 

que investiguem fatores causais dessa alteração postu-

ral. Este estudo mostra a presença de desvios postu-

rais nos idosos e, assim, necessidade de prevenir o apa-

recimento e desenvolvimento destas alterações, desde 

fases mais precoces.

Não foram encontradas associações entre os índices 

avaliados no presente estudo. Somente, entre ICT e X1/

X2 T foi observada uma associação positiva, mas esta 

foi muito pequena (rs=0,30). Pouco se sabe sobre a in-

fl uência da cifose torácica no alinhamento da cervical(8). 

As poucas pesquisas encontradas abordando a relação 

entre estas curvas trazem dados discordantes. Harda-

cker et al.(13) consideram que quando a cifose torácica 

total está aumentada, a lordose cervical total aumenta. 

Já Boyle, Milne e Singer(8) afi rmam que uma acentuada 

cifose tende a reduzir a lordose cervical, levando a uma 

extensão na região sub-occipital, como forma de man-

ter a horizontalidade do olhar. Lau et al. (10) também ob-

servaram uma correlação negativa entre a lordose cer-

vical e a cifose da região superior da torácica. Pesquisas 

adicionais são necessárias para verifi car a interdepen-
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dência entre as curvas ou com alterações de outras es-

truturas corporais. 

As limitações deste estudo estão relacionadas as 

poucas pesquisas encontradas abordando os valores de 

normalidade para as curvaturas da coluna em idosos. 

Também encontrou-se difi culdade em demarcar pontos 

anatômicos pelo excesso de pele e de tecido adiposo en-

cobrindo as saliências nos idosos.

CONCLUSÕES

A hipercifose torácica com o ápice situado na parte 

superior da curvatura, apesar de não estar relacionada 

com a idade, pode ser considerada uma característica 

das alterações posturais advindas do envelhecimento. 

O aumento na magnitude da hipercifose torácica pode 

infl uenciar na migração do seu ápice para a parte infe-

rior desta.  A localização do ápice das curvas nos ido-

sos pode ser uma compensação de alterações em outras 

estruturas corporais. Recomenda-se que outros estudos 

sejam realizados para quantifi car os desvios da postura 

corporal, apresentando valores de normalidade para os 

idosos, principalmente para região cervical.
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Artigo Original

Toque e dor: humanização na unidade de terapia 
intensiva neonatal.
Touch and pain: human care in the intensive therapy unity neonatal.

Juliany Marques Camargo de Mello(1), Neila Lira Serra (2), Cristiane Aparecida Moran(3).

Resumo 

Introdução: A prematuridade não torna o recém nascido pré-termo (RNPT) incapaz de sentir estímulos nocicepti-

vos. Durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) os eventos álgicos são frequentes e con-

sequentemente, causam desequilíbrios físicos e emocionais ao organismo do recém nascido (RN). Objetivo: O pre-

sente estudo teve como objetivo avaliar a infl uência do toque no quadro de dor do RNPT submetido à ventilação me-

cânica (VM). Método: Ensaio clínico, realizado na UTI neonatal do Conjunto Hospitalar do Mandaqui localizado na ci-

dade de São Paulo. Após a avaliação referente à escala NIPS seguida da fi sioterapia respiratória, a estimulação tátil 

(toque) foi realizada por acadêmicos do 4o ano do curso de fi sioterapia. Foi aplicada uma única vez, começando pela 

face e em seguida, pescoço, membros superiores, tórax, abdome e membros inferiores. Ao término do atendimento, 

os sinais correspondentes à escala NIPS foram reavaliados. Resultados: A análise estatística revelou melhora signi-

fi cativa da dor no RNPT, sendo que antes da intervenção 7  RNs apresentaram quadro de dor e após o recurso, ape-

nas 1 se manteve no quadro álgico. Conclusão: A estimulação tátil age com sucesso no evento doloroso, promoven-

do bem-estar e atendimento humanizado.

Palavras-chave: recém-nascido pré-termo, estimulação tátil e dor.

Abstract

Introduction: Prematurity does not make the premature newborn to unable feel nociceptive stimulations. During 

the stay in the Intensive Therapy Unity Neonatal events are frequently painful and consequently cause physical and 

emotional unbalances to the organism of the newborn. Objective: This study aimed at evaluating the infl uence of 

the touch in the premature newborn’s frame of pain under mechanical ventilation. Method: Clinical trial executed in 

Conjunto Hospitalar do Mandaqui in São Paulo. After evaluation concerning the scale NIPS followed by the respiratory 

physical therapy, the tactile stimulation (touch) was conducted by fourth year students of the physiotherapy course. It 

was used once, beginning by the face, followed by the neck, upper extremities, thorax, abdomen and lower extrem-

ities. At the end of treatment, the signals corresponding to the scale NIPS have been reevaluated. Results: The sta-

tistic analysis showed signifi cant improvement of pain in premature newborn since before the intervention 7 newborn 

had pain and after the resource, only 1 kept painful episodes. Conclusion: Tactile stimulation works successfully in 

the painful event, promoting wellbeing and human care.

Keywords: premature newborn, tactile stimulation and pain.
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INTRODUÇÃO

A percepção da dor é considerada uma sensação 

primária, muito importante para o desenvolvimento do 

indivíduo. Atualmente sabe-se que o neonato possui 

todos os fatores necessários para sentir e transmitir um 

estímulo álgico mesmo apresentando imaturidade dos 

sistemas orgânicos, que se aprimorarão durante a vida 

pós-natal. Acredita-se que o feto, mesmo em ambiente 

gestacional, tenha habilidade para sentir dor(1,2). 

O recém nascido pré-termo (RNPT) com mais de 24 

semanas de idade gestacional (IG) já apresenta compo-

nentes fundamentais do sistema nervoso central (SNC), 

mesmo que pouco desenvolvidos, para propagar a in-

formação dolorosa e também adquire a capacidade de 

memorizá-la. Portanto, nem a prematuridade e a ima-

turidade do sistema neurológico tornam o recém nas-

cido (RN) incapaz de sensibilidade e resgate de situa-

ções álgicas(3).

Essa experiência sensorial desagradável é comple-

xa no recém nascido (RN), pois ele ainda não possui 

condições verbais de expor tal situação. Por esse moti-

vo, reage aos estímulos dolorosos com mudanças com-

portamentais, como a mímica facial, choro caracteriza-

do pelo prolongamento da fase expiratória, lábios entre-

abertos, tremor de queixo, rigidez torácica, tensão mus-

cular, fl exão e extensão de membros superiores e infe-

riores e sono não REM (Rapid Eye Movement)(2,4).

Assim, evidencia-se que a dor provoca desequilí-

brios orgânicos e emocionais signifi cativos que compro-

meterão o bem-estar do RNPT e que podem repercutir 

no seu crescimento, estabilidade emocional e compor-

tamental. Posteriormente, as aquisições neurológicas e 

cognitivas também poderão ser afetadas, visto que o 

desenvolvimento cerebral pode ser prejudicado durante 

os eventos dolorosos(4,5).

O recém nascido pré-termo (RNPT) nasce com par-

ticularidades que predispõe à sua internação na unida-

de de terapia intensiva (UTI). Este ambiente é essencial 

para a sua sobrevivência, mas também o afeta negati-

vamente já que ele é privado do colo materno, aconche-

go do lar e ainda submetido a diversos métodos invasi-

vos. Essas atitudes permitem que o recém-nascido fi que 

mais vulnerável ao excesso de eventos estressantes e 

sensações dolorosas(6,7).

O RN apresenta maior sensibilidade à dor quando 

comparado às crianças maiores e até aos adultos, devi-

do os seus mecanismos inibitórios para modular esse es-

tímulo serem imaturos. Sendo assim, expressa a dor de 

forma mais exagerada ao receber tal estímulo e ainda 

fi ca mais susceptível a alterações fi siológicas durante o 

episódio. Essa sensação incômoda tem a capacidade de 

durar 30 a 90 minutos, somado a fatores perturbantes 

como o manuseio físico(8).  

Por tais motivos mencionados, a presença de dor 

no neonato deve ser assistida com muita atenção. A sua 

avaliação é tão importante que pode ser considerada o 

quinto sinal vital de um indivíduo e portanto merece cui-

dados especiais(9-11).

A dor na UTI neonatal pode ser avaliada por alte-

rações na frequência cardíaca, frequência respiratória, 

pressão arterial sistólica e saturação de oxigênio, mas 

são observações que trazem divergências na interpreta-

ção já que pode ser confundida com estímulos desagra-

dáveis, mas que não necessariamente são dolorosos(12).

A NIPS “Neonatal Infant Pain Scale” é uma escala 

validada, que consegue diferenciar tais sensações. En-

globa a expressão facial (0 ou 1 ponto), choro (0,1 ou 

2 pontos), respiração( 0 ou 1 ponto), atividade motora 

( 0 ou 1 ponto) e consciência(0 e 1 ponto) e considera-

se a presença de dor quando a soma for igual ou maior 

que quatro  pontos. É indicada para o RN hemodinami-

camente estável nas primeiras seis semanas após a sua 

data de nascimento. Sucintamente, avalia as mudanças 

comportamentais do RN que está em sofrimento(13-15).

A estimulação tátil é uma técnica segura, efi caz no 

que diz respeito à estabilidade fi siológica, organização 

motora e comportamental da criança. Contribui ainda 

para a diminuição do estresse do RN, já que na tera-

pia intensiva é exposto a ruídos, iluminação, métodos 

invasivos e mudanças de temperatura. Essa nova situ-

ação aumenta as chances de irritabilidade e incidência 

de dores(16).

O toque otimiza a evolução do bebê, ganho de 

peso, permite menor tempo de internação, menor in-

cidência de apnéias e maximiza o vínculo afetivo com 

os pais(17).

A estimulação tátil deve ser suave e rítmica e não 

pode ser muito prolongada, pois o RNPT tende a ser in-

tolerante ao toque demorado. Esse cuidado é importan-

te porque sua pele é frágil e pode ser agredida com o ex-

cesso de manipulação. Entretanto é importante ressal-

tar que o fi sioterapeuta deve respeitar a clínica do pa-

ciente visto que em quadros instáveis a técnica não será 

viável, podendo acarretar em hipoxemia, bradicardia e 

irritabilidade(18).

O objetivo do presente estudo foi avaliar a infl uên-

cia da estimulação tátil no quadro de dor do RNPT sob 

ventilação mecânica (VM).

MÉTODO

Ensaio clínico, realizado na UTI neonatal do Con-

junto Hospitalar do Mandaqui localizado na cidade de 

São Paulo. 

A coleta de dados foi iniciada após aprovação do 

comitê de ética em pesquisa nº 164375 / 2008 e autori-

zação dos pais e/ou responsável do RN através do termo 

de consentimento livre e esclarecido.

Os critérios de inclusão foram RNPT com menos de 

37 semanas de idade gestacional, hemodinamicamente 

estáveis, em intubação orotraqueal (IOT) sob ventilação 
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mecânica e com indicação de fi sioterapia conforme pres-

crição médica, totalizando assim 16 (dezesseis) RNs.

Foram excluídos os RNs com mais de 37 semanas 

de idade gestacional, hemodinamicamente instáveis, 

em respiração espontânea ou sem indicação de fi siote-

rapia. Após avaliação fi sioterapêutica realizada por um 

acadêmico do 4o ano do curso de fi sioterapia, engloban-

do aspectos clínicos do recém-nascido e sinais de dor 

através da escala NIPS, dando continuidade à rotina fi -

sioterapêutica, o graduando realizava manobras de hi-

giene brônquica como vibração, aumento do fl uxo expi-

ratório lento (AFE Lento) e aspiração de cânula orotra-

queal e vias aéreas superiores, seguida da estimulação 

tátil. Ao término da sessão outro graduando reavaliava 

os sinais correspondentes à escala NIPS.

A estimulação tátil (toque) foi aplicada uma única 

vez, entre 1º e 5º dia de intubação oro-traqueal, duran-

te 5 minutos. No decorrer da estimulação tátil não foi 

executado nenhum procedimento susceptível à dor ou 

desconforto. A estimulação tátil foi iniciada na face em 

seguida, pescoço, membros superiores, tórax, abdome 

e membros inferiores, tocando com um estímulo preci-

so e constante.

Para registro da avaliação da dor utilizamos a es-

cala NIPS, que integra 5 indicadores de dor comporta-

mentais e um fi siológico que são expressão facial, choro, 

respiração, posição de braços e pernas e estado de cons-

ciência ; distinguindo estímulos 8 dolorosos de não dolo-

rosos, considerando seu escore 4 ou maior representan-

do dor e menor que 4 não apresentando dor, sendo o RN 

seu próprio controle.

 Guinsburg et al., constata em seu estudo que a 

NIPS é um instrumento sensível e específi co para ava-

liação da dor no RNPT (¹³).

Consideramos o RN seu próprio controle sendo se-

lecionado para a pesquisa somente uma vez durante sua 

internação.

Análise Estatística

Os dados foram analisados através de percentis de 

médias.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 16 RNPT, com média 

de idade gestacional de 31,4 semanas e peso ao nasci-

mento de 1.465 g. 

Em relação à escala NIPS, 7 RNs apresentaram 

quadro de dor antes da intervenção e apenas 1 se man-

teve com o quadro álgico. (Fig 1)

DISCUSSÃO

Esta pesquisa revelou a importância da estimulação 

tátil na dor, sendo que antes da intervenção as caracte-

rísticas álgicas estavam alteradas e após a utilização do 

recurso foram controladas. 

Se analisarmos essas medidas comportamentais, 

veremos que o objetivo da terapia foi conquistado, já 

que os RNs apresentaram indícios de redução da dor e 

obtiveram maior conforto.

Segundo Guinsburg R., os RNs apresentam uma 

“linguagem peculiar” para expressar a dor que sente. 

Os parâmetros para essa avaliação estão divididos em 

fi siológicos (frequência cardíaca, frequência respiratória 

e pressão arterial sistólica) e comportamentais (mímica 

fácil, choro, sono e vigília). As referências de comporta-

mento são mais efi cientes quando comparados com os 

sinais vitais, já que representam maior especifi cidade 

quanto à caracterização de um quadro doloroso(4).

Cardoso MVLML. et al., chega a conclusão que 

esses indicadores são utilizados pelo RN a fi m de comu-

nicar suas emoções e evidentemente, a dor. Portanto, 

reforça o estudo de Guinsburg e evidencia que a expres-

são da face é um método fundamental para a avaliação 

da dor, sendo frequentes os tremores de queixo, o sulco 

nasolabial aprofundado, os lábios entreabertos e a fron-

te mais saliente(18).

Para Christensson K. et al.,  o choro do neonato 

é uma ação que representa vitalidade e portanto, uma 

forma bem comum de comunicação e manifestação, en-

tretanto a persistência pode pressupor que o RN esteja 

passando por algum desconforto(19).

Assim, para Guinsburg R. o ato de chorar represen-

ta uma resposta específi ca de dor já que o seu padrão é 

sutilmente alterado quando há presença de um estímu-

lo nociceptivo(4).

A sua interpretação é bastante contraditória já que 

pode ser facilmente confundida com fome ou desconfor-

to. Logo, não deve ser utilizado como um parâmetro iso-

lado. Consideramos no presente estudo, a utilização da 

escala comportamental NIPS, viável e muito utilizada na 

prática profi ssional para identifi car e diferenciar os es-

tímulos dolorosos dos não dolorosos, visto que aborda 

todos os itens comportamentais e fi siológicos envolvidos 

nesse processo(20).

Macedo EN., acredita que o toque em recém-nasci-

dos entubados e sedados proporciona a redução da afl i-

Figura 1. Gráfi co representativo do quadro de dor dos RNPTs 
em relação à intervenção. (Estimulação tátil).



742

Ter Man. 2011; 9(46):739-743

Toque e dor: humanização na unidade de terapia intensiva neonatal.

ção neonatal e é capaz de desencadear a liberação de 

endorfi nas, caracterizadas pelo seu efeito analgésico e 

pela sensação de bem-estar e tranquilidade, em acordo 

com a pesquisa realizada(21).

Para Moran et al., a estimulação tátil age direta-

mente no quadro de dor do RNPT, já que o tato possui 

a capacidade de sobressair-se em relação ao estímu-

lo nociceptivo. Infl uencia no ganho de peso, no com-

portamento, desenvolvimento, na estabilidade dos si-

nais vitais e diminuição de complicações com o RN, in-

clusive otimiza a sua recuperação, permitindo menor 

tempo de internação. Por todos esses benefícios, a 

estimulação tátil é uma terapêutica que merece des-

taque já que proporciona um melhor atendimento e 

tratamento de qualidade de acordo com o presente 

estudo(12).

CONCLUSÃO

A dor é um sintoma frequente no RN devido aos 

inúmeros procedimentos necessários para mantê-lo vivo 

na UTI neonatal. Porém, essa sensação incômoda e até 

prejudicial não tem merecido a devida atenção e por 

muitas vezes, passa despercebida.

Cabe aos profi ssionais da saúde reconhecer essa si-

tuação e adotar condutas terapêuticas específi cas para 

amenizar os efeitos deletérios durante o período de in-

ternação do RNPT, visto que o tratamento se tornará 

mais humanizado e ainda proporcionará benefícios asso-

ciados como os encontrados no presente estudo.

Salientamos a necessidade de outros estudos nessa 

área já que a estimulação tátil mostrou-se importante re-

dutor das variáveis álgicas, sendo a fi sioterapia um recurso 

favorável para diminuir a dor do RNPT na UTI neonatal.
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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).

Universidade Estadual de Londrina. Centro de Ciências e Saúde – Hospital Universitário. Departamento de Fisioterapia.

Resumo
Introdução: Os derrames pleurais (DP) são defi nidos pelo acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, resultante 
do desequilíbrio fi siológico das forças que regulam a formação e reabsorção ou de eventos fi siopatológicos, decorren-
tes de processos infl amatórios ou infi ltrativos. Objetivo: Estabelecer as características de crianças com DP, a evolu-
ção, tratamento clínico-cirúrgico, fi sioterapia e relação entre fi sioterapia e tempo de internação. Método: Estudo des-
critivo 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 Pe-
diatria 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 associa-
das, a punção foi realizada em 70,3% das crianças, 42,2% fi zeram uso de dreno torácico e 64,1% receberam fi siote-
rapia. Existiu associação entre o uso de dreno e atendimento pela fi sioterapia (p=0,005) e tempo de internação e re-
alização de fi sioterapia (p=0,016). A mediana de internação foi de 16 dias, já das crianças que não realizaram fi siote-
rapia a mediana de internação foi de 10 dias. Conclusão: A fi sioterapia tem papel fundamental na melhora da criança 
com DP, porem o acompanhamento ocorre, principalmente, nos casos de maior gravidade ou de evolução com com-
plicações e necessidade de intervenção cirúrgica.
Descritores: Derrame Pleural. Pediatria. Terapêutica. Fisioterapia. Hospitalização. Tempo de internação. 

Abstract
Introduction: Pleural Effusions (PE) are defi ned by abnormal accumulation of fl uid in the pleural space, resulting from 
physiological imbalance of the forces governing the formation and resorption or pathophysiological events, resulting 
from infl ammatory or infi ltrative cases. Objective: To identify the characteristics of children with PE, evolution, medi-
cal and surgical treatment, physiotherapy and the relationship between physical therapy and hospital stay. Method: 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 Lon-
drina. 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 thera-
py plays a fundamental role in improving children with PE, however monitoring occurs mainly in cases of great sever-
ity or development of the complications and the need of surgical intervention
Key-Words: Pleural Effusion. Pediatrics. Therapeutics. Physical Therapy. Hospitalization. Length of Stay.
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INTRODUÇÃO

O derrame pleural (DP) caracteriza-se, pelo acú-

mulo de grande quantidade de líquido no espaço pleu-

ral, podendo ser identifi cado como patologia primária ou 

secundária(1). Os sinais e sintomas, geralmente, suge-

rem dor localizada, tosse irritante e não produtiva, disp-

néia, febre, redução do movimento da parede torácica, 

deslocamento do mediastino para o lado oposto, dimi-

nuição do frênico tóraco-vocal, som maciço a percussão, 

diminuição do murmúrio vesicular e níveis hidroaéreos 

no exame radiológico(1-5).

A evolução dos derrames estéreis e com peque-

nas dimensões é rápida com tratamento clínico, sem 

necessidade de intervenção cirúrgica, demandando 

menor tempo de internação(5-7). Os derrames complica-

dos exigem procedimentos mais específi cos com abor-

dagem cirúrgica em inúmeros casos e maior tempo de 

internação(2,8).

O tratamento proposto depende do estágio em 

que se encontra a doença e da avaliação clínica do 

paciente(5,9). Pode variar da abordagem somente sobre 

a pneumonia, em que a resolução do DP é espontânea, 

ou opções específi cas para tratamento desta complica-

ção, como antibioticoterapia, toracocentese, drenagem 

fechada, uso de agentes fi brinolíticos, cirurgia torácica 

videoassistida, mini-toracotomia e decorticação(10-14).

A abordagem fi sioterapêutica deve ter início antes 

da possível instalação desta complicação, exercendo im-

portante papel no tratamento da doença de base. Com 

a instalação do DP e as propostas de abordagem clínico-

cirúrgicas métodos e técnicas de fi sioterapia são empre-

gados com objetivos gerais de desobstrução e reexpan-

são pulmonar(1,16). 

O objetivo do presente estudo consiste em identi-

fi car as principais características das crianças com DP, 

juntamente com a evolução do tratamento clínico-cirúr-

gico e fi sioterapia na Unidade de Enfermaria Pediátrica 

do Hospital Universitário da Universidade Estadual de 

Londrina (HU/UEL).

MÉTODO

Estudo descritivo retrospectivo realizado por meio 

de análise de prontuários de crianças internadas no 

Hospital Universitário de Londrina (HU/UEL) no período 

compreendido entre janeiro de 1999 e junho de 2008, 

com diagnóstico de DP. Foram identifi cados e analisados 

64 prontuários de crianças entre 0 a 12 anos, com diag-

nóstico de DP, que estiveram internadas nas unidades 

de cirurgia infantil, enfermaria de pediatria e pronto-so-

corro pediátrico do HU/UEL. Destaca-se que os prontu-

ários de crianças com DP com informações incompletas 

não foram utilizados no estudo, visto que não permitiam 

a coleta de dados. 

As informações foram coletadas em protocolo es-

truturado, contendo dados de identifi cação, doenças as-

sociadas, exames complementares de diagnóstico e evo-

lução, tipos de DP, tipo de líquido, coloração do mate-

rial drenado, tratamento clínico-cirúrgico, tempo de in-

ternação, realização de fi sioterapia, número de sessões 

realizadas e intercorrencias/complicações durante o pe-

ríodo de internação. 

Em relação à abordagem fi sioterapêutica foram co-

letados o dia de início da terapia, cinesioterapia, orien-

tações ao paciente e cuidadores, manobras desobstru-

tivas, manobras reexpansivas e uso de recursos auxi-

liares. 

Os resultados foram apresentados em tabelas e por 

meio da freqüência absoluta e relativa e média com des-

vio padrão ou mediana, mínimo e máximo. A compara-

ção entre as variáveis continuas foi realizado pelo Teste 

de Mann-Withney e a associação entre as variáveis ca-

tegóricas pelo Teste Exato de Fisher. Diferenças ou asso-

ciações signifi cantes foram defi nidas por p< 0,05. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do HU/UEL, con-

forme o parecer número 055/09, de acordo com a Reso-

lução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS e Re-

soluções Complementares.

RESULTADOS

Foram incluídos no estudo 64 prontuários de crian-

ças com diagnóstico de DP que estiveram internadas na 

Unidade de Enfermaria em Pediatria (HU/UEL). Houve 

predomínio do sexo masculino com 38 (59,4%) pacien-

tes, para 26 (40,6%) do sexo feminino. A faixa etária 

com maior incidência foi a de recém-nascidos até dois 

anos de idade (48,4%), classifi cados como lactentes, 

em relação a crianças pré-escolares e escolares. 

Quanto ao aspecto clínico, apenas quatro pacientes 

apresentaram antecedentes cirúrgicos, sendo uma ade-

nóidectomia, uma correção de hérnia umbilical, uma bi-

ópsia renal e uma redução de fl uxo para artéria pulmo-

nar. Os 64 (100%) pacientes apresentaram alguma do-

ença associada ao DP, sendo a principal, a Pneumonia 

(58 casos, 90,62%), seguida por Hipertensão Arterial 

(3 casos, 4,68%) e Síndrome Nefrótica e Desnutrição (2 

casos cada, 3,12%).

A classifi cação quanto ao tipo de DP (Hemotórax, 

Empiema, Quilotórax e Parapneumônico) estava descri-

ta em 28 dos 64 prontuários analisados, destes, os mais 

frequentes foram Pneumotórax (9 casos – 14,1%) e Em-

piema (8 casos – 12,5%), seguidos por Parapneumôni-

co (4 casos – 6,25%), Empiema/Pneumotórax e Multi-

septado (2 casos cada – 3,12%) e Hemopneumotórax, 

Hemotórax e Septado (1 caso cada – 1,56%). Dos mes-

mos 28 prontuários apenas em 12 prontuários estavam 

descritos o tipo de líquido drenado como transudato e/

ou exsudato.  

A punção foi realizada em 45 (70,3%) pacientes 

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-

cação de dreno de tórax. O tempo de uso do dreno de 

tórax variou entre 2 a 62 dias. Os dados demográfi cos 

das crianças com derrame pleural estão descritos na ta-

bela 1.

A fi sioterapia foi realizada, conforme solicitação 

médica, em 40 (64,1%) casos, sendo um dia o tempo 

mínimo para início da terapia, após diagnóstico da do-

ença pulmonar, em 19 (47,5%) dos pacientes, e três 

dias o tempo máximo para início em 14 (35%) pacien-

tes. O período de realização de fi sioterapia teve media-

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 

cada caso. 

Das 40 crianças que fi zeram fi sioterapia, a mediana 

de internação foi de 16 dias. Já das 24 crianças que não 

foram atendidas pela fi sioterapia apresentaram mediana 

de 10 dias de internação (p=0,016) (Tabela 2).

Das condutas fi sioterápicas, a cinesioterapia esta-

va presente em 36 (90%) casos atendidos.  A cinesio-

terapia 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 Boba-

th, feijão e bastão e a deambulação com o paciente (Ta-

bela 3).

O uso de incentivadores como Respiron, Voldyne/

Coach e RPPI foram utilizados em 14 (35%) dos casos. 

As orientações aos pacientes e aos cuidadores ocorre-

ram em 24 (60%) dos atendimentos.

DISCUSSÃO

A abordagem terapêutica do DP deve ser individua-

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). 

Estudo de Martins e colaboradores(5) demonstra-

ram que das 25 crianças analisadas com DP complica-

do 15 (60%) eram do sexo masculino e 10 (40%) do fe-

minino, com idade entre um mês a 13 anos (mediana 

de 30 meses). Soares e colaboradores(7) revelaram que 

60% de crianças com DP parapneumônico eram do sexo 

masculino, corroborando com o presente estudo no qual 

59,4% eram do sexo masculino e 40,6% do feminino. 

Nas Unidades de Pediatria do HU/UEL, a punção é 

Tabela 1. Dados demográfi cos das crianças com derrame 
pleural.

Variáveis n %

Gênero

Masculino 38 59,4

Feminino 26 40,6

Faixa etária

Lactente 31 48,4

Pré-escolar 19 29,7

Escolar 14 21,9

Antecedente cirúrgico

Sim 4 6,3

Não 60 93,7

Punção

Sim 45 70,3

Não 19 29,7

Dreno

Sim 27 42,2

Não 37 57,8

Total 64 100

Tabela 2. Fisioterapia x Tempo de internação.

Variáveis Mediana Mínimo Máximo Quartis

Número de sessões 10 2 60 6-15

Início da fi sioterapia 2 1 3 1-3

Período 8 2 35 6-13

Tempo de internação 16 4 49 10-23,75

Período de dreno 5 2 62 4-20

utilizada como procedimento para diagnóstico de DP, en-

quanto a toracoscopia é indicada somente nos casos em 

que ocorrem complicações. Desta forma, 70,3% dos pa-

cientes foram submetidos a punção e 4,7% a toracos-

copia. 

Foram submetidos a drenagem de tórax 42,2% 

das crianças com tempo de uso do dreno variando entre 

2 e 62 dias,  freqüência menor comparado ao estudo 

de estudo de Martins e colaboradores(5) no qual 88% 

dos doentes foram submetidos a drenagem pleural 

com duração variando entre 4 a 29 dias; e de Soares e 

colaboradores(7) em que foram submetidos a drenagem 

pleural 52% e necessitaram de cirurgia 18% dos pacien-

tes; tais diferenças podem ser explicadas devido ao tra-

tamento para a resolução do DP variar de acordo com a 

experiência institucional(7).

O DP Parapneumônico ocorre durante o curso clí-

nico de uma pneumonia ou abcesso pulmonar(2,3,7,17). 

No Brasil, ocorre em torno de 40% das crianças hos-

pitalizadas por pneumonias(17), podendo aparecer em 
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cerca de 25% a 44% dos casos de pneumonias adquiri-

das na comunidade(3). Neste estudo foram revelados 58 

(90,62%) dos casos de crianças com Pneumonia asso-

ciado a DP, porém foram descritos no prontuário médico 

freqüência de 4 (6,25%) casos de DP parapneumônico, 

tal fato pode ser devido ao erro ou falta de dados regis-

trados no prontuário pela equipe de saúde.

Crianças com piores evoluções clínicas, com qua-

dros de febre e difi culdade respiratória de maior dura-

ção, estão associadas a necessidade de procedimentos 

complementares, como a drenagem de tórax e/ou cirur-

gia que prolongam o tempo de internação(7). Estudo(5) 

com crianças com DP complicado socilitaram reabilitação 

pulmonar em todos os casos. Tais considerações podem 

justifi car o fato do presente estudo em que crianças que 

receberam atendimento de fi sioterapia permanecerem 

mais tempo internadas do que crianças que não foram 

acompanhadas pela fi sioterapia (p<0,05), devido a so-

licitação médica feita para o atendimento somente para 

casos mais graves. Soares e colaboradores(7) descrevem 

maior tempo de internação no grupo submetido a drena-

gem pleural, devido a demora da realização deste pro-

cedimento.

O líquido pleural, em condições fi siológicas, atua 

como lubrifi cante, facilitando o deslizamento das pleu-

ras durante os movimentos respiratórios. Todo o lí-

quido secretado no espaço pleural é reabsorvido(18). 

O acúmulo de líquido na cavidade pleural causada 

pelo DP cursa com quadro clínico respiratório do tipo 

restritivo(1,16). Justifi cando a maioria das técnicas utili-

zadas pelos fi sioterapeutas do estudo serem manobras 

reexpansivas.

A fi sioterapia respiratória deve visar a reexpansão 

da área afetada por meio de manobras e padrões respi-

ratórios e da cinesioterapia; tais técnicas podem ser re-

alizadas por meio de manobras manuais ou com utiliza-

ção de aparelhos(1,16). Neste estudo técnicas reexpansi-

vas, desobstrutivas, cinesioterapia, orientações e utli-

zação de recursos (Respiron, Voldyne/Coach e RPPI) 

foram utilizados concomitantemente conforme sinais clí-

nicos apresentados pela criança. Os resultados da fi sio-

terapia podem ser infl uenciados pela fase de evolução 

da doença(19).

O acompanhamento de fi sioterapia da criança com 

DP neste estudo foi realizado conforme solicitação da 

equipe médica, que encaminhavam pacientes com evo-

lução clínica mais desfavorável a recuperação. Assim, 

não foi possível realização de estudo randomizado para 

formação de grupos de intervenção de fi sioterapia e 

controle. Cunha e colaboradores(1) descrevem que a fi -

sioterapia deve ser iniciada no DP quando indicada e de-

penderá das doenças que o originaram. 

O tempo de internação variou entre 4 a 49 dias com 

mediana de 16 dias, corroborando com estudo de Soa-

res e colaboradores(7), no qual a mediana de internação 

foi de 15 dias, variação de 2 a 51 dias e tempo de in-

ternação. A comparação com Martins e colaboradores(5) 

em que a mediana de internação de 30 dias, com va-

riação de 14 a 84 dias, os resultados de nosso estudo 

foram menores. 

As limitações da pesquisa decorrem da coleta de 

dados ter sido realizada por meio de análise de prontu-

ário. Filho e colaboradores(20) revelaram que a documen-

tação sobre o cuidado do paciente é, muitas vezes, rea-

lizada por registros pobres, incompletos, desordenados 

e com serviços de arquivos médicos precários, corrobo-

rando com a difi culdade encontrada no presente estudo, 

visto que os dados como tipo de DP, coloração e aspecto 

do líquido drenado, sinais e sintomas apresentados pela 

criança não estavam descritos.

Estudos randomizados e controlados devem ser re-

alizados para verifi cação da real efi cácia da fi sioterapia 

em relação ao tratamento do DP em crianças.

CONCLUSÃO

A faixa etária dos lactentes foi a mais frequente em 

nosso estudo. Na evolução clínico-cirúrgica a punção foi 

a mais utilizada em nosso serviço para diagnóstico, já 

o uso de dreno de tórax não foi necessário em todas as 

crianças diagnosticadas com DP.

As crianças que receberam atendimento da fi siote-

rapia eram, em grande maioria, as que utilizavam dreno 

de tórax e, consequentemente, permaneceram mais 

tempo internadas. 

Tabela 3. Caracterização das sessões de fi sioterapia.

Variáveis N %

Fisioterapia

Sim 41 64,1

Não 23 35,9

Cinesioterapia

Sim 36 90

Não 4 10

Manobras desobstrutivas

Sim 28 70

Não 11 30

Manobras reexpansivas

Sim 39 97,5

Não 1 2,5

Orientações

Sim 24 60

Não 15 40

Recursos

Sim 14 35

Não 26 65

Total 64 100
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A fi sioterapia tem papel fundamental na recupera-

ção da criança com DP, visto que as manifestações clíni-

cas, as complicações e a sua evolução são variáveis, de-

vendo assim ser solicitada. Para que isso aconteça, há 

necessidade de maior esclarecimento para equipe médi-

ca quanto à indicação precoce de fi sioterapia respirató-

ria nos casos de DP em crianças internadas nos servi-

ços de pediatria. 

A grande variação de técnicas respiratórias, assim 

como, de exercícios de cinesioterapia foi demonstra-

da no estudo para o tratamento do DP em crianças(17). 

Os resultados mostraram que a fi sioterapia é solicitada, 

principalmente, para os casos mais graves, quando na 

maioria das vezes, o paciente já está utilizando dreno 

de tórax, fato que aumenta sua permanência no hospi-

tal, mesmo com a realização de fi sioterapia respiratória. 

Tal fato indica que o tempo de internação não é um des-

fecho satisfatório para a comprovação da efetividade da 

fi sioterapia em crianças com derrame pleural. Portanto, 

estudos controlados devem ser realizados para compro-

vação da efetividade da fi sioterapia no derrame pleural 

em pacientes pediátricos. 
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Artigo Original

Escoliose idiopática: influência de exercícios 
de alongamento na gibosidade, flexibilidade e 
qualidade de vida. 
Idiopathic scoliosis: influence of stretching exercises in spinal deformity, flexibility and quality of life.

Nathalia Ulices Savian(¹), Claudia Regina Sgobbi de Faria(²), Dalva Minonroze Albuquerque Ferreira(²), Edna 

Maria do Carmo(2), Marcela Regina Camargo(3), Alessandra Madia Mantovani(4), Cristina Elena Prado Teles 

Fregonesi(5).

Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia FCT/UNESP- campus Presidente Prudente.

Resumo
Introdução: A gravidade da escoliose idiopática varia de acordo com o grau de comprometimento, avaliado pelo Método de 
Cobb e pela mensuração da gibosidade. O individuo com escoliose apresenta algumas limitações de movimentos decorrentes 
de encurtamentos e retrações musculares, perdendo sua fl exibilidade, podendo apresentar quadros álgicos. Objetivo: veri-
fi car a infl uência de exercícios de alongamento na magnitude da escoliose idiopática, avaliada por meio de teste de fl exibili-
dade, mensuração da gibosidade e questionário de qualidade de vida. Método: Foram avaliados 17 indivíduos com escoliose 
idiopática entre 10° e 20º avaliados pelo método de Cobb, divididos em G1: grupo que executou o protocolo de exercícios de 
alongamento, e G2: Grupo controle. Foram utilizados como método de avaliação o banco de Wells para medir a fl exibilidade, 
régua adaptada para medir a gibosidade e questionário SF-36 para avaliar a qualidade de vida. O protocolo de exercícios de 
alongamento foi executado por oito semanas consecutivas e era composto por seis exercícios, mantidos na postura de fl exão 
anterior do tronco, na posição sentada. Na análise das variáveis foi utilizado os testes de Wilcoxon e Mann-Whitney nos dife-
rentes momentos da pesquisa. Resultados: Os resultados signifi cantes foram a redução da gibosidade (p<0,005) no G1 após 
a execução do protocolo, bem como a melhora na qualidade de vida nos domínios dor e saúde mental (p<0,005). Conclusão: 
o protocolo de exercícios proposto mostra-se satisfatório para a redução da gibosidade e melhora na qualidade de vida nos do-
mínios citados, após a execução do protocolo de exercícios, por oitos semanas consecutivas.
Palavras Chave: Escoliose; Exercícios de Alongamento Muscular; Qualidade de Vida;

Abstract
Introduction: The severity of idiopathic scoliosis varies with the degree of impairment as measured by the Cobb method and 
the measurement of spinal deformity. The individual with scoliosis has some limitations due to shortening of movement and 
muscle retractions, losing their fl exibility and may have pain conditions. Objective: To investigate the infl uence of stretching 
exercises in the magnitude of idiopathic scoliosis assessed by means of the fl exibility test, measurement of spinal deformity 
and questionnaire quality of life. Method: We studied 17 subjects with idiopathic scoliosis between 10 ° and 20 ° measured 
by the Cobb method, divided into G1: A group that ran the protocol of stretching exercises, and G2: control group. Were used 
as a method of evaluating the bank by Wells to measure fl exibility, ruler adapted to measure the hump and SF-36 question-
naire for assessing quality of life. The protocol of stretching exercises was performed for eight consecutive weeks and con-
sisted of six exercises, held in the posture of trunk fl exion in sitting position. The variables we used the Wilcoxon and Mann-
Whitney test at different times of the research. Results: Signifi cant results were the reduction of spinal deformity (p <0.005) 
in G1 after running the protocol, as well as improvement in quality of life in the pain and mental health (p <0.005). Conclu-
sion: The proposed exercise protocol proves satisfactory for the reduction of spinal deformity and improved quality of life in 
the fi elds mentioned above, after execution of the exercise protocol, for eight consecutive weeks.
Key words: Scoliosis; Muscle Stretching Exercises; Quality of Life.
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Infl uência do alongamento na escoliose idiopática.

INTRODUÇÃO

A escoliose é considerada uma doença multifato-

rial, sua forma mais comumente diagnosticada é idio-

pática, a qual não é resultante de anormalidades ósse-

as ou neuromusculares, sua condição é potencialmente 

progressiva, conduzindo a desequilíbrios de força e com-

primentos musculares no tronco, caracterizados por um 

problema de assimetria muscular(1-5).

O gênero feminino é o mais acometido, numa pro-

porção de 3,6 mulheres para cada homem. Em escola-

res, são caracterizadas por uma proporção de 1,4 me-

ninas para cada menino, com preponderância das cur-

vas lombares(6). 

Para verifi car a gravidade da escoliose, bem como 

seu potencial de progressão, pode-se utilizar o método 

de Cobb, para a obtenção do ângulo da curvatura, por 

meio de radiografi as, e o teste de Adams (com ferra-

mentas auxiliares), para a medida da gibosidade(4,7,8,9). 

As escolioses são caracterizadas por ângulo de Cobb su-

perior a 10° e medida de gibosidade com valor supe-

rior a 5 mm.

Por ser um desequilíbrio postural complexo, abran-

gendo, muitas vezes, duas regiões da coluna vertebral, 

é necessário acompanhamento, a fi m de evitar a pro-

gressão da curva escoliótica(2,10). Na avaliação do ângulo 

da curvatura pelo Método de Cobb, se a curva for inferior 

a 20º o tratamento indicado é a realização de exercícios 

de alongamento, visando à compensação da curva e sua 

estabilização. Entre 20º e 50º o paciente deve usar o co-

lete de Milwaukee e os exercícios objetivam o equilíbrio 

e manutenção do tônus muscular. Nas curvas acima de 

50º, a cirurgia é o tratamento mais indicado(10).

Sabe-se que um músculo mantido encurtado refor-

ça a resistência do tecido conjuntivo e favorece o pro-

cesso de envelhecimento. O resultado pode ser a deses-

tabilização do sistema muscular, com a utilização de fi -

bras compensatórias e compressão das fi bras nervosas, 

aumentando o gasto energético e a incidência de cãi-

bras, diminuindo as habilidades atléticas e a capacidade 

de trabalho e lazer. Os exercícios promovem fl exibilidade 

articular e reeducação motora, devolvem a funcionalida-

de corporal e tem efeitos analgésicos(10,11,12). 

O princípio usado na execução dos exercícios é a re-

cuperação do comprimento fi siológico das partes moles 

posteriores da coluna, a fi m de restabelecer as curva-

turas fi siológicas no plano sagital(11). Assim, os exercí-

cios indicados para os indivíduos com escoliose idiopáti-

ca devem favorecer tanto a estabilização quanto a cor-

reção da curvatura(13). 

Na correção postural, a fl exibilidade é um impor-

tante aliado, pois favorece um efeito altamente relaxan-

te, que colabora na tomada de atitudes corporais mais 

confortáveis, na prática de exercícios e também nos mo-

vimentos diários naturais, promovendo um alivio das 

tensões musculares(12).

Como a escoliose tem caráter crônico e progressi-

vo, pode gerar um impacto negativo no indivíduo, psi-

cológico e social, alterando a qualidade de vida(14). Dian-

te das alterações comumente encontradas na escoliose, 

e da escassez de literatura recente relacionada à qua-

lidade de vida, torna-se imprescindível pesquisas nessa 

área, a fi m de fornecer informações aos pacientes, bem 

como a todos os profi ssionais ligados à área da saúde, 

visando assim a intervenção e a melhora na qualidade 

de vida.

Assim, o presente estudo teve como objetivo verifi -

car a infl uência de exercícios de alongamento na magni-

tude da escoliose idiopática, avaliada por meio de teste 

de fl exibilidade, mensuração da gibosidade e questioná-

rio de qualidade de vida.

MÉTODO

Sujeitos

Todos os participantes foram submetidos a uma 

avaliação individual para coleta de dados pessoais e 

posturais, a qual permitiu verifi car o grau de escoliose. 

Foram incluídos 17 indivíduos do gênero feminino, com 

idade media de 18,95±2,4 anos, com escoliose idio-

pática e ângulo de Cobb entre 10º e 20º (confi rmado 

por medida radiológica), e que não realizassem qual-

quer tipo de tratamento para a escoliose. Foram defi ni-

dos como critérios de exclusão o uso de próteses e/ou 

órteses, cirurgias prévias realizadas na coluna, gestação 

e indivíduos com diferença no comprimento dos mem-

bros inferiores maiores que 1,5 cm (a fi m de garantir es-

coliose de etiologia idiopática) 7, 8, 9. 

  

Procedimentos

Trata-se de um ensaio clínico randomizado desen-

volvido no Laboratório de Estudos Clínicos em Fisiotera-

pia (LECFisio) da Faculdade de Ciências e Tecnologia – 

Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP), cujo pro-

jeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local 

(processo nº 38/2009). Todos os indivíduos que aceita-

ram participar da pesquisa assinaram um termo de con-

sentimento livre e esclarecido.

As participantes incluídas na pesquisa foram dividi-

das, aleatoriamente, em dois grupos: grupo experimental 

(G1), composto por 10 indivíduos com escoliose submeti-

dos ao protocolo de exercícios de alongamentos, e grupo 

controle (G2), composto por sete indivíduos com escolio-

se que não realizaram tal protocolo. Inicialmente foi rea-

lizada uma avaliação com a fi nalidade de caracterizar os 

indivíduos, seguida do teste de fl exibilidade, mensuração 

da gibosidade e aplicação do questionário de qualidade 

de vida SF-36. Após oito semanas de protocolo de exercí-

cios, todas as participantes foram reavaliadas. 

Para a realização do teste de fl exibilidade, foi uti-

lizado um banco de Wells (marca Sanny, capacidade de 
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zero a 68 cm.) estabilizado contra uma parede. Para 

o teste, o indivíduo permaneceu sentado, com os joe-

lhos estendidos, os pés descalços apoiados no banco de 

Wells, e as mãos sobrepostas sobre a superfície hori-

zontal do banco. Foi solicitado ao indivíduo a fl exão an-

terior da coluna vertebral, com a cabeça entre os bra-

ços, sem fl etir os joelhos, mantendo-se estático a par-

tir do momento em que conseguisse a posição de máxi-

mo alcance do movimento(15). Foram coletadas três me-

didas, sendo utilizada para análise de dados a medida 

de maior valor.

A mensuração da gibosidade foi realizada durante o 

teste de Adams por meio de um equipamento constituí-

do por duas réguas, perpendiculares entre si sendo uma 

graduada em cm e a outra com um nível d’água (fi gura 

1). Para isso, foi solicitado à participante fl etir anterior-

mente o tronco, deixando os membros superiores rela-

xados e pendentes ao longo do corpo. Dessa forma, foi 

posicionada a régua, com nível d’ água equilibrado, na 

superfície posterior do tronco, no ponto mais elevado da 

gibosidade e, assim, com a régua graduada foi realiza-

da a leitura da gibosidade, em centímetros, em relação 

ao lado oposto(2,4,7,16).

A aplicação do questionário de qualidade de vida 

SF-36(14) foi auto-administrado e cada sujeito o respon-

deu durante as avaliações inicial e fi nal. O SF-36 é com-

posto por trinta e seis itens, agrupados em oito dimen-

sões, que podem ser sumarizados em: componente físi-

co (aspectos físicos, dor no corpo, estado geral de saúde, 

capacidade funcional) e componente mental (vitalidade, 

aspectos sociais, aspetos emocionais e saúde mental). 

Para cada indivíduo e para cada uma das oito dimensões 

obtém-se um escore com valores de zero a 100. Quanto 

menor esse escore, maior o comprometimento.

No programa de orientação de exercícios, os indi-

víduos foram treinados a realizar os exercícios correta-

mente e receberam um folder contem fi guras dos seis 

exercícios. O protocolo foi praticado cinco vezes por se-

mana, durante oito semanas e dois encontros mensais 

foram marcados no intuito de incentivar a pratica cons-

tante e monitorar a evolução terapêutica das partici-

pantes.

Os seis exercícios eram mantidos, na postura de fl e-

xão anterior do tronco, na posição sentada. Inicialmente 

as mãos foram posicionadas nos artelhos, seguindo para 

os maléolos, terço médio da perna, fossa poplítea (com 

fl exão de joelho e elevação do membro inferior), terço 

médio da coxa e prega glútea, (fi gura 2)(13). 

As participantes receberam uma fi cha de controle 

na qual foram orientadas a marcar os dias em que rea-

lizava os exercícios propostos, como forma de controle 

e incentivo visual ao mesmo. O G2 passou pelo mesmo 

processo de avaliação, porem não foi executado o proto-

colo de exercícios, sendo também reavaliados após oito 

semanas.

Na análise dos dados optou-se pela estatística 

não paramétrica, devido à distribuição não normal dos 

dados, ao tipo de variável e ao tamanho amostral. Para 

as medidas descritivas, utilizou-se medianas e amplitu-

des. Foram utilizados o teste de Wilcoxon pareado, para 

comparação entre as ocasiões e o teste de Mann-Whit-

ney para comparação entre os grupos (em duas situa-

ções distintas). 

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra os valores, em cm, da mensura-

ção da gibosidade e da fl exibilidade, antes e após o pro-

tocolo de exercícios, tanto para o G1, como para o G2. 

Nessa tabela também pode ser observado os valores do 

teste de Wilcoxon que comparou os dois momentos de 

avaliações.

Figura 1. Mensuração da gibosidade pelo teste de Adams e 
régua adaptada.

Figura 2. Protocolo de exercícios de alongamento.
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Para analisar os resultados do questionário de qua-

lidade de vida SF-36, também foi utilizado o teste de 

Wilcoxon. Apenas o G1 apresentou signifi cância após o 

protocolo de exercícios nos domínios Dor e Saúde Men-

tal. A Figura 3 mostra as características desses dados 

para o G1 antes e após o protocolo de exercícios. Já a 

Figura 4 mostra tais características para o G2 nas ava-

liações, inicial e fi nal.

O teste de Mann-Whitney foi realizado para compa-

ração das variáveis gibosidade, fl exibilidade e diferentes 

domínios da qualidade de vida, entre o G1 e G2, antes 

da execução do protocolo de exercícios, bem como de-

pois do tratamento. Foram observadas diferenças signifi -

cantes entre os grupos no domínio aspecto social, antes 

e depois do protocolo (p=0,016; p=0,014) e no domínio 

dor, apenas após o protocolo de exercícios (p=0,024). 

Para a gibosidade foi observada diferença signifi cante 

após a execução do protocolo de exercícios (p=0,040). 

Fica evidente a semelhança inicial entre os grupos G1 e 

G2, apresentando diferença signifi cante apenas no do-

mínio aspecto social do questionário SF-36, que se man-

teve após o tratamento. A diferença observada entre os 

grupos no domínio dor da qualidade de vida e na gibosi-

dade após a execução do protocolo de exercícios, apon-

tou melhora nesses quesitos, que pode ser atribuída ao 

protocolo realizado. 

DISCUSSÃO

A execução do protocolo de exercícios, realizada no 

presente estudo para escoliose idiopática feminina, por 

oito semanas consecutivas, evidenciou redução da gibo-

sidade e melhora na Qualidade de vida nos domínios Dor 

e Saúde Mental. 

Vários autores relacionaram a magnitude das cur-

vas escolióticas com a presença de gibosidade(4,7,16). 

Toda população avaliada no presente estudo apresen-

tou curvas escolióticas entre 10º e 20º, com gibosidade 

maior que 5 milímetros, sendo evidenciada redução sig-

nifi cante da gibosidade no grupo que realizou o protoco-

lo de exercícios, sugerindo uma melhora da magnitude 

das curvas escolioticas. Concordando com tais achados, 

Deviren et al.(17) e Lamarre et al.(18) apontam diminuição 

da escoliose com a aplicação de forças corretivas na co-

luna vertebral por meio de exercícios de alongamentos. 

De forma geral, os exercícios de alongamentos para in-

divíduos com escoliose infl uenciam as deformidades da 

coluna, permitindo um equilíbrio da musculatura(19,20).

Ferreira et al.(7,16), em seus estudos, observou que 

a medida de gibosidade realizada com régua adaptada 

Tabela 1. Medianas, amplitudes e p-valor após o teste de Wilcoxon das medidas da gibosidade e da fl exibilidade para o G1 e o G2 
(antes e após os exercícios).

Gibosidade (cm) Flexibilidade (cm)

G1 G2 G1 G2

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois

Mediana 1,05 0,70 1,20 1,20 33,00 32,00 21,00 21,00

Mínimo 0,50 0,30 0,60 0,50 8,00 17,00 19,50 18,00

Máximo 2,10 0,80 3,00 2,00 46,50 44,00 37,50 39,50

p-valor 0,005* 0,068 0,103 0,787

G1: Grupo experimental; G2: Grupo controle. *p<0,05.

Figura 3. Características dos domínios do SF-36 antes e após o 
protocolo de exercícios para o G1: Grupo experimental. 

*p<0,05.
CF: Capacidade Física; LAS: Limitação dos Aspectos Físicos; DOR: Dor; 
EGS: Estado Geral de Saúde; VIT: Vitalidade; AS: Aspecto Social; LAE: 
Limitação dos Aspectos Emocionais; SM: Saúde Mental. (A): antes; (D): 
depois do protocolo de exercícios.

Figura 4. Características dos domínios do SF-36 antes e após o 
protocolo de exercícios para o G2: Grupo controle. 
*p<0,05.
CF: Capacidade Física; LAS: Limitação dos Aspectos Físicos; DOR: Dor; 
EGS: Estado Geral de Saúde; VIT: Vitalidade; AS: Aspecto Social; LAE: 
Limitação dos Aspectos Emocionais; SM: Saúde Mental. (A): antes; (D): 
depois do protocolo de exercícios.
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(instrumento utilizado nesta pesquisa), fez-se satisfató-

ria para detectar a magnitude da escoliose, sendo por-

tanto um método confi ável para prescrição e evolução 

clínica.  

Por apresentar caráter progressivo, a escoliose idio-

pática precisa de reavaliações periódicas, assim é evi-

dente a necessidade de se buscar métodos efi cazes que 

não exponha o indivíduo a radiações constantes(10), uma 

vez que esse tipo de irradiação produz grande quantida-

de de energia, gerando moléculas ionizantes no orga-

nismo. A interação dessas moléculas com a matéria viva 

pode causar alterações importantes no sistema corporal, 

como morte celular e modifi cação genética(21).

Dessa forma, a avaliação indireta, por meio da men-

suração da gibosidade com régua adaptada, utilizada no 

presente estudo, pode tornar-se ferramenta efi caz em 

estudos clínicos para verifi cação da redução do desequi-

líbrio postural causado pela escoliose, permitindo o tera-

peuta acompanhar a evolução do tratamento, sem expor 

os indivíduos a danos teciduais, prolongando o tempo de 

realização entre um exame radiológico e outro.

O desequilíbrio postural é objeto de preocupação 

tanto do sujeito quanto do terapeuta, não apenas devi-

do ao aspecto estético do desvio, mas também pela pos-

sibilidade de adaptação corporal viciosa frente às defor-

midades permanentes, causando, em muitos casos, dor 

e restrição da mobilidade(22). 

A avaliação da fl exibilidade é uma das formas de 

verifi car a fi xação da escoliose pela retração muscular 

assimétrica(7,17,18). Segundo Coelho(12), a fl exibilidade é 

uma variável cineantropométrica relacionada à forma fí-

sica, sendo altamente treinável, mas a falta de méto-

dos efi cazes para sua mensuração difi culta a prescrição 

de exercícios.

Nesta pesquisa, os indivíduos submetidos ao pro-

tocolo de exercícios de alongamento apresentaram al-

teração na medida, em cm, para mais, indicando uma 

melhora clínica da fl exibilidade, no entanto, esta dife-

rença não foi signifi cante. Outros fatores importantes 

a serem considerados durante a prática de treinamen-

to de uma habilidade física são o tempo de execução e o 

nível de prática de atividade física, os quais são fatores 

preponderantes para a aquisição, manutenção e melho-

ra da fl exibilidade 15. Porém, neste estudo, o tempo de 

execução e descanso no treinamento pode ter sido in-

sufi ciente para adquirir alterações nessa habilidade físi-

ca, podendo, assim, ter sido a causa dos baixos ganhos 

de fl exiblidade.

A utilização de posturas de alongamentos isotôni-

cos ex cêntricos foi empregada por Marques(23) para tra-

tar a escolise de uma jovem e, após 30 sessões, houve 

uma diminuição de 10º na curvatura avaliada por radio-

grafi a. Um outro estudo propôs um tratamento de esco-

liose por meio da técnica de isostretching em dois indiví-

duos com escoliose. Um dos voluntários apresentou re-

dução da curvatura, avaliada por radio grafi a, no entan-

to, ambos tiveram melhora da cifose torácica(24).

Fregonesi(3), em seu estudo, avaliou e tratou uma 

paciente com escoliose idiopática, em sua fase evoluti-

va, por meio da Reeducação Postural Global (RPG), du-

rante um ano. Obteve como resultados a manutenção 

das curvas escolióticas, medidas pelo ângulo de Cobb, e 

diminuição da rotação vertebral, indicando uma melho-

ra na magnitude da escoliose.

Nesse contexto, é possível inferir que exercícios 

de alongamento, além de infl uenciar na fl exibilidade, 

atuam, de maneira satisfátoria, na estabilização e cor-

reção das deformidades ocasionadas pela escoliose, po-

dendo ser utilizados como um método auxiliar no trata-

mento dessas desordens(25,26).

Entre os grupos G1 e G2, desta pesquisa, foi evi-

denciada uma semelhança inicial em todos os domínios 

do questionário SF-36, excetuando-se apenas o domí-

nio aspecto social desse questionário, diferença que 

se manteve após o tratamento. Assim, a diferença ob-

servada entre os grupos, após a execução do protoco-

lo de exercícios, no domínio dor da qualidade de vida 

e na gibosidade, representando melhora nesses que-

sitos, pode ser atribuída ao protocolo de exercícios re-

alizado. 

Molina et al.(10) utilizaram a técnica de posturas 

de alongamentos isotônicos ex cêntricos para tratar 

nove crianças com escoliose, de 9 a 15 anos. As crian-

ças foram avaliadas por meio de testes de fl exibilida-

de e radiografi as (ângulo de Cobb), sendo observada 

diminuição da dor e da curva escoliótica. Concordan-

do com esses autores, o presente estudo também evi-

denciou melhora no quadro algico e na magnitude da 

escoliose.

Segundo Seidl(27) e Fleck(28), as informações obtidas 

por meio de um questionário de qualidade de vida, uma 

das variáveis dessa pesquisa, são utilizadas como indi-

cadores para avaliação da efi cácia e do impacto de de-

terminadas práticas e tratamentos direcionados à por-

tadores de diversos agravos, bem como na comparação 

entre procedimentos. 

Nesse contexto, o grupo de indivíduos com esco-

liose, submetidos ao protocolo de exercícios de alonga-

mentos, apresentou melhora na qualida de vida eviden-

ciada pelo aumento no escore do questionário, com va-

lores signifi cantes para os domínios Dor e Saúde Mental. 

O grupo controle não apresentou alteração em nenhum 

domínio do questionário de qualidade de vida, como era 

esperado. Isso pressupõe que as modifi cações encon-

tradas no grupo experimental foi resultante da interven-

ção oferecida por este estudo. Cabral et al.(14), avaliou a 

qualidade de vida de 28 pacientes com escoliose supe-

rior a 50 graus, antes e após correção cirúrgica da esco-

liose, observando melhora signifi cante nos domínios Dor 

e Aspecto Social.
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A escassez de estudos relacionando a avaliação da 

qualidade de vida, bem como a mensuração da gibosi-

dade, com a escoliose idiopática foi uma das limitações 

deste estudo, dessa forma faz se necessário novas pes-

quisas com este enfoque. Outra limitação do estudo foi 

o controle da execução dos exercícios de alongomento, 

já que, como foram realizados pelas participantes, em 

suas residências, os pesquisadores não tem como ga-

rantir a efi cácia de sua execução, mesmo com a super-

visão quinzenal.

CONCLUSÃO

A utilização do protocolo de exercicios de alonga-

mento, com a adequada orientação e frenquência na sua 

realização é um método favorável no auxilio do trata-

mento das escolioses idiopaticas entre 10º e 20°, ava-

liadas pelo metodo de Cobb. 

Pode-se inferir que o protocolo proposto na pesqui-

sa promove reduçao da gibosidade e auxilia na melho-

ra da qualidade de vida desses indivíduos, nos dominio 

dor e saude mental. 
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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.
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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 compri-
mento do músculo pode ser infl uenciada tanto por técnicas de terapia manual, como por técnicas e recursos que promovam va-
riações volumétricas. Objetivo: Comparar a infl uência da técnica de liberação miofascial diafragmática e do incentivador respi-
ratório em indivíduos normais. Método: O estudo foi do tipo quantitativo, intervencionista e comparativo, desenvolvido na Uni-
versidade de Fortaleza (UNIFOR), no período de agosto de 2009 a junho de 2010. Foram selecionados, aleatoriamente, 20 parti-
cipantes e divididos, através de sorteio, em dois grupos (A e B) de 10 pessoas cada. Os participantes foram avaliados no primei-
ro dia de tratamento, quando foi verifi cado 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 compara-
ção dos dados. O grupo A realizou exercícios no incentivador respiratório da marca Respiron® e o grupo B foi submetido às téc-
nicas de liberação diafragmática. Os dados foram avaliados através do teste t pareado. Resultados: Os valores de CV, Pimáx e 
coefi cientes de amplitude axilar, torácica e abdominal foram estatisticamente signifi cante no grupo A. Os valores de VC, Pimáx 
e coefi cientes de amplitude axilar, torácica e abdominal mostraram-se estatisticamente signifi cante no grupo B. Conclusão: Os 
protocolos de técnicas da terapia manual diafragmática e do incentivador respiratório mostraram-se efi cazes na melhoria da me-
cânica 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 consid-
ered as the index of respiratory muscle length. So, improving the length of the muscle may be infl uenced by both manual therapy 
techniques, as for techniques and resources that promote volume variation. Objective: To compare the infl uence of the myofas-
cial technique release diaphragm and incentive spirometry in normal subjects. Method: The study was a quantitative, compara-
tive 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 
fi rst day of treatment and after the fourth and fi nal day of treatment, when it was established that the maximal inspiratory pres-
sure (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 val-
ues of CV, and MIP amplitude coeffi cients axillary, chest and abdomen were statistically signifi cant in group A. Values for VC, MIP 
and amplitude coeffi cients axillary, thoracic and abdominal were statistically signifi cant 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.
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INTRODUÇÃO

A força que um músculo desenvolve e sua capaci-

dade de gerar pressão depende de seu comprimento de 

repouso antes da contração, de sua contratilidade intrín-

seca e de sua vantagem mecânica. Então, quanto mais 

alongada estiver a fi bra muscular, maior será sua capa-

cidade 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, 

pode alterar tanto sua força de contração, como os volu-

mes e capacidades pulmonares, já que o volume pulmo-

nar pode ser considerado como o índice de comprimento 

do músculo respiratório(1). Então, a melhoria do compri-

mento do músculo pode ser infl uenciada tanto por técni-

cas de terapia manual, como por técnicas e recursos que 

promovam variações volumétricas.

A avaliação dos volumes e capacidades pulmonares 

pode ser realizada através da técnica de ventilometria ou 

da espirometria(3). Já em relação à força dos músculos 

respiratórios utiliza-se a medida das pressões respirató-

rias máximas geradas durante esforços inspiratórios e 

expiratórios, durante a técnica de manovacuometria(1). 

Em afecções em que volumes e capacidades pul-

monares encontram-se alterados, o espirômetro de in-

centivo é um recurso muito utilizado na prática fi siote-

rápica por ser um instrumento de baixo custo que repro-

duz um suspiro natural por meio de um feedback visu-

al para o paciente, estimulando-o a realizar inspirações 

lentas, profundas e sustentadas(4). É, portanto, um re-

curso seguro, de fácil aplicação, mas que necessita de 

trabalho respiratório ativo(5).

Diversos recursos fi sioterapêuticos manuais podem 

ser utilizados com o objetivo de estirar e liberar a mus-

culatura estática, dentre eles, o alongamento manual e 

as técnicas de pompage(6). Em relação ao sistema res-

piratório, pode-se utilizar a técnica de liberação diafrag-

mática, que promove uma melhoria da mobilidade da 

caixa torácica, da função e da mecânica pulmonar(7).

Este estudo objetivou comparar a infl uência da téc-

nica de liberação miofascial diafragmática e do incenti-

vador respiratório em indivíduos normais. Buscaremos 

desta forma, contribuir para maiores esclarecimentos 

sobre esse assunto, oferecendo tratamentos mais efi -

cazes para pacientes com défi cits na musculatura res-

piratória.

MÉTODO

Foi realizado um estudo quantitativo, intervencio-

nista e comparativo realizado no período de agosto de 

2009 a junho de 2010, com alunos e ex-alunos sele-

cionados aleatoriamente na Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR), residentes na cidade de Fortaleza-Ceará. 

O estudo correspondeu à resolução Nº 196/96 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos(8). O pro-

jeto foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), o qual obteve pa-

recer favorável sob o número 388/2009. Todos os par-

ticipantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.

Foram incluídos no estudo indivíduos independen-

tes do sexo, com idade entre 18 a 50 anos, que não pos-

suíam deformidades torácicas, nem patologias respira-

tórias, neurológicas e distúrbios cognitivos. 

Foram excluídos da pesquisa indivíduos que falta-

ram a 2 terapias consecutivas sem justifi cativa e/ou fal-

tou no total 3 atendimentos, e aqueles que não tolera-

ram a terapêutica. 

Os participantes da pesquisa foram divididos, atra-

vés de sorteio, em dois grupos (grupo A e grupo B) de 

10 pessoas cada.

Após ter concordado em participar da pesquisa, o 

indivíduo foi orientado quanto aos testes a serem reali-

zados e sua importância, e como o treinamento funcio-

naria. Os dados foram coletados através de uma fi cha de 

avaliação elaborada pelas autoras da pesquisa, na qual 

as variáveis analisadas foram: nome, endereço, idade, 

sexo, etilismo, tabagismo, grau de escolaridade e práti-

ca de atividade física.

Os participantes foram avaliados no primeiro dia de 

tratamento, quando foi verifi cada 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, totalizando 

4 atendimentos. Após esse período, todos os participan-

tes foram reavaliados no último dia de tratamento, para 

a comparação dos dados. 

A medida da Pimáx foi realizada através da utiliza-

ção de um manovacuômetro da marca MR®. Solicitou-se 

que o participante realizasse um breve e poderoso es-

forço inspiratório desde volume residual (VR) até a ca-

pacidade pulmonar total (CPT). O indivíduo foi incentiva-

do pelo avaliador durante toda a manobra para que atin-

gisse esforço máximo(9). 

As medidas do VM, VC e da CV foram realizadas 

com um ventilômetro, da marca Wright®. Para a medida 

da CV o indivíduo foi instruído a realizar uma inspiração 

máxima e então, com a boca acoplada ao instrumen-

to, foi solicitado que ele realizasse uma expiração má-

xima lenta e não forçada, próxima do volume residual. 

Para a coleta do VM o participante foi instruído a respirar 

normalmente, com incursões inspiratórias e expiratórias 

sem esforços, por um tempo de um minuto marcado em 

cronômetro. O VC foi calculado por meio da razão volu-

me minuto/ freqüência respiratória(10). 

A expansibilidade torácica foi avaliada pela amplitu-

de tóraco-abdominal utilizando-se uma fi ta métrica esca-

lonada em centímetros, sendo realizada por um mesmo 

examinador. Essa medida foi realizada horizontalmente 
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em três níveis: axilar, xifoidiano e abdominal(11). 

O grupo A realizou exercícios no incentivador respi-

ratório da marca Respiron®, sustentando por 6 segun-

dos, durante a inspiração, as 3 esferas. Foi realizado 5 

séries de 10 repetições, com intervalo de 2 minutos du-

rante cada série.

O grupo B foi submetido às técnicas de liberação 

diafragmática. Para aplicação das técnicas, o participan-

te fi cou deitado em decúbito dorsal, relaxado, com bra-

ços ao longo do corpo, joelhos fl exionados para realizar 

uma retroversão pélvica e relaxar a musculatura abdo-

minal e pélvica, facilitando desse modo, o trabalho do 

diafragma(12). 

A primeira manobra executada foi a de liberação 

dos rebordos, realizada bilateralmente e iniciada pela 

hemicúpula diafragmática esquerda. O fi sioterapeuta se 

posicionou do lado contralateral ao diafragma a ser des-

colado, apoiou com uma mão a região inferior ao gra-

dil costal do hemitórax homolateral ao diafragma traba-

lhado e com as popas dos dedos da mão oposta exer-

ceu uma pressão para baixo e para cima, em direção ce-

fálica, sobre o diafragma. A duração da técnica foi de 4 

minutos(13). 

A segunda técnica realizada foi uma pompage do 

diafragma, por meio de massagem das arcadas, a qual 

foi feita bilateralmente, começando pela hemicúpula 

diafragmática esquerda. O fi sioterapeuta se localizou do 

lado oposto ao diafragma que foi liberado, neste caso, 

do lado direito, com as mãos superpostas, promoveu 

uma tração do apêndice xifóide até a cicatriz umbilical 

associado à expiração, e durante a inspiração ele mante-

ve a tração, retomando-a na próxima expiração do par-

ticipante até chegar à cicatriz umbilical. Após chegar à 

cicatriz umbilical, colocou as mãos ainda superpostas ao 

lado do apêndice xifóide e realizou nova tração até a ci-

catriz umbilical, sempre durante a expiração. Obedecen-

do a esse mesmo mecanismo, realizou trações partindo 

até o nível da 12ª costela (asa de Sigaud) em direção à 

cicatriz umbilical(14). Repetiu todo o processo da técnica 

por duas vezes em cada hemicúpula diafragmática. 

A terceira e última manobra foi a estimulação dia-

fragmática, realizada bilateral e simultaneamente. Con-

sistiu em colocar uma mão na porção inferior de cada 

hemitórax e arrastar com as pontas dos polegares, fa-

zendo uma pressão contínua, toda a região diafragmáti-

ca, contornando os bordos inferiores das últimas coste-

las 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 execu-

ção da manobra teve duração de 4 minutos.

Os dados foram avaliados através do teste t parea-

do para comparar os resultados obtidos na primeira e na 

segunda avaliação. Para comparação entre os dois gru-

pos foi utilizado o teste T’Student, considerado como es-

tatisticamente signifi cante quando o valor de p≤0,05.

 

RESULTADOS

Características demográfi cas 

Foram estudados 20 participantes, sendo 6 do sexo 

masculino e 14 do sexo feminino, com idade média de 

22±3 anos. No grupo A, 3 eram do sexo masculino e 

7 do sexo feminino, com idade média de 21±3 anos, 

9 (90%) possuíam o grau de escolaridade superior in-

completo, 5 (50%) eram etilista, 1 (10%) era tabagis-

ta e 4 (40%) eram sedentários. No grupo B, 3 eram do 

sexo masculino e 7 do sexo feminino, com idade média 

de 24±2 anos, 6 (60%) possuíam grau de escolaridade 

superior incompleto, 3 (30%) eram etilistas e 6 (60%) 

eram sedentários.

Volume corrente

Antes de iniciar a terapia, os participantes do grupo 

A apresentavam média de VC de 0,81 ± 0,35 litros. Após 

a terapia eles apresentaram média de 0,87 ± 0,24 litros, 

tendo um aumento de 8%, não considerado estatistica-

mente signifi cante (p = 0,064).

No grupo B, antes de iniciar a terapia, os partici-

pante apresentaram média de VC de 0,64±0,17 litros. 

E após a terapia, apresentaram média de 0,75±0,21. 

Tendo um aumento de 17% no VC, sendo considerado 

estatisticamente signifi cante (p = 0,004).

Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,198) 

e depois (p = 0,186), não foi encontrado diferença esta-

tisticamente signifi cante (fi gura 1).

Volume minuto

No grupo A, antes de iniciar a terapia, os partici-

pantes apresentavam média de VM de 11,28 ± 2,97 li-

tros. Após a terapia eles apresentaram média de 12,12 

± 3,34 litros, tendo um aumento de 7%, não tendo obti-

do diferença estatisticamente signifi cante (p = 0,064).

No grupo B, antes de iniciar a terapia, os partici-

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 signifi cante entre o antes e após no grupo 
B (p=0,004).
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pante apresentaram média de VM de 10,09 ± 2,23 li-

tros. E após a terapia, apresentaram média de 10,62 

± 2,46 litros. Tendo um aumento de 5%. Entretanto, 

este aumento não foi considerado estatisticamente sig-

nifi cante (p = 0,299).

Ao comparar os 2 grupos, antes (p = 0,327) e de-

pois (p = 0,269), não foi encontrado diferença estatisti-

camente signifi cante (fi gura 2).

Capacidade vital

Antecedendo a aplicação da técnica, foi constata-

da, 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 signifi cante (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 li-

tros. Tendo um aumento de 6% na CV, não sendo consi-

derado estatisticamente signifi cante (p = 0,066).

Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,591) 

e depois (p = 0,690), não foi encontrado diferença esta-

tisticamente signifi cante (fi gura 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 estatistica-

mente signifi cante (p = < 0,001).

No grupo B, antes do início do protocolo, foi obti-

do 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 estatis-

ticamente signifi cante (p= 0,002).

Ao comparar os 2 grupos, antes (p = 0,401) e de-

pois (p = 0,818), não foi encontrado diferença estatisti-

camente signifi cante (fi gura 4).

Expansibilidade Torácica

Região Axilar: Quando mensurado o coefi ciente de 

amplitude do grupo A, foi encontrada antes da aplica-

ção da técnica uma média de 4,6 ± 1,5 cm. Após a te-

rapia, este valor foi de 6,7 ± 1,15 cm. Ocorreu um au-

mento de 45%, sendo considerado estatisticamente sig-

nifi cante (p= < 0,001). No grupo B, antes da terapia, 

obteve-se uma média de 4,5 ± 1,71 cm. Após a tera-

pia, a média obtida foi de 6,5 ± 1,84 cm. Houve aumen-

to de 44%, sendo considerado estatisticamente signifi -

cante (p= 0,002).

Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,891) 

e depois (p = 0,775), não foi encontrado diferença esta-

tisticamente signifi cante (fi gura 5).

Região Xifóide: Quando calculado o coefi ciente de 

amplitude do grupo A, foi observada, antes da aplicação 

da técnica, uma média de 3,8 ± 1,75 cm. Após a tera-

pia, obteve-se uma média de: 6 ± 1,25 cm. Houve au-

mento de 57%, sendo considerado estatisticamente sig-

nifi cante (p= < 0,001). No grupo B, antes da terapia, foi 

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.

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 signifi cante entre o antes e após no grupo 
A (p=0,014).

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 signifi cante entre o antes e após no grupo 
A (p= <0,001).
# Diferença estatisticamente signifi cante entre o antes e após no grupo 
B (p=0,002).
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observado uma média de 4,4 ± 2,12 cm. Após a realiza-

ção do protocolo, observou-se uma média de 6,3 ± 1,64 

cm. Houve aumento de 43%, sendo considerado estatis-

ticamente signifi cante (p= < 0,001).

Ao comparar os 2 grupos, antes (p = 0,499) e de-

pois (p = 0,650), não foi encontrado diferença estatisti-

camente signifi cante (fi gura 5).

Região abdominal: Ao ser analisado o coefi ciente 

de amplitude do grupo A, constatou-se antes da apli-

cação da técnica uma média de 4 ± 2,05 cm. Posterior-

mente a terapia, observou-se uma média de 6,3 ± 1,64 

cm. Ocorreu aumento de 57%, sendo estatisticamen-

te signifi cante (p= < 0,001). No grupo B, observou-se, 

antes do início da terapia, uma média de 4,2 ± 1,81 cm. 

Após a terapia, obteve-se uma média de 6,1 ± 1,37 cm. 

Houve um aumento de 45%, sendo considerado estatis-

ticamente signifi cante (p= < 0,001).

Quando comparado os 2 grupos, antes (p = 0,733) 

e depois (p = 0,770), não foi encontrado diferença esta-

tisticamente signifi cante (fi gura 5).

DISCUSSÃO

Utilizar técnicas de fácil manuseio, alta reproduti-

bilidade e baixo custo para obter respostas satisfatórias 

sobre a mecânica e a função pulmonar é um dos objeti-

vos da fi sioterapia respiratória. 

Os resultados apurados neste trabalho apontam 

que tanto a técnica de liberação miofascial diafragmá-

tica como o uso do espirômetro de incentivo foram efi -

cazes na melhora da mecânica e da função pulmonar 

de indivíduos normais, levando a um aumento geral da 

Pimáx, do VC, da CV e da expansibilidade tóraco-ab-

dominal. Porém, não houve diferença signifi cante ao se 

comparar os dois grupos. 

Na literatura, há uma defi ciência de pesquisas sobre 

a ação do alongamento dos músculos respiratórios, pro-

vavelmente por se tratar de um grupo muscular de fun-

cionamento complexo que, e talvez por esta razão, não 

apresenta técnicas específi cas(16).

Em um estudo realizado por Moreno(16), em que 

desejava-se avaliar o efeito de um programa de alon-

gamento muscular pelo método de Reeducação Postu-

ral Global (RPG) sobre a força muscular respiratória e a 

mobilidade tóraco-abdominal, constatou-se um aumen-

to signifi cativo tanto da Pimáx, como da expansibilida-

de torácica em jovens sedentários. Consoante com este 

estudo, os resultados desta pesquisa demonstraram um 

aumento signifi cativo da Pimáx e da expansibilidade api-

cal, xifoidiana e abdominal no grupo que foi submetido à 

técnica de liberação diafragmática, que causa um alon-

gamento deste músculo. Isto pode ser explicado pelo 

fato de que, ao se alongar a fi bra muscular, há um au-

mento no número de sarcômeros em série(17). Portanto, 

o aumento da força muscular em virtude do alongamen-

to, deve-se, provavelmente, à melhor interação entre os 

fi lamentos de actina e miosina, em decorrência do au-

mento do comprimento funcional do músculo.

A pressão máxima que um músculo gera, refl ete sua 

força(18). Através da técnica de liberação diafragmática, 

objetivou-se melhorar a relação comprimento-tensão 

das fi bras musculares para que, desta forma, o desem-

penho da musculatura respiratória fosse favorecido(16).

“Retração” e “encurtamento” das fi bras muscula-

res são considerados sinônimos, ambos denotam uma 

redução no comprimento e na elasticidade muscular. 

Pesquisas comprovam que as fi bras musculares estria-

das possuem plasticidade, tendo, portanto, a capacida-

de de adaptação a determinados estímulos, sejam eles 

exercícios físicos, alongamentos, estimulação, entre 

outros(19).

Nemer(20) utilizou o método Kabat, que realiza um 

alongamento e uma estimulação do músculo diafrag-

ma, visando observar sua infl uência na reexpansão pul-

monar em pacientes com traumatismo cranioencefálico. 

Obteve como resultado um aumento signifi cativo do VC. 

Resultados semelhantes foram encontrados nesta pes-

quisa, que evidenciou aumento do VC no grupo subme-

tido à liberação diafragmática. Machado(1) afi rma que o 

volume pulmonar pode ser considerado como o índice de 

comprimento do músculo, ou seja, se o diafragma esti-

ver encurtado, pode alterar tanto sua força de contra-

ção, como os volumes e capacidades pulmonares. Por-

tanto, ao liberar e alongar o diafragma ocorre uma me-

lhoria do volume pulmonar. Gomes(21) demonstrou em 

seu estudo que o alongamento realizado apenas uma 

vez na semana em um músculo encurtado, já é sufi cien-

Figura 5. Análise dos valores obtidos pelo coefi ciente de am-
plitude torácica, expressos em média do valor absoluto, repre-
sentando cada nível de aferição durante os três momentos de 
coleta, Fortaleza, 2010. 

Grupo A: Incentivador respiratório; Grupo B: Liberação diafragmática.
* Diferença estatisticamente signifi cante no coefi ciente de amplitude axilar 
entre o antes e o após no grupo A (p=<0,001).
# Diferença estatisticamente signifi cante no coefi ciente de amplitude axilar 
entre o antes e o após no grupo B (p=0,002).
¤ Diferença estatisticamente signifi cante no coefi ciente de amplitude axilar 
entre o antes e o após no grupo A (p=<0,001).
Ф Diferença estatisticamente signifi cante no coefi ciente de amplitude xi-
foidiana entre o antes e o após no grupo B (p=<0,001).
° Diferença estatisticamente signifi cante no coefi ciente de amplitude ab-
dominal entre o antes e o após no grupo A (p=<0,001).
∞ Diferença estatisticamente signifi cante no coefi ciente de amplitude ab-
dominal entre o antes e o após no grupo B (p=<0,001).
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te para amenizar a atrofi a muscular.

Estudos mostram que o uso do inspirômetro de in-

centivo promove a mobilização torácica, contribui na 

recuperação dos volumes e capacidades pulmonares e 

melhoram a excursão do diafragma, que, consequente-

mente, melhora a mobilidade e a expansibilidade tóra-

co-abdominal, sendo necessária uma apropriada instru-

ção para realização adequada do exercício(22). Na litera-

tura consta que pode ser utilizado tanto profi laticamente 

como no tratamento de complicações pulmonares(1).

Em um estudo realizado por Parreira(23), no qual de-

sejava-se avaliar a infl uência da inspirometria de incen-

tivo orientada a fl uxo e a volume na mecânica e na fun-

ção pulmonar, constatou-se que houve um grande re-

crutamento dos músculos inspiratórios ao utilizar-se o 

Respiron. Em relação ao VC, não houve diferença esta-

tisticamente signifi cante. Esses dados são condizentes 

com a presente pesquisa. 

Na presente investigação, foi constatado um au-

mento signifi cativo na CV, na Pimáx e na expansibili-

dade tóraco-abdominal no grupo que utilizou o incenti-

vador respiratório. Isto pode ser explicado pelo fato de 

que o efeito do Respiron baseia-se na inspiração máxi-

ma sustentada(24). Esta, por sua vez, causa um aumen-

to da pressão transpulmonar e, conseqüentemente, as-

segura a estabilidade alveolar. Estudos demonstram que 

este fato também proporciona um aumento do VC, o 

que, por sua vez, entra em discordância com os resul-

tados aqui encontrados(23). Em outro estudo, realizado 

por Giovanetti(25), observou-se que o Respiron promo-

veu também um aumento no VC além de um aumen-

to na CV em pacientes no pós-operatório de cirurgia ab-

dominal alta.

Conforme foi observado no decorrer deste traba-

lho, houve uma predominância no aumento da expansi-

bilidade toráco-abdominal em relação às demais varian-

tes avaliadas. A expansibilidade torácica pode ser defi ni-

da como o movimento observado no tórax durante uma 

incursão respiratória. Depende da capacidade dos mús-

culos respiratórios de gerar pressão negativa intrapleu-

ral efi cientes e da integridade da caixa torácica(1). 

Chinali(26) realizou uma pesquisa comparando o 

efeito do incentivador respiratório ao dos exercícios de 

padrões ventilatórios em pacientes submetidos à cirur-

gia abdominal alta e constatou que o inspirômetro de in-

centivo acarretou um aumento da Pimáx. Este dado cor-

robora com este estudo e pode ser explicado por Wein-

dler e Kiefer(27) que concluíram em seu estudo que a 

Pimáx está positivamente relacionada ao trabalho ven-

tilatório.

As limitações do presente estudo são o fato de que 

foram estudados indivíduos saudáveis e que uma rela-

ção entre esta situação experimental e situações clínicas 

envolvendo pacientes, não podem ser diretamente esta-

belecida. Além desta, outro fator limitante foi o número 

de sessões semanais ser restrito a apenas uma, devido 

a falta de disponibilidade dos participantes. Sugerimos 

então, que novas pesquisas desenvolvendo essa temáti-

ca sejam desenvolvidas.

Os protocolos de técnicas da terapia manual dia-

fragmática e do incentivador respiratório mostraram-se 

efi cazes na melhoria da mecânica respiratória, promo-

vendo um aumento do VC, da CV, da Pimáx e da am-

plitude torácica no nível axilar, de apêndice xifóide e da 

amplitude abdominal. Entretanto, não existe diferença 

entre as duas técnicas em indivíduos saudáveis.
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Artigo Original

Efeitos da corrente russa na dor e instabilidade 
articular do joelho. 
Russian stimulation effects on pain and knee instability.

Fernanda Maria Cercal Eduardo(1),  Auristela Duarte de Lima Moser(2), Jessica Carla de Souza Miolla(3), Karla 

Maryzabete Simas(4), Rafaela Martins Machado(5),  Jarbas Melo Filho(6).

Resumo

Introdução: A osteoartrite é uma doença crônico-degenerativa e infl amatória que provoca uma destruição da carti-

lagem articular, levando a instabilidade articular e ao aparecimento do quadro doloroso. Objetivo: Avaliar os efeitos 

do fortalecimento muscular por meio da eletroestimulação russa, nos principais grupos musculares do joelho, no que 

se refere á instabilidade articular e sua repercussão sobre a dor. Método: Participaram da pesquisa 24 indivíduos de 

ambos os sexos que apresentavam osteoartrite em região dos joelhos. Utilizou-se a eletroestimulação neuromuscular 

de média frequência por meio da corrente russa, três vezes por semana, em dias alternados, durante quatro sema-

nas, totalizando 12 atendimentos. Para mensurar os resultados realizou-se aplicação dos questionários  Algofuncional 

de Lequesne, relativo ao aspecto dor-função, Lysholm, relativo à instabilidade articular,  Inventário da dor de Wiscon-

sin e testes de força muscular, aplicados ao início e ao fi nal da intervenção. Conclusão: Constatou-se relevância es-

tatística dos dados (p<0,05), uma vez que houve melhora da média dos escores em todos os tópicos analisados, com 

exceção no item apoio referente ao questionário de Lysholm.

Palavras-chave: Osteoartrite de joelho, instabilidade articular, estimulação russa, dor e fortalecimento muscular.

Abstract

Introduction: Osteoarthritis is a chronic degenerative disease that causes an infl ammatory destruction of articular 

cartilage, leading to joint instability and the onset of the pain. Objective: To evaluate the effects of strengthening 

muscle by electrical stimulation in Russia, the main muscle groups of the knee, which refers to joint instability and its 

effect on pain. Method: We studied 24 subjects of both sexes who had osteoarthritis in the knee region. We used neu-

romuscular electrical stimulation of medium frequency current through the Russian three times a week on alternate 

days for four weeks, totaling 12 treatments. To measure the results was performed by means of questionnaires Alg-

ofuncional Lequesne on the pain-point function, Lysholm on the joint instability, the Wisconsin Inventory of pain and 

muscle strength tests, applied at the beginning and end of the intervention. Conclusion: We found statistically sig-

nifi cant data (p <0.05), since there was improvement in mean scores on all the topics analyzed, except the item sup-

port for the Lysholm questionnaire.

Key-words: Osteoarthritis of knees, articulation instability, Russian stimulation, pain and muscular strengthening.
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Efeitos da corrente russa na dor e instabilidade articular do joelho. 

INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) comumente chamada de os-

teoartrose ou doença articular degenerativa é uma das 

doenças reumáticas mais conhecidas da atualidade e 

de grande incidência populacional. É caracterizada por 

perda progressiva da cartilagem e, consequentemente, 

do osso subcondral, gerando assim dor, deformidade, li-

mitação do movimento e progressão para a perda de 

função articular. Clinicamente, outros achados como ins-

tabilidade articular, crepitação, rigidez matinal de curta 

duração e componentes infl amatórios são fatores chave 

para um diagnóstico preciso de OA(1-6).

Para a Sociedade Brasileira de Reumatologia que, 

do conjunto das doenças agrupadas sob a designação de 

“reumatismos”, a OA é a mais frequente, representan-

do cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de 

Reumatologia. Sua importância pode ser demonstrada 

através dos dados da Previdência Social no Brasil, pois é 

responsável por 7,5% de todos os afastamentos do tra-

balho; é a segunda doença entre as que justifi cam o au-

xílio-inicial, com 7,5% do total; é a segunda também em 

relação ao auxílio-doença (em prorrogação) com 10,5% 

e é a quarta a determinar aposentadoria (6,2%)(7).

A osteoartrite é pouco comum antes dos 40 e mais 

frequente após os 60. Aos 75 anos, 85% das pessoas têm 

evidência radiológica ou clínica da doença. Isso signifi ca 

dizer que quanto maior é o avanço da idade, maior é a 

incidência(7). Estudos comprovam que no Brasil, o núme-

ro de idosos (60 anos de idade) passou de 3 milhões em 

1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002 (um 

aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se que al-

cançará 32 milhões em 2020 (8). Isto remete à discussão 

realizada anualmente pelo “European Symposia on Clini-

cal and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoar-

thritis”, acerca da melhor maneira de abordagem terapêu-

tica na OA. Percebe-se aí, que existe uma preocupação 

governamental e mundial, pois a OA gera custos não so-

mente diretos (medicações, internações e cirurgias), mas 

também custos indiretos e não mensuráveis representa-

dos por: imobilidade, diminuição da capacidade de traba-

lho, diminuição da autoestima, quanto às deformidades e 

constrangimento pela necessidade de auxílio.

O impacto social e o grau de incapacidade da OA  

motivou a Organização Mundial de Saúde a criar a Dé-

cada do Osso e da Articulação – Movimento Articular 

2000 – 2010.

A fi m de colaborar com intervenções efi cazes na 

melhora e minimização do quadro da OA, esta pesquisa 

abordou o fortalecimento muscular através da eletroesti-

mulação russa e os efeitos produzidos sobre a instabilida-

de articular de joelhos e a sua repercussão sobre a dor.  

MÉTODO

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pes-

quisa da Pontifícia Universidade católica do Paraná sob 

nº: 2832, e realizado na Clínica de Fisioterapia  no pe-

ríodo de fevereiro a novembro de 2009, participando 

deste, 24 sujeitos portadores de osteoartrite de joelho 

uni ou  bilateral, de ambos os sexos, sem limite de faixa 

etária. Os fatores de exclusão foram: ter realizado ar-

troplastia total de quadril ou joelho; hipertensão; insufi -

ciência cardíaca descompensada; neoplasias ou doenças 

neurológicas com défi cit de sensibilidade tátil.  . 

Foram aplicados os questionários validados: Algo-

funcional de Lequesne e Lysholm; Inventário da dor de 

Wisconsin e testes de força muscular(10), no início e ao 

fi nal da intervenção.

O Inventário para Dor de Wisconsin(1), utiliza a es-

cala na qual zero signifi ca ausência da dor e dez a pior 

dor imaginável. 

O questionário de Lequesne,(12), avaliou a relação 

dor-função e seu impacto após a aplicação da eletroes-

timulação. Foram desconsideradas as questões específi -

cas para quadril. 

O questionário de Lysholm (Lysholm Knee Scoring 

Scale) na versão traduzida e validada por Peccin, Cico-

nelli e Cohen(13), foi desenvolvido especifi camente para 

joelho e apresenta questões relativas à instabilidade ar-

ticular percebida pelo paciente.

Por fi m, foram aplicados testes de força muscular 

para ísquio tibiais e quadríceps femoral(10).

O procedimento do tratamento visou incrementar a 

força dos dois principais grupos musculares da coxa, ís-

quio-tibiais e quadríceps, buscando com isso reduzir a 

instabilidade articular percebida pelos portadores de OA 

de joelho. 

Utilizou-se a eletroestimulação neuromuscular de 

média frequência por meio da corrente russa, aplica-

da três vezes semanais, em dias alternados, durante 

quatro semanas, totalizando 12 atendimentos onde: 10 

atendimentos constaram de estimulação Russa, 1 ava-

liação inicial e 1 avaliação fi nal. A estimulação elétrica 

neuromuscular foi realizada através de equipamentos, 

modelo Endophasys-R9701, da empresa KLD Biossiste-

mas e os mesmos estiveram devidamente aferidos den-

tro do prazo de validade.

Os parâmetros utilizados foram: frequência opera-

cional de 2.500 Hz, frequência de modulação de 50Hz, 

duração do módulo de 50%, tempo de estímulo em pe-

ríodos de excitação muscular (ciclo ON )  durante 6 se-

gundos e período de repouso (ciclo OFF) durante 3 se-

gundos objetivando-se as fi bras fásicas. O tempo de es-

tímulo foi modulado com uma rampa de subida de 3 se-

gundos e um tempo de sustentação dos pulsos de 3 se-

gundos.

Foram realizadas 200 contrações a cada atendi-

mento, cuja intensidade foi aumentada até a contração 

ser visível e mantida no nível tolerado pelo indivíduo.

O tempo de tratamento foi de 30 minutos em cada 

grupo muscular devido ao cálculo totalizando desta forma 
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9 segundos para uma contração e um relaxamento. 

O tempo de tratamento totalizou 60 minutos por 

atendimento uma vez que a aplicação dos eletrodos foi 

feita com um equipamento com quatro canais, onde nos 

primeiros 30 minutos foram estimulados bilateralmente 

o quadríceps e nos outros 30 minutos foram estimulados 

bilateralmente os ísquios tibiais.

A técnica de aplicação dos eletrodos foi de super-

fície de forma bipolar onde dois eletrodos em faixa sili-

conados com gel, do mesmo tamanho, foram bem ade-

ridos à superfície da pele através de fi ta crepe, propor-

cionando uma condutibilidade uniforme entre a pele e o 

eletrodo. Os eletrodos em cinta foram colocados de ma-

neira equidistante das origens e inserções musculares e 

paralelamente.

As posições adotadas pelos pacientes foram os de-

cúbitos dorsal (DD) e ventral (DV), com membros infe-

riores estendidos, sendo o DV para estimulação dos ís-

quiotibiais e o DD para estimulação do quadríceps, bila-

teralmente. Em DV, os eletrodos foram posicionados na 

região distal da coxa a uma distância de 4 cm acima da 

região poplítea e na região proximal da coxa, 4 cm abai-

xo da prega glútea. Em DD, os eletrodos foram posicio-

nados em região distal da coxa, a 4 cm da borda supe-

rior da patela e em região proximal, a 4 cm abaixo da 

linha inguinal.

Houve perda amostral de três sujeitos e comple-

tou-se a pesquisa com 21. 

RESULTADOS

Para a análise dos dados, foram comparadas esta-

tisticamente as respostas dos pacientes antes da inter-

venção e ao término da intervenção.

Quando analisado o escore total do questionário Al-

gofuncional de Lequesne, verifi cou-se a redução signifi -

cativa destas médias (p<0,05) (gráfi co1), observando-

se que todos os itens abordados tiveram redução signi-

fi cativa (p<0,05) (gráfi co 2). 

Quando analisado o escore total do questionário 

de Lysholm, verifi cou-se o aumento signifi cativo des-

tas médias (p<0,05) (gráfi co 3), observando-se que 

todos os itens abordados tiveram aumento signifi cativo 

(p<0,05), com exceção do item apoio (gráfi co 4).

Gráfi co 1. Média + Desvio padrão dos escores totais do ques-
tionário de Lequesne antes e após a intervenção. 

Gráfi co 2. Média + Desvio padrão dos escores parciais do ques-
tionário de Lequesne antes e após a intervenção.

Gráfi co 3. Média + Desvio padrão dos escores totais do ques-
tionário de Lysholm antes e após a intervenção.

Gráfi co 4. Média + Desvio padrão dos escores parciais do ques-
tionário de Lysholm antes e após a intervenção.

Gráfi co 5. Média + Desvio padrão do escore da escala de dor de 
Wisconsin (tópico 6) antes e após a intervenção.



766

Ter Man. 2011; 9(46):763-768

Efeitos da corrente russa na dor e instabilidade articular do joelho. 

Quando realizada a comparação da dor através do 

Inventário de Wisconsin (tópico 6), antes e após o perí-

odo da intervenção, é possível verifi car a redução signi-

fi cativa das médias (p<0,05) (gráfi co 5).

Quando analisada a força do grupo muscular qua-

dríceps a força muscular do bíceps femoral e dos múscu-

los semitendinoso/semimembranoso verifi cou-se o au-

mento signifi cativo destas médias (p<0,05).

DISCUSSÃO

A partir das provas de força muscular(10), realiza-

das, constatou-se signifi cância (p<0,05) nos escores, 

demonstrando que houve ganho de força muscular. Sa-

be-se que a estimulação russa é capaz de promover este 

ganho pois o nervo e os músculos são tecidos excitáveis 

que podem ser estimulados por correntes que variam 

com determinada frequência, levando a membrana do 

músculo a se despolarizar, de acordo com o processo de 

excitação do músculo esquelético(14). 

A estimulação elétrica pode recrutar um número 

maior de unidades motoras, tendo como consequência 

um maior recrutamento de fi bras musculares e maior 

sincronia entre as mesmas durante a contração pro-

movida. Esse fenômeno diferencia esse tipo de contra-

ção de uma contração voluntária, proporcionando uma 

maior hipertrofi a da musculatura estimulada(15,16). 

Vários estudos contemplam o ganho de força mus-

cular por meio da corrente russa (16, 17, 18, 19), e 

mesmo com divergências entre os parâmetros utilizados 

todos obtiveram ganhos na força muscular.

Contudo, autores sugerem ainda que o ganho de 

força obtido por EENM pode ser resultado de algo mais 

do que simplesmente o adicionamento da carga funcio-

nal ao músculo, pois mesmo com baixas intensidades de 

EENM (entre 25 e 50% da contração voluntária máxima 

- CVM), encontraram ganho signifi cativo de força, o que 

não aconteceu com a realização de exercícios voluntá-

rios na mesma intensidade(20).

Com relação ao Questionário de Lysholm(13), a par-

tir das médias dos escores totais e parciais apresenta-

dos antes e após a intervenção fi sioterapêutica, verifi -

cou-se a redução signifi cativa destas médias (p<0,05), 

observando-se que todos os itens abordados tiveram 

aumento signifi cativo (p<0,05), com exceção do item 

apoio, pois nenhum dos participantes utilizava-se de au-

xílio para locomoção ao início da pesquisa e ao término.  

Este questionário foi desenvolvido especifi camente para 

joelho e apresenta questões relativas à instabilidade ar-

ticular percebida pelo paciente. 

Os resultados obtidos podem ser explicados pelo 

fato de que o fortalecimento muscular pode ter com-

pensado a função ligamentar, uma vez que esta, na 

osteoartrite, encontra-se comprometida. Isto corrobo-

ra com estudos(21), que defendem existir evidências de 

que a força dos grupos musculares responsáveis por 

uma articulação, exerceria importante papel na com-

pensação da instabilidade, pois  a ativação dos múscu-

los ao redor da articulação, modifi caria continuamen-

te sua capacidade para resistir às inesperadas e va-

riadas perturbações ambientais. Os resultados confi r-

mam ainda que os músculos extensores e fl exores do 

joelho desempenham papel determinante na estabili-

dade corporal e de locomoção(22), fortalecendo também 

os resultados de um trabalho(23), que evidenciou que o 

aumento de força do quadríceps parece ser mais efe-

tivo do que os medicamentos na recuperação da fun-

ção articular. 

Outros autores(24),  confi rmam ainda que a ação 

simultânea dos músculos ao redor de uma articulação 

promove um maior contato entre as superfícies articu-

lares, com consequente aumento da sua capacidade de 

resistir às cargas externas.  

Foi observado que os indivíduos conseguem au-

mentar em até dez vezes a capacidade de a articulação 

resistir a cargas externas através da contração máxima 

dos músculos ao redor do joelho(24,25). Os autores defen-

dem que a ação muscular gera forças compressivas na 

articulação e também é responsável pelo aumento da ri-

gidez articular através da co-contração.

Todos estes achados corroboram com a afi rmação 

de que a estabilização de uma articulação não depende 

somente dos elementos intra-articulares, mas também 

das estruturas Peri articulares quando gerado o momen-

to de força desestabilizadora(24). 

De acordo com o estudo supracitado, os músculos 

devem estar prontos a contrariar esses desequilíbrios e, 

a esse respeito, os resultados mostram que pode haver 

ocorrido uma diminuição do atraso da ativação muscular 

protetora da articulação por meio da estimulação mus-

cular. A consequência estaria na melhora da instabilida-

de, pelo mecanismo inverso, pois a diminuição da ten-

são do ligamento além de alterar a sensibilidade de me-

canorreceptores e proprioceptores, ainda aumenta seus 

limiares de disparo, atrasando desta forma a ativação 

muscular protetora e a contenção dinâmica para esta-

bilidade articular(27,28). Neste sentido, o músculo efetor 

estaria mais preparado para contrair no momento de-

sestabilizador articular, uma vez que o mecanismo de 

co-contração, através do sistema fuso-muscular-ga-

ma pode ser usado pelo indivíduo para ajustar a rigi-

dez articular(29).

A rigidez articular é defi nida como a resistência da 

articulação ao deslocamento(24). Nesse contexto, o orga-

nismo estaria sempre preparado para lidar com pertur-

bações externas, uma vez que a rigidez pode ser ajus-

tada continuamente e dinamicamente(29). Neste estu-

do observou-se repercussão sobre os diversos aspectos 

avaliados no questionário de Lysholm, havendo melhora 

de 38% para o agachamento, 43% para dor, 41% no as-

pecto “inchaço”, 34% no “mancar”, 36% para subir es-
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cadas, 32% para o travamento e enfi m, 33% para ins-

tabilidade. 

Outros estudos(31) sugerem que o conjunto do pro-

cesso degenerativo e infl amatório é o responsável pelo 

quadro álgico na osteoartrite com graus variáveis de in-

capacidade funcional. Tal possibilidade é confi rmada por 

estudos recentes(2) que citam como causas da dor: au-

mento da pressão intraóssea, por congestão vascular do 

osso subcondral, sinovite leve a moderada, alterações 

Peri articulares e elevação periosteal. 

Concomitantemente a funcionalidade se altera com 

a progressão da doença, e é diretamente proporcional 

ao grau de degeneração articular. Entre as limitações 

mais comuns estão: difi culdade de subir e descer esca-

das, falseio e bloqueios(4).

Por esses motivos, o questionário Algofuncional de 

Lequesne(12) foi utilizado pela sua especifi cidade em ava-

liar o aspecto dor-função na osteoartrite, capaz de men-

surar o estadiamento da doença e também resultados 

de tratamentos.  Para avaliar a dor foi utilizado também 

o inventário de Wisconsin- tópico 6(11). 

A dor na osteoartrite não tem origem defi nida, 

porém existem várias especulações a esse respeito. Uma 

delas é a de que a exposição do osso subcondral desen-

cadearia lesões e processos químicos responsáveis pela 

reparação dos tecidos e também pela gênese da dor(31).

Os resultados com relação à dor demonstram me-

lhora signifi cativa tanto para o questionário Algofuncio-

nal de Lequesne quanto para o inventário de Wiscon-

sin. A partir das médias dos escores totais e parciais 

apresentados antes e após a intervenção fi sioterapêu-

tica, verifi cou-se a redução signifi cativa destas médias 

(p<0,05), observando-se que todos os itens abordados 

obtiveram melhora signifi cativa no aspecto dor com con-

sequente melhora no aspecto função.

Esses resultados obtidos podem ser consequência 

da melhora da estabilidade já que a incongruência arti-

cular afetaria as estruturas Peri articulares providas de 

inervação. 

A melhora do fator mecânico levou a uma reper-

cussão positiva sobre a dor e consequentemente na 

função na osteoartrite de joelhos, pois a sensação do-

lorosa origina-se da ativação dos aferentes nocicepti-

vos por estímulos que podem ser térmicos, químicos ou 

mecânicos(32). 

Na osteoartrite o processo degenerativo das estru-

turas articulares que permite a instabilidade (fator me-

cânico) e as recidivas infl amatórias (fator químico), ati-

vam esses receptores, ocasionando a dor para informar 

o indivíduo sobre perigos reais e potenciais para a inte-

gridade física das estruturas. 

Como a dor não é apenas consequência de estimu-

lação química, mas também de estimulação mecânica(33), 

a infl uência sobre a dor não poderia ser diferente, já que 

os fatores mecânicos que poderiam estar agindo para 

ocorrência do quadro álgico foram melhorados a partir 

do fortalecimento muscular com consequente melhora 

da estabilidade articular. 

CONCLUSÃO

Esta pesquisa concluiu que o tratamento da insta-

bilidade articular na OA de joelhos por meio do fortaleci-

mento pela eletroestimulação russa, com os parâmetros 

utilizados, teve relevância na melhora dos escores, tanto 

totais quanto parciais, dizendo respeito à qualifi cação e 

quantifi cação desses dados por meio dos questionários 

aplicados. Pôde-se também estabelecer a repercussão 

positiva sobre o quadro álgico nesta patologia.

Esses benefícios foram percebidos no comporta-

mento dos participantes e também relatados por estes, 

no decorrer da pesquisa, denotando uma melhora fun-

cional que repercutiu diretamente sobre os aspectos de 

atividades domésticas e atividades laborais dos indivídu-

os segundo seu próprio relato.

Sugerem-se estudos futuros que se utilizem de 

uma metodologia diferenciada, com maior número de 

sujeitos e também de um grupo controle, que neste tipo 

de estudo confi gura-se como difi culdade por questões 

éticas e pela necessidade dos pacientes que procuram 

atendimento.
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Resumo
Introdução: A gravidez é um período de intensas transformações biomecânicas e fi siológicas, as quais podem resul-
tar em quadros dolorosos e, estes, por sua vez, infl uenciarem a qualidade de vida da gestante. Objetivo: Analisar a 
relação entre idade gestacional (IG), dor lombar e qualidade de vida (QV) durante a gravidez. Método: Participaram 
do estudo 46 gestantes, entre 5 e 37 semanas de gestação, com faixa etária de 18 a 41 anos de idade, que não apre-
sentassem complicações gestacionais. A qualidade de vida foi avaliada através da aplicação do SF-36 e a dor, pela Es-
cala Analógica Visual. Para a análise estatística, foi usado o SPSS (versão 17.0) e aplicaram-se os testes de Kolmo-
gov-Smirnov para determinar a normalidade dos dados, e a correlação de Pearson para analisar a relação entre as va-
riáveis. Resultados: A intensidade da dor distribuiu-se em: leve (17,4%; n=8), moderada (71,7%; n=33), intensa 
(8,7%; n=4) e insuportável (2,2%; n=1). A IG correlacionou-se inversamente com a Capacidade Funcional (r=-, 441; 
p=0, 002) e a Vitalidade (r= -, 295; p=0, 046). A dor apresentou correlação inversa com o domínio Limitação por As-
pectos Físicos (r= -, 302; p=0, 042). Conclusão: Os resultados obtidos nesse estudo sugerem que tanto a idade ges-
tacional quanto a dor infl uenciam de maneira importante nos aspectos físicos (capacidade funcional e limitação física) 
de mulheres grávidas, afetando diretamente sua qualidade de vida.
Palavras-chaves: Gestação, lombalgia, idade gestacional

Abstract 
Introduction: Pregnancy is a period of intense physiological and biomechanical, which can result in painful conditions, 
and these, in turn, infl uence the quality of life of the mother. Objective: To analyze the relationship between gestation-
al age (GA), back pain and quality of life (QOL) during pregnancy. Method: The study included 46 pregnant women be-
tween 5 and 37 weeks of gestation, aged 18 to 41 years of age, have shown no adverse pregnancy outcomes. The qual-
ity of life was assessed via the SF-36 and pain by the VAS. For statistical analysis we used SPSS (version 17.0) and ap-
plied to the theKolmogov-Smirnov test and Pearson correlation to analyze the relationship between variables. Results: 
Pain intensity was distributed as: mild (17.4%, n = 8), moderate (71.7%, n = 33), severe (8.7%, n = 4) and unbearable 
(2 2%, n = 1). The GA was correlated inversely with functional capacity (r =-, 441, p = 0, 002) and Vitality (r = -, 295, p 
= 0, 046). The pain was inversely correlated with the domain of Role Physical Limitations (r = -, 302, p = 0, 042). Con-
clusion: The results of this study suggest that both gestational age and pain affect in any important way on the physical 
aspects (physical functioning and physical impairment) of pregnant women, directly affecting theirqualityofl ife. 
Keywords: Pregnancy, low back pain, Gestational Age
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INTRODUÇÃO

A gravidez é um período em que o corpo da mulher 

passa por profundas transformações hormonais e bio-

mecânicas, as quais interferem nos sistemas corporais 

acarretando alterações que podem ou não se tornarem 

crônicas, ao longo da vida feminina. Dentre essas mu-

danças, destacam-se: dor lombar, frouxidão ligamentar, 

fadiga e edema, afetando diretamente a qualidade de 

vida da mulher(1,2). As alterações musculoesqueléticas 

mais comuns são: hiperextensão dos joelhos, antever-

são pélvica, tensão da musculatura paravertebral, diás-

tase dos músculos retos abdominais, alterações postu-

rais, defi ciência dos músculos do assoalho pélvico e sín-

dromes de compressão neural(3,4).

A dor lombar, presente em 70% das mulheres grávi-

das, constitui-se uma das queixas mais comuns no tercei-

ro trimestre da gestação(5) e, apesar de ser apenas um sin-

toma, quando não tratada de maneira efi caz, pode impedir 

que a gestante tenha uma vida normal, causando incapa-

cidade motora, insônia e depressão, interferindo de forma 

importante sobre a sua qualidade de vida. Dentre as cau-

sas prováveis da lombalgia estão o aumento do peso do 

útero, aumento da lordose lombar, alteração do centro de 

gravidade e da postura, frouxidão da musculatura, assim 

como mudanças hormonais, mecânicas e vasculares(1,6). 

Poucos estudos têm sido realizados com o objetivo de 

identifi car possíveis correlações entre a idade gestacional, 

dor e qualidade de vida durante a gestação, embora pes-

quisas tenham sido desenvolvidas com o objetivo de iden-

tifi car a prevalência de sintomatologia dolorosa, tanto du-

rante a gravidez, quanto no parto e pós-parto(7-10).

A Qualidade de Vida relacionada à saúde refere-se à 

percepção do indivíduo de suas próprias limitações físicas, 

psicológicas e sociais(11). Para a avaliação destes itens, di-

versos questionários tem sido construídos, sendo um deles 

o SF-36, um questionário genérico que se propõe a avaliar 

8 domínios: Capacidade Funcional, Limitação por Aspectos 

Físicos, Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos 

Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental. Este instru-

mento é válido e sensível para avaliar a qualidade de vida 

de gestantes(12,13), sendo aceito para aplicação entre indiví-

duos saudáveis ou portadores de patologias(14).

Diante do exposto, constata-se grande relevância 

analisar a existência de relação entre a idade gestacio-

nal, a dor e a qualidade de vida durante a gravidez. 

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre 

idade gestacional, sintomatologia dolorosa e qualidade 

de vida. Considerou-se como hipótese verdadeira a exis-

tência da relação entre as variáveis analisadas. 

MÉTODO

Este estudo caracterizou-se como analítico obser-

vacional, quantitativo e transversal. A pesquisa foi de-

senvolvida no Laboratório de Atendimento Materno-In-

fantil do Departamento de Fisioterapia da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 

dezembro/2006 a maio/2009 e foi submetido ao Comi-

tê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes/UFRN, segundo a resolução do 196/96 do Conse-

lho Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovado sob o nú-

mero de protocolo 156/07.

A população considerada nesta pesquisa foram as 

grávidas residentes nas cidades da Grande Natal e aten-

didas pelo Curso para Gestantes promovido, semestral-

mente, pelo Departamento de Fisioterapia da UFRN. As 

participantes deste curso eram requisitadas da comuni-

dade de forma aleatória, através de convite para partici-

pação nas palestras e exercícios, desenvolvidos no pro-

grama de assistência à gestante, por adesão voluntá-

ria. As gestantes que atendiam aos critérios de inclu-

são da pesquisa – ausência de: risco de aborto, défi cit 

cognitivo, hipertensão arterial grave induzida pela gravi-

dez (HAIG), alterações gravídicas como toxemia gravídi-

ca, anemia grave e placenta prévia – foram convidadas 

a participar do estudo. Como critérios de exclusão ado-

taram-se: a desistência do curso ou recusa por parte da 

voluntária em concluir o preenchimento dos questioná-

rios e a ausência de dor lombar. Assim, foram recruta-

das 50 gestantes, sendo 4 destas excluídas da pesquisa 

por não apresentarem lombalgia. A amostra, portanto, 

constituiu-se de 46 gestantes, entre a 5ª e 37ª semanas 

de gestação, com idade entre 18 e 41 anos.

Foi realizado o treinamento das pesquisadoras res-

ponsáveis pela avaliação das voluntárias, que receberam 

orientação sobre o uso e o cálculo dos escores dos pro-

tocolos utilizados nesta pesquisa. Após este treinamento, 

foi realizado um estudo piloto com 8 voluntárias, a fi m de 

se detectar possíveis incorreções na aplicação dos instru-

mentos e determinar o tempo total de avaliação.

Com o objetivo de coletar dados referentes à iden-

tifi cação, história obstétrica e dados sócio-demográfi cos 

foi aplicada uma fi cha de avaliação com questões aber-

tas e fechadas, previamente estruturada. Posteriormen-

te, a intensidade da dor foi determinada pela Escala Vi-

sual Analógica (EVA).

A seguir, foi realizada a avaliação da qualidade de 

vida através da aplicação do Medical Outcomes Study 

Short-Form General Health Survey (SF-36). Este instru-

mento é multidimensional, formado por 36 itens dividi-

dos em 8 domínios, sendo estes: Capacidade Funcio-

nal, Limitação por aspectos físicos, Dor, Estado Geral de 

Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais e Saúde Mental. O 

escore varia de 0 a 100, em que 0 representa a pior qua-

lidade de vida e 100, a melhor, e cada domínio é ana-

lisado separadamente. Propositalmente, não existe um 

único valor que resuma toda a avaliação, evitando-se, 

desse modo, que haja uma super ou subestimação da 

qualidade de vida do sujeito avaliado(15). 

Para a análise estatística, utilizou-se o programa 

SPSS (versão 17.0), sendo realizada a forma descriti-
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va, com seus respectivos valores absolutos e relativos, 

através de medidas de tendência central e dispersão. 

Para verifi car a normalidade dos dados foi utilizado o 

teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) e, para analisar a rela-

ção entre dor lombar, a idade gestacional e todos os do-

mínios do SF-36, foi utilizado o coefi ciente de correlação 

de Pearson. O nível de signifi cância adotado foi p<0,05.

RESULTADOS

A média das idades cronológica e gestacional das 

voluntárias foi, respectivamente, de 27,8 anos (±5,7) e 

24 (±8,3) semanas. Os dados referentes às caracterís-

ticas sócio-demográfi cas, história ginecológica e hábitos 

de vida estão apresentados na Tabela 1.

Com relação à intensidade dolorosa, analisada pela 

Escala Visual Analógica (EVA), os valores percentuais 

e absolutos encontrados nas gestantes foram: Leve – 

17,4% (n=8); Moderada – 71,7% (n=33); Intensa – 

8,7% (n=4) e Insuportável – 2,2% (n=1).

A avaliação da qualidade de vida das 

gestantes,realizada através do SF-36, mostrou que o 

domínio com menor escore foi “Limitação por Aspectos 

Físicos” (média = 41,3), enquanto  o “Estado Geral de 

Saúde” apresentou maior valor (média = 78,7). A média 

e o desvio-padrão para cada domínio do SF-36 encon-

tram-se apresentados na Tabela 2.

A IG e a intensidade dolorosa foram adotadas como 

variáveis independentes, ao passo que os domínios do 

SF-36 foram considerados variáveis dependentes. Após 

a aplicação do teste de Pearson, observou-se correla-

ção inversa da idade gestacional com a Capacidade Fun-

cional (r= -,441; p=0,002) e a Vitalidade (r= -,295; 

p= 0,046). A dor, por sua vez, correlacionou-se inver-

samente com o domínio Limitação por Aspectos Físicos 

(r= -,302; p=0,042). Estas correlações encontram-se 

demonstradas nas fi guras 1a, 1b e 1c, respectivamente. 

As variáveis independentes apresentaram fraca correla-

ção com os demais domínios do SF-36. 

DISCUSSÃO

As alterações comuns ao período gestacional podem 

afetar a qualidade de vida da grávida(2). Estudo prévio(16) 

concluiu que a gravidez e nascimento são períodos de 

transição que afetam a qualidade de vida da mulher, 

devido ao aumento dos níveis de ansiedade e emoção. 

Apesar disso, ainda existe a necessidade de desenvolvi-

mento de estudos com o objetivo de avaliar a QV duran-

te a gestação e identifi car fatores associados à sua me-

lhora ou piora durante a gravidez.

As dores, comuns no período gravídico, são decor-

rentes de uma combinação de fatores mecânicos, hormo-

nais, circulatórios e psicossociais(11). As alterações hormo-

nais, como aumento do nível de relaxina, levam ao rela-

xamento crescente dos ligamentos, amolecimento carti-

laginoso, aumento da mobilidade articular e, consequen-

temente, das instabilidades posturais, sobrecargas mus-

culares e quadros dolorosos(1,11,17).  Os achados deste es-

tudo demonstraram que a principal queixa principal das 

gestantes, relacionada ao sistema músculo-esquelético, 

foi a dor lombar de intensidade moderada. Estes resul-

tados corroboram com estudos conduzidos previamente, 

que indicam uma prevalência 50% a 80% de dor nessa 

região(5,12). Os autores destas pesquisas realizaram uma 

revisão de literatura e encontraram que mais da metade 

das gestantes avaliadas nos referidos estudos apresen-

tam dor lombar em algum período da gestação.

Quando avaliada a infl uência da dor sobre os domí-

nios do SF-36, observou-se que quanto maior a intensida-

de dolorosa, menor os escores do domínio Limitação por 

Tabela 1. Características sócio-demográfi cas e clínicas das gestant-
es participantes do estudo em seus valores absolutos e relativos.

Variáveis
Participantes

(n=46)

n %

Estado Civil

Solteira 13 28,3

Casada 32 69,6

Divorciada 1 2,2

Escolaridade

Ensino Fund. II 2 4,3

Ensino Médio 13 28,3

Ensino Superior 31 67,4

Paridade

Nulípara 43 93,5

Primípara 3 6,5

Trimestre gestacional

Primeiro 5 10,9

Segundo 19 41,3

Terceiro 22 47,7

Atividade Física

Não 35 76,1

Sim 11 23,9

Tabela 2. Média e desvio-padrão dos domínios do SF-36. 

Domínio do SF-36

Média (Min-Max)

Capacidade Funcional 54,6 (0-100)

Limitações por Aspectos Físicos 41,3 (0-100)

Dor 53 (0-100)

Estado Geral de Saúde 78,7 (0-100)

Vitalidade 54,2 (0-100)

Aspectos Sociais 70,6 (0-100)

Aspectos Emocionais 64,4 (0-100)

Saúde Mental 67,4 (0-100)
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Aspectos Físicos, sugerindo que o quadro álgico interfere 

de maneira signifi cativa na qualidade de vida da gestante. 

Estes resultados são similares aos encontrados em estudo 

prévio que, ao comparar gestantes com e sem dor lom-

bar, encontrou que, aquelas com lombalgia apresentaram 

mais restrições físicas do que as gestantes sem dor(18). 

Os demais escores dos domínios do SF-36 obser-

vados neste estudo, não foram infl uenciados pela dor, 

apontando para o fato de que a limitação por aspectos 

físicos é o principal fator que afeta a qualidade de vida 

durante a gestação.

Ao se analisar a associação entre a idade gestacional 

e os domínios do SF-36, observou-se que, com o avançar 

da gravidez, há uma diminuição da qualidade de vida nos 

aspectos de Capacidade Funcional e Vitalidade. Entretanto, 

as demais associações mostraram-se fracas, sugerindo que 

a gravidez produz efeitos previsíveis na função física, com 

um limitado impacto no estado de saúde emocional(19).

Dados da literatura mostram que existe uma ten-

dência de que os níveis de atividade caiam com o avan-

çar da gravidez(20-22) e esta ausência de atividade contri-

bui para piora do estado de saúde, diminui a vitalidade e 

levando a mais limitações da capacidade funcional(18).

Em pesquisa anterior(23) foi encontrado um declínio 

estatisticamente signifi cativo da Capacidade Funcional 

com o avançar da gravidez, corroborando com os resul-

tados deste estudo. Entretanto, com relação à Vitalida-

de, observou-se que não há uma mudança substancial 

ao longo da gestação, exceto da 12ª a 15ª semana, con-

tradizendo os achados desta pesquisa. Outra pesquisa(14) 

indicou, gestantes com doenças reumáticas apresenta-

ram impacto físico menos pronunciado durante a gravi-

dez, mesmo durante os períodos de atividade da doença, 

do que aquelas do grupo controle, que eram saudáveis. 

Os autores concluíram, portanto, que a gravidez reduz a 

capacidade física, independente da doença reumática.

Os resultados deste estudo sugerem, que tanto a 

idade gestacional quanto a dor, infl uenciam de manei-

ra importante os aspectos físicos de mulheres grávidas, 

afetando diretamente sua qualidade de vida. Adicional-

mente, esses achados apontam para a necessidade de 

maior atenção pelos profi ssionais que atuam na atenção 

à gestante, para que queixas comuns não sejam negli-

genciadas e possam, precocemente, ser alvo de preven-

ção ou tratamento. 

Embora o presente estudo tenha apontado para im-

portantes achados relacionados à gestação, é necessá-

rio que outras pesquisas sejam realizadas com um nú-

mero maior de sujeitos, considerando-se a infl uência de 

outros fatores que possam intervir sobre a qualidade de 

vida da mulher grávida.
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Figura 1. Correlação entre as variáveis independentes e os 
domínios do SF-36 (p<0,05). a) Idade Gestacional x Capacidade 
Funcional (r= -,441; p= 0,002), b) Idade Gestacional x Vitalidade 
(r= -,295; p= 0,046), c) Dor (EVA) x Limitação por Aspectos 
Físicos (r= -,302; p= 0,042). * Estatisticamente signifi cativo.
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Análise da mecânica respiratória após fisioterapia em 
pacientes pediátricos ventilados mecanicamente – 
aspectos fisiológicos do sistema respiratório.
Analysis of respiratory mechanics after physiotherapy in mechanically ventilated pediatric pa-
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Resumo
Introdução: As técnicas de higiene brônquica têm sido amplamente utilizadas em pacientes internados em UTI em uso de 
ventilação pulmonar mecânica (VPM) para eliminação da secreção pulmonar. Objetivo: Avaliar a mecânica respiratória e vari-
áveis clínicas (FC e SpO2) após a realização da fi sioterapia respiratória em pacientes pediátricos ventilados mecanicamente na 
UTI. Método: Estudo transversal, com utilizada amostra não probabilística de pacientes pediátricos internados na UTI pediá-
trica de hospital público. Incluídos pacientes entre 0 a 2 anos, com utilização de ventilação pulmonar mecânica (VPM) invasi-
va por pelo menos 5 dias, via cânula orotraqueal (COT), com indicação de fi sioterapia respiratória por hipersecreção pulmonar. 
Excluídos escape de ar pela COT, prematuridade, dreno torácico ou abdominal, com instabilidade hemodinâmica. Foi realizada 
técnica de hiperinsufl ação manual adaptada com a vibrocompressão, seguida de aspiração traqueal. Foi avaliado a mecânica 
respiratória, FC, SpO2 antes da fi sioterapia, logo após, 15, 30 e 60 minutos após a fi sioterapia. Resultados: Foram incluídos 
dez pacientes, sendo sete do gênero masculino e três feminino. A média de idade destes pacientes foi de 10±6,5 meses. Não 
foi observada variação estatisticamente signifi cante na complacência dinâmica nos diferentes períodos avaliados, e o mesmo 
ocorreu na resistência das vias aéreas (p= 0,486). As particularidades no sistema respiratório do lactente podem justifi car a 
manutenção dessas variáveis. Em relação às repercussões clínicas, não foi observada alteração estatisticamente signifi cante 
na FC e SpO2 (p>0,05) demonstrando serem técnicas sem repercussões. Conclusões: a técnica de fi sioterapia aplicada nes-
ses pacientes em ventilação mecânica não promoveu melhora na mecânica respiratória. Não foi observada alteração clínica 
durante realização da fi sioterapia. 
Palavra-chave: Fisioterapia, lactentes, mecânica respiratória, sistema respiratório.

Abstract
Introduction: Bronchial hygiene techniques have been widely used in ICU patients in use of mechanical ventilation (MV) for 
disposal of pulmonary secretions. Objectives: To assess the respiratory mechanics and clinical variables (HR and SpO2) after 
chest physiotherapy in mechanically ventilated pediatric patients in the ICU. Method: cross sectional study, with used non-
probability sample of pediatric patients hospitalized in the pediatric ICU of a public hospital. Patients between 0-2 years, with 
use of invasive mechanical ventilation (MV) at least 5 days, via tracheal tube with indication of chest physiotherapy by pul-
monary hyper secretion. Patientes with air leak by tube, prematurity, abdominal or chest drain, hemodynamic instability were 
excluded. We performed manual hyperinfl ation technique with vibration on the thorax, followed by tracheal suctioning. We 
assessed respiratory mechanics, HR, SpO2 before physiotherapy, soon after, 15, 30 and 60 minutes after physiotherapy. Re-
sults: We included ten patients, seven males and three females. The mean age of patients was 10 ± 6.5 months. No statis-
tically signifi cant variation was observed in dynamic compliance at different periods, and the same happened in airway resis-
tance (p = 0.486). The peculiarities of the respiratory tract of infants may justify the maintenance of these variables. Regar-
ding clinical implications, there was no statistically signifi cant change in HR and SpO2 (p>0.05) meaning safe technique. Con-
clusions: The chest physiotherapy applied on these patients on mechanical ventilation did not improve respiratory mechanics. 
No changes were observed during physical therapy clinic.
Key Word: Physiotherapy, infants, respiratory mechanics, respiratory system.
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INTRODUÇÃO

As técnicas de higiene brônquica têm sido ampla-

mente utilizadas em pacientes internados em UTI em 

uso de ventilação pulmonar mecânica (VPM) para eli-

minação da secreção pulmonar. Entretanto, as particu-

laridades no desenvolvimento do sistema respiratório 

nos pacientes pediátricos desfavorecem a eliminação de 

secreção(1,2). 

A efi cácia das técnicas de higiene brônquica pode 

ser mensurada de forma quantitativa pela avaliação da 

mecânica respiratória(2,3). A complacência dinâmica do 

sistema respiratório é calculada pela variação de volu-

me pulmonar por unidade de pressão, e a resistência 

das vias aéreas pela variação de pressão pelo fl uxo das 

vias aéreas(4). Estes valores sofrem mudanças se houver 

variação de volume ou fl uxo por unidade de pressão no 

sistema respiratório, o que pode ocorrer após aplicação 

de técnicas de fi sioterapia respiratória. Portanto, a ava-

liação da mecânica respiratória pode ser ferramenta útil 

para constatar a efi cácia das técnicas de fi sioterapia(5,6).

Alguns resultados apontam que a hiperinsufl ação 

manual (HM) melhora a complacência pulmonar estática 

e reduz a resistência nas vias aéreas em pacientes em 

VPM(7-10). Entretanto, outros autores descrevem que a 

HM não altera a mecânica respiratória além de propiciar 

efeitos colaterais como instabilidade hemodinâmica(11-

14). A principal justifi cativa para esta divergência pode 

estar embasada nas particularidades do sistema respi-

ratório da população pediátrica.

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi ava-

liar a resistência média das vias aéreas e a complacên-

cia dinâmica do sistema respiratório, e observar variá-

veis clínicas (FC, f e SpO2) após a realização da fi siotera-

pia respiratória em pacientes pediátricos ventilados me-

canicamente na UTI.

MÉTODO

Realizou-se um estudo transversal entre abril e de-

zembro de 2009. Foi utilizada amostra não probabilísti-

ca de pacientes pediátricos internados na UTI pediátrica 

de hospital público. Após a assinatura do termo de con-

sentimento livre e esclarecido pelos responsáveis do pa-

ciente iniciou-se o protocolo. Este estudo foi aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa do Centro Universitá-

rio São Camilo nº 06/09.

Foram incluídos pacientes com idade entre 0 a 2 

anos, internados na unidade de terapia intensiva com 

utilização de ventilação pulmonar mecânica (VPM) in-

vasiva por pelo menos 5 dias, via cânula orotraqueal 

(COT), com indicação de fi sioterapia respiratória por hi-

persecreção pulmonar, mantido na modalidade ventila-

tória SIMV. Os critérios de exclusão foram: escape de ar 

pela COT, prematuridade, variação maior que 20% da 

Rva e Cdin entre as seis respirações utilizadas para cál-

culo da média, pacientes com presença de dreno toráci-

co ou abdominal, submetidos a cirurgias tóraco-abdomi-

nais nos últimos 30 dias, com instabilidade hemodinâmi-

ca e traqueostomizados.

PROCEDIMENTOS

A técnica de higiene brônquica utilizada foi a hipe-

rinsufl ação manual adaptada com a vibrocompressão, 

seguida de aspiração traqueal. 

A hiperinsufl ação manual (HM) consistia em desco-

nectar o paciente da VPM, conectá-lo ao AMBU® e re-

alizar a insufl ação manual lenta com volume corrente 

50% acima do observado no ventilador mecânico, se-

guido da expiração rápida de acordo com a descrição da 

técnica(14). Não foi realizada a pausa inspiratória, como 

descrito na (HM), pois em pacientes pediátricos a neces-

sidade de manutenção da freqüência respiratória mais 

alta fi siologicamente, impossibilita prolongar a inspira-

ção com a pausa. A fase expiratória foi associada à vi-

brocompressão torácica. 

A técnica de aspiração foi realizada de acordo com 

recomendações estabelecidas, e repetida quantas vezes 

fossem necessárias para melhorar a ausculta pulmo-

nar15. A sonda de aspiração utilizada foi a de número 

8,0Fr.A duração da fi sioterapia respiratória foi entre 20 

a 25 minutos.

Variáveis avaliadas

Foi avaliada a mecânica respiratória (Rva e Cdin) 

pelas seguintes equações: 

- Complacência dinâmica (Cdin):    

- Resistência das vias aéreas (Rva): 

Para obtenção destas variáveis foi utilizado o pneu-

motacógrafo posicionado entre o tubo orotraqueal e o Y do 

circuito do ventilador mecânico, acoplado ao monitor para 

leitura dos dados (Monitor gráfi co Tracer 5 Intermed ®). 

A média das variáveis volume corrente, pressão de pico, 

fl uxo e PEEP, nas últimas seis respirações foi utilizada para 

os cálculos de Cdin e Rva de acordo com equações citadas. 

Caso a variação da Cdin e Rva fosse maior que 20% entre 

as seis respirações avaliadas, o paciente seria excluído. 

Para a avaliação das repercussões clínicas decor-

rentes da técnica de HM, foi avaliado a freqüência cardí-

ada (FC), frequência respiratória (f), saturação periféri-

ca de oxigênio (SpO2) e aulculta pulmonar (AP).

A AP foi avaliada com a utilização de estetoscópio 

pediátrico em três pontos do tórax à direita e à esquerda: 

tórax anterior e superior, linha média infra-axilar, tórax 

posterior abaixo das escápulas. A FC foi obtida pelo mo-

nitor cardíaco modelo Portal DX 2020, marca DIXTAL®, 



776

Ter Man. 2011; 9(46):774-779

Fisioterapia e mecânica respiratória em lactentes.

pela leitura através de três a cinco eletrodos acoplados no 

tórax anterior do paciente, como pré-determinado pelo 

fabricante do equipamento. A SpO2 foi mensurada pelo 

oxímetro de pulso acoplado na falange distal de um dos 

dedos das mãos e o registro era feito apenas se as ca-

racterísticas do sinal da onda do monitor eram aceitá-

veis (ondas simétricas e regulares), como pré-determina-

do pelo fabricante do equipamento. A f foi registrada com 

auxílio do monitor Tracer  5 Intermed ®.

Protocolo

Foi realizado estudo cego no qual o fi sioterapeuta 

responsável pela UTI executava a técnica de fi sioterapia 

respiratória no paciente sem saber o objetivo do estudo. 

A coleta das variáveis foi realizada por outro fi siotera-

peuta, externo à unidade, que também não tinha conhe-

cimento sobre o desfecho principal do estudo.

Todas as variáveis descritas (Cdin, Rva, FC, f, SpO2) 

foram avaliadas em cinco etapas: antes da fi sioterapia, 

imediatamente após o término da fi sioterapia, após 15 

minutos do término da fi sioterapia, após 30 minutos o 

término da fi sioterapia, e por fi m, após 60 minutos do 

término da fi sioterapia. A AP foi realizada ao início, logo 

após a intervenção e ao término do protocolo (60 minu-

tos após a intervenção).

Foi registrado o número da cânula orotraqueal 

(COT) de todos os pacientes para identifi car possíveis 

alterações na resistência das vias aéreas decorrente do 

número da mesma.

Análise estatística

A normalidade da amostra foi testada e comprova-

da pelo teste de Shapiro-Wilk. Assim, foram utilizados 

testes paramétricos e as variáveis descritas em média, 

desvio padrão e intervalo de confi ança.

Realizou-se ANOVA para comparação das variáveis 

nas diferentes fases do estudo. A variável categórica 

ausculta pulmonar foi apenas descrita no texto. Foi con-

siderada signifi cância estatística quando p< 0.05. 

Foi calculado o poder da amostra pelo software 

G*Power para amostras dependentes, levando em con-

sideração a complacência dinâmica. Constatou-se poder 

de 0,89.

RESULTADOS

Foram avaliados 13 pacientes, destes dois excluí-

dos por ter variação maior que 20% nas respirações uti-

lizadas para fazer a média da Rva e Cdin e um por insta-

bilidade hemodinâmica durante a fi sioterapia respirató-

ria. Portanto foram incluídos dez pacientes, sendo sete 

do sexo masculino. A média de idade destes pacientes 

foi de 10±6,5 meses (Tabela 1). A modalidade ventilató-

ria observada foi SIMV (Pressão Controlada) + Pressão 

de Suporte em nove pacientes e SIMV (Pressão Contro-

lada) em um paciente.

Não foi observado variação estatisticamente sig-

nifi cantes da Cdin nos diferentes períodos avaliados 

(p= 0,486) (Gráfi co 1). O mesmo ocorreu para a Rva 

(p=0,224) (Gráfi co 2).

Em relação às variáveis clínicas, não foi constatada 

alteração estatisticamente signifi cante na FC, f e SpO2 

(p<0,05), as mesmas se mantiveram dentro dos limites 

de normalidade para a idade (Tabela 2).

Na ausculta pulmonar antes da intervenção fi sio-

terapêutica observou-se predomínio de roncos difusos 

em sete pacientes e três com estertores creptantes em 

bases pulmonares; logo após a intervenção os sete pa-

cientes apresentavam AP sem ruídos e os três mantive-

ram os estertores creptantes; ao término do protocolo, 

após 60 minutos da intervenção, a AP tinha presença de 

roncos difusos em 9 dos 10 pacientes.

Três pacientes utilizavam COT com diâmetro inter-

Tabela 1. Caracterização da população estudada .

Paciente Idade Gênero Número COT

1 10 Masculino 4,5

2 14 Masculino 5,0

3 7 Feminino 4,0

4 10 Masculino 5,0

5 4 Masculino 4

6 8 Masculino 4,5

7 14 Feminino 4,5

8 20 Masculino 5,5

9 3 Feminino 4

10 10 Masculino 4,5

Média 10

DP 5,3619

COT: cânula orotraqueal.

Gráfi co 1. Variação da resistência das vias aéreas (Rva) nos 
diferentes períodos de avaliação.

p> 0,05.
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no nº 4,0; quatro pacientes utilizavam nº 4,5, dois com 

número 5,0 e um paciente com nº 5,5.

As doenças respiratórias foram as predominantes 

nos diagnósticos dos pacientes estudados (9/10). Cinco 

pacientes apresentaram sepse; três doenças cardíacas 

e neurológicas e um paciente com doença renal e he-

pática.

DISCUSSÃO

Após terem sido avaliados pacientes pediátricos em 

uso de ventilação pulmonar mecânica que sofreram in-

tervenção da fi sioterapia respiratória não foi constatada 

alteração na mecânica respiratória e nas variáveis clíni-

cas estudadas.

Não encontramos alterações estatisticamente sig-

nifi cantes na complacência e na resistência do sistema 

respiratório após realização da hiperinsufl ação manual 

associada à compressão torácica e seguida de aspiração 

traqueal nos pacientes estudados, diferentemente dos 

resultados observados por outros autores. Não há con-

senso sobre a variação na complacência e na resistên-

cia do sistema respiratório após a fi sioterapia respirató-

ria em pacientes pediátricos. 

Main e colaboradores, 2004 em estudo com 90 

crianças em VPM compararam a realização de fi siote-

rapia respiratória versus a aspiração traqueal. O grupo 

que recebeu tratamento fi sioterápico apresentou maior 

chance de aumentar a complacência do sistema respi-

ratório e reduzir a resistência nas vias aéreas(16). Santos 

e colaboradores em 2009, ao estudar 18 RNPT em VPM 

constataram aumento da complacência dinâmica do sis-

tema respiratório e redução na resistência das vias aé-

reas após dez minutos de intervenção da fi sioterapia(9).  

Ambos os autores respaldam os resultados pela maior 

eliminação de secreção nas vias aéreas dos pacientes 

estudados.

Em contrapartida, Almeida e colaboradores não ob-

servaram melhora na mecânica respiratória em 22 lac-

tentes em ventilação mecânica após aplicação de técni-

ca de fi sioterapia, entretanto houve melhora na relação 

PaO2/FiO2. Os autores justifi cam a manutenção na Csr 

e Rsr, pois embora tenha havido eliminação da secre-

ção pulmonar, não houve alteração no volume corrente, 

o que justifi ca a manutenção na mecânica respiratória. 

Demont(13) e colaboradores após avaliarem recém nas-

cidos observaram que a utilização da técnica de expira-

ção forçada e aspiração traqueal não alteram a compla-

cência pulmonar, e embora tenha havido eliminação da 

secreção pulmonar, não houve mudança signifi cante no 

VC, apenas na freqüência respiratória(17). 

Krause e colaboradores realizaram revisão da lite-

ratura a respeito de tratamento de fi sioterapia respira-

tória em crianças com ventilação pulmonar mecânica e 

concluem que não há melhora nas variáveis de mecânica 

respiratória na maior parte dos artigos incluídos no estu-

dado. Os resultados abordam as particularidades do sis-

tema respiratório do paciente pediátrico e a efi cácia das 

técnicas de higiene brônquica nessa população(18).

Os resultados confl itantes a respeito da mecâni-

ca respiratória após realização de fi sioterapia em crian-

ças podem ser explicados por inúmeros fatores. O tipo 

de técnica utilizada, o tempo de aplicação, o critério de 

avaliação e tipo de desfecho estudado, as diversas ida-

des e distintas doenças pulmonares, todos esses fato-

res difi cultam as avaliações e a extrapolação dos resul-

tados. 

Acima de tudo, as particularidades fi siológicas do 

sistema respiratório nos lactentes e crianças comprome-

tem as observações dos resultados, não sendo possível 

aproveitar as conclusões em todas as faixas etárias. A 

maior parte do desenvolvimento do sistema da sistema 

respiratório na criança dá-se até os dois anos de idade. 

Até essa fase é grande a instabilidade nas vias aéreas 

Tabela 2. Variação da freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (f) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) nos diferentes 
períodos estudados(descritos em média e desvio padrão).

Pré Imediatamente após Após 15min. Após 30min. Após 60min.

FC(bpm) 117,1±14,26 128,2±13,22 121,3±12,45 126,5±14,83 133,8±18,92

F (rpm) 30,8±8,16 27,6±7,42 30,1±7,68 31,9±7,93 31,2±8,53

SpO2(%) 95,4±1,90 95,6±1,76 94,7±2,30 93,1±3,21 92,5±3,82

p>0,05.

Gráfi co 2. Variação na complacência dinâmica do sistema respi-
ratório (Cdin) nos diferentes períodos de avaliação.

p> 0,05.
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pela pequena quantidade de colágeno e elastina, de tal 

forma que pequenas elevações na pressão pleural fa-

vorecem o colapso das vias aéreas. Esse fato é agrava-

do pela instabilidade da caixa torácica, pois as costelas 

cartilaginosas e a baixa tensão muscular a deixam mais 

instável e propensa às variações pleurais(19).

Ao ser aplicada a técnica de higiene brônquica de 

compressão torácica há chance de fechamento das vias 

aéreas caso a pressão manual aplicada seja sufi cien-

te para ser transmitida às via aéreas. Em pacientes pe-

diátricos devido à instabilidade nas vias aéreas as com-

pressões torácicas podem ser muito mais maléfi cas, em-

bora até o presente momento não haja quantifi cação 

do fechamento nas vias aéreas(1,2). Entretanto, é pos-

sível compreender que as técnicas de compressão to-

rácica em lactentes possam reduzir a complacência di-

nâmica e aumentar a resistência nas vias aéreas em-

bora haja eliminação de secreção(20). A discordância de 

autores a respeito da variação na mecânica respirató-

ria após fi sioterapia em crianças pode ser explicada pelo 

fato que, mesmo após ter sido eliminada secreção pul-

monar, a compressão das vias aéreas pode ter causado 

colapsos pulmonares, o que comprometeria a avaliação 

da melhora na complacência e resistência, como obser-

vado em nosso estudo.

O menor número de unidades alveolares e o redu-

zido número de ventilação colateral também comprome-

tem a avaliação das alterações na mecânica respiratória 

em pediatria(2). Em nosso estudo não observamos mu-

dança na mecânica respiratória provavelmente por não 

haver alteração no VC.

Em relação à resistência nas vias aéreas de lacten-

tes, essa é mais elevada devido ao seu reduzido diâme-

tro. Segundo a lei de Pausille, a resistência nas vias aé-

reas é elevada a quarta potência do raio, portanto em 

crianças a resistência nas vias aéreas é maior, o que por 

si só, difi culta a eliminação de secreção por vias com ca-

libres tão reduzidos1. A presença da cânula orotraqueal 

(COT) também contribui para a elevação da Rva, nessa 

situação, pequena ou nenhuma alteração na resistência 

das vias será observada após a fi sioterapia respiratória. 

Este dado pode justifi car a manutenção nos resultados 

da Rva em diversos estudos com pacientes pediátricos 

em VPM incluindo o nosso protocolo.

As características da secreção pulmonar (viscosida-

de e elasticidade) também são determinantes para ob-

servar a efetividade da fi sioterapia respiratória. Quanto 

mais viscosa e espessa a secreção, maior a difi culdade 

para eliminá-la, especialmente em se tratando de vias 

aéreas com pequeno diâmetro. Grande parte dos estu-

dos não avalia a viscoelasticidade da secreção, portanto 

não podemos saber se aqueles protocolos com resulta-

dos positivos apresentaram características de secreção 

diferente daqueles que apresentaram resultados negati-

vos, limitando a extrapolação dos dados para outras po-

pulações pediátricas. Da mesma forma, não analisamos 

essa variável em nosso estudo pela difi culdade metodo-

lógica em realizá-la.

A área ocupada pelas glândulas mucosas no siste-

ma respiratório de crianças é em torno de 20%, propor-

cionalmente maior que no adulto (12%)(21). Portanto, a 

produção de muco é mais pronunciada nos lactentes. Na 

presença de processo infeccioso, a produção de secre-

ção pulmonar nos pacientes pediátricos é maior. Asso-

ciando esse dado com o menor diâmetro das vias aéreas 

e maior viscoelasticidade da secreção, a eliminação da 

mesma será limitada o que também difi culta a observa-

ção na melhora da Rva. 

A técnica utilizada em nosso estudo foi a hiperinsu-

fl ação manual (HM) seguida de aspiração traqueal. A re-

alização da aspiração traqueal pode contribuir para a não 

melhora na mecânica respiratória devido à pressão nega-

tiva, o que favorece a redução no volume pulmonar. Já foi 

descrita a redução na complacência pulmonar após a as-

piração traqueal em crianças em VPM justifi cado pela pro-

vável formação de atelectasias após pressão negativa(22). 

Assim, não observar alteração na mecânica respiratória 

após técnica de fi sioterapia respiratória seguida de aspira-

ção traqueal pode decorrer da pressão negativa que reduz 

o volume pulmonar. No presente estudo a manutenção da 

complacência pulmonar pode ser assim justifi cada. 

O mesmo não é observado nos pacientes adultos, 

nos quais a melhora na mecânica respiratória após fi sio-

terapia associada à aspiração traqueal é observada(24). 

Esse resultado é justifi cado devido ao ganho no volume 

pulmonar após fi sioterapia e pela maior estabilidade e 

diâmetro das vias aéreas dos pacientes adultos.

A manutenção na Rva nos pacientes aqui estuda-

dos também se justifi ca pelo reduzido diâmetro da câ-

nula orotraqueal das crianças, ou seja, mesmo que haja 

eliminação da secreção, o diâmetro da COT difi culta a 

avaliação da Rva.  Não é rotineira a descrição do ta-

manho da prótese ventilatória utilizada nos estudos de 

pacientes pediátricos em VPM, fato extremamente rele-

vante. Esse foi o motivo pelo qual determinamos como 

critério de inclusão o tamanho da COT, pois variações 

grandes nesse diâmetro seriam fatores confundidores 

na avaliação dos resultados. Entendemos que a não al-

teração na Rva em nossos pacientes não foi infl uenciada 

pelo diâmetro da COT.

Não foram observadas alterações signifi cantes nas 

variáveis clínicas dos pacientes estudados, o que torna 

a HM segura para ser realizada nesse grupo de paciente 

pediátrico, pois não causa instabilidade clínica(25). A jus-

tifi cativa para estes resultados deve-se ao cuidado em 

realizar o protocolo sempre na presença de estabilidade 

clínica do paciente. 

CONCLUSÕES

Não foi constatada alteração nos valores da me-
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cânica respiratória de pacientes pediátricos em ven-

tilação mecânica após aplicação da fi sioterapia res-

piratória (técnica de hiperinsufl ação manual associa-

da à compressão torácica e seguida de aspiração tra-

queal), que pode ser decorrente das particularidades 

anatômicas desse grupo de pacientes. Também não 

observamos instabilidade clínica durante todo o pro-

tocolo.
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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.
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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 especifi camente as estratégias e a qualidade de movimento nesta ati-
vidade para indivíduos que sofreram Acidente Vascular Encefálico (AVE). Objetivo: Estabelecer a versão preliminar do instru-
mento de avaliação clínica da subida e descida de escadas para indivíduos com hemiparesia. Método: Realizou-se extensa revi-
são de literatura sobre os instrumentos existentes e as características biomecânicas da subida e descida de escada. Foram con-
sultados 13 profi ssionais da área de reabilitação neurofuncional e da biomecânica. Além disso, realizou-se a análise cinemáti-
ca 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 confi ança e a graduação funcional da tarefa. No domínio de desem-
penho 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 compen-
sações. Conclusão: O desenvolvimento de instrumentos é um processo longo e sua descrição é pouco encontrada na literatu-
ra. 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, how-
ever, there was not found an instrument which specifi cally 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 bio-
mechanical characteristics of stair ascent and descent. Thirteen experts in neurofunctional rehabilitation or in the biomechani-
cal area were consulted. In addition, a qualitative kinematic analysis of the stair ascent and descent was carried out with 16 in-
dividuals (56.6±12.6 years), 13 being men,  with hemiparesis after stroke (45.9±49.1 months). Results: The preliminary ver-
sion 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 confi dence, 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 develop-
ment of instruments is a long process and its description is rarely found in the literature, thus, each phase was described in de-
tail. The fi rst developed version will be further submitted to content validation.
Key-words: Stroke; Evaluation; Biomechanics.
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INTRODUÇÃO

A mobilidade é a capacidade de mover-se, de mo-

difi car e manter posturas, e constitui um dos objetivos 

principais de um programa de reabilitação, visto que as-

segura ao indivíduo a sua independência funcional(1). A 

escassez de instrumentação adequada para documen-

tar a efi cácia de intervenções terapêuticas fez com que 

nos últimos anos inúmeros instrumentos de avaliação 

da mobilidade funcional fossem desenvolvidos ou adap-

tados na área da reabilitação a fi m de reduzir a subjeti-

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

trumento é o método pelo qual são identifi cadas e quan-

tifi cadas as características e as variáveis de um determi-

nado fenômeno. Este processo conduz a um instrumen-

to aperfeiçoado que atribui valores numéricos às variá-

veis e que mensura com confi abilidade e validade as ca-

racterísticas de interesse(2).

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considera-

do uma das principais causas de morbidade, apresen-

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

maior acima dos 65 anos, porém estudos desenvolvidos 

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

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

disfunção motora predominante nos indivíduos que so-

freram AVE e representa uma redução do controle motor 

no hemicorpo contralateral à lesão encefálica, sendo as 

disfunções da marcha os principais fatores agravantes 

da funcionalidade(6).

A capacidade de subir e descer escadas é conside-

rada como um indicador chave da independência fun-

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

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

thel que 60% dos pacientes internados com diagnóstico 

de AVE eram incapazes ou necessitavam de ajuda para 

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

pacientes ainda relatavam tal difi culdade. Da mesma 

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

cia funcional de indivíduos com lesão encefálica adquiri-

da e constataram que 62% dos pacientes necessitavam 

algum grau de ajuda para subir e descer um lance de 

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

dependência completa/ajuda máxima.

Os instrumentos já existentes que avaliam a deam-

bulação sobre escadas abordam características distintas 

e isoladas, tais como cadência(9), independência ou ne-

cessidade de ajuda(10,11), tipo de passo (alternado, passo 

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

entanto, dentre os instrumentos descritos na literatu-

ra, não foi encontrado um teste padronizado, confi ável e 

válido, que fornecesse informações sobre as caracterís-

ticas biomecânicas e as estratégias de movimento ado-

tadas por indivíduos com hemiparesia durante o desem-

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

objetivo geral deste estudo foi estabelecer a versão pre-

liminar de um instrumento desenvolvido para a avalia-

ção do desempenho funcional e das estratégias adota-

das por indivíduos com hemiparesia durante a subida e 

descida de escada. 

MÉTODO

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comi-

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

UDESC, segundo parecer número 42/2008.

Para o desenvolvimento da versão preliminar do 

instrumento foi utilizado o roteiro adaptado proposto 

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

do três etapas:

Fase de Planejamento: caracteriza-se pela defi ni-

ção da fi nalidade e do grupo alvo, e através de uma 

vasta revisão de literatura verifi ca-se a existência de 

um instrumento semelhante ao proposto, identifi cam-

se quais itens são relevantes e apropriados para a sua 

construção;

Fase de Construção: nesta etapa tem início a cons-

trução da versão preliminar do instrumento, as áreas e 

os domínios criados devem refl etir os objetivos do ins-

trumento e as respostas esperadas pelo grupo alvo. É 

interessante que o número de itens propostos exceda 

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

mente a criação dos itens deve-se selecionar o formato 

dos itens e a escala de dimensão dos mesmos;

Fase de Validação de Conteúdo: a versão preliminar 

do instrumento é submetida à avaliação da sua validade 

de conteúdo por um comitê de especialistas verifi can-

do a clareza e a pertinência do instrumento desenvolvi-

do podendo indicar alterações e/ou exclusões de itens. 

O resultado da opinião dos especialistas é analisado de 

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

vistos para construção da versão fi nal do instrumento.

A criação de um instrumento é um processo longo. 

Nesse estudo descreveremos apenas as duas primeiras 

etapas, de planejamento e de construção, que compre-

endem fases de extrema importância e cuja descrição é 

ainda pouco relatada na literatura nacional. Estudos de 

tradução e adaptação(14) de instrumentos são freqüente-

mente encontrados, no entanto, o desenvolvimento de 

instrumentos específi cos para uma determinada popu-

lação, que considerem os fatores culturais e cotidianos, 

são cada vez mais necessários. 

Fase de Planejamento

Revisão de Literatura: Realizou-se uma revisão 

abrangente dos artigos indexados nas bases de dados 

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

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

português, com o intuito de verifi car a existências de 

instrumentos de avaliação e de estudos biomecânicos 

sobre a subida e descida de escada em indivíduos com 

hemiparesia. As palavras chaves utilizadas foram: a) em 

português: escadas, subida, descida, avaliação de hemi-
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paréticos; b) em inglês: stair ascent, stair descent, stair 

climbing, stroke, hemiparetic, mobility evaluation, func-

tional evaluation.

Profi ssionais da Área da Reabilitação

Foram consultados 13 profi ssionais da área de re-

abilitação motora e funcional, brasileiros e estrangei-

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

mento relacionada à pacientes com hemiparesia e/ou 

relacionada à biomecânica da subida e descida de es-

cadas. Através de um questionário semi-aberto com 15 

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

francesa, os profi ssionais analisaram aspectos relevan-

tes sobre o desempenho de indivíduos com hemiparesia 

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

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

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

metros cinemáticos nos planos frontal e sagital, as es-

tratégias específi cas para cada articulação, a infl uência 

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

terísticas que podem diferenciar o desempenho motor 

nesta tarefa.

Análise da Tarefa de Subir e Descer Escada: Par-

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

com hemiparesia devido AVE, sendo 13 homens, recru-

tados através da Clínica de Prevenção e Reabilitação Fí-

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

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

UDESC. Os critérios de inclusão foram: apresentar he-

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

pacidade de subir e descer escada com ou sem auxí-

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

Foram excluídos da amostra os indivíduos com hemipa-

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

dicas que pudessem interferir na tarefa de subir e des-

cer escadas, outras patologias neurológicas associadas 

e défi cits visuais não corrigidos (lente, óculos).

Para caracterizar a amostra foram realizadas ava-

liações clínicas (Tabela 1) através dos seguintes testes: 

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

nio motor que avalia o nível de independência duran-

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

and Go” – TUG(16); c) Escala de Recuperação Motora de 

Fugl-Meyer(17): domínio que avalia a atividade sensório-

motora dos membros inferiores; d) Escala de Ashworth 

Modifi cada(18): avaliação do tônus muscular de extenso-

res de joelho e plantifl exores de tornozelo.

A análise cinemática qualitativa da subida e desci-

da de escada foi realizada no Laboratório de Biomecâni-

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

UDESC) através uma escada de madeira com 4 degraus, 

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

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

e corrimão de ambos os lados e no patamar. A fi lma-

gem foi realizada por meio de uma câmera fi lmadora da 

marca Sony DSCR 65, com freqüência de aquisição de 

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

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

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

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

a descida dos 4 degraus foi cronometrado através de um 

cronômetro digital.

Os participantes foram familiarizados com a escada 

e com o protocolo, orientados a realizar movimentos de 

subida e descida de escada de forma espontânea e mais 

próxima da situação habitual. Ao todo foram realizados 

9 movimentos de subida e descida, sendo 3 repetições 

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

do, com intervalo de 2 minutos para descanso. 

As imagens de vídeo foram analisadas de forma in-

dividual e em velocidade reduzida (câmera lenta) por 

3 avaliadores distintos através do programa Windows 

Media Player. Os avaliadores receberam instruções para 

examinar todas as possíveis estratégias e compensa-

ções realizadas pelos indivíduos. Para tanto foi realiza-

do um treinamento com a análise conjunta de um vídeo, 

e após esse procedimento cada avaliador analisou os ví-

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

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

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

vos auxiliares e/ou órteses; d) estratégias segmenta-

res específi cas.

Tabela 1. Dados demográfi cos e clínicos da amostra. 

Dados Média Desvio Padrão Intervalo
(min- max)

Idade (anos) 56,6 12,6 21 – 74

Cronicidade (meses) 45,9 49,1 6 – 204

MIF (pontos) 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

Ashworth Modifi cada (pontos)

- Extensores de Joelho 0,4 0,5 0 – 1

- Plantifl exores de Tornozelo 1,4 0,7 0 – 2

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

As três fontes de informações (literatura, opinião 

dos especialistas e análise da tarefa) foram utilizadas 

para desenvolver a versão preliminar do instrumento 

com ampla abrangência a fi m de assegurar que o núme-

ro de itens elaborados fosse sufi ciente para a obtenção 

da versão fi nal sem a necessidade de retroceder a este 

processo de desenvolvimento(2,13).

Através da revisão de literatura obtiveram-se os 

itens já avaliados pelas escalas existentes, os quais 

foram incluídos na primeira versão do instrumento em 

construção. Por meio dos questionários semi-abertos 

aos especialistas foram obtidas informações a respeito 

das principais estratégias adotadas por indivíduos com 

hemiparesia durante a subida e descida de escada e su-

gestões de como pontuar tais estratégias. A análise ci-

nemática qualitativa teve a função de complementar as 

informações obtidas com as duas outras fontes e trouxe 

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

tabelecimento de suas dimensões.

RESULTADOS

Fase de Planejamento

Revisão de Literatura: Na revisão bibliográfi ca rea-

lizada não foi identifi cado nenhum instrumento que ava-

liasse de forma abrangente a atividade de subir e descer 

escadas, sendo a mesma abordada de forma isolada na 

maioria dos instrumentos. A tabela 2 descreve os princi-

pais instrumentos de avaliação clínica encontrados e as 

variáveis mensuradas. Os artigos biomecânicos encon-

trados na literatura analisam a atividade de subir e des-

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

ções ortopédicas(21), entretanto, não foram encontrados 

estudos biomecânicos sobre esta atividade em indivídu-

os com hemiparesia devido AVE.

Profi ssionais da Área da Reabilitação: Dos 13 pro-

fi ssionais consultados que aceitaram participar desta 

etapa, apenas sete encaminharam suas respostas, 

sendo que os demais alegaram não possuir tempo hábil 

para responder ao questionário. Este grupo foi formado 

por especialistas com experiência na área de interesse, 

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

nacionais e uma pesquisadora canadense.

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

tir da avaliação clínica realizada previamente, verifi cou-

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

cipar da análise cinemática qualitativa que ocorreu se-

guindo protocolo descrito na metodologia deste estu-

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

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

igual a 58,7±23,6 degraus/minuto.

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

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

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 Hemi-

paresia
Independência; necessidade de 
ajuda

Olney et al., 
1979(9) Habilidade de Subir escada Indivíduos com Hemi-

paresia
Cadência de subida de escada (de-
graus/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 Mo-
bilidade

Uso de corrimão e/ou acessórios, 
capaz ou incapaz 4 degraus

Duncan, 
1993(24)

Perfi l Duke da Capacidade de 
Mobilidade Idosos 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-specifi c Bal-
ance Confidence (ABC) 
Scale

Idosos Nível de confiança em porcenta-
gem

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 hemi-
paresia Difi culdade para subir escada 1 ou + lances de es-

cada

Pincus et al., 
1999(28)

Health Assessment Question-
naire (MDHAQ)

Indivíduos com dis-
funções reumáticas Difi culdade para subir escada 1 lance de escada

Riberto et al., 
2004(11)

Medida de Independência 
Funcional (MIF)

Pacientes com re-
strições funcionais nível de independência 1 lance de escada 

(12-14 degraus)

Roorda et al., 
2004(29)

Measuring Activity Limita-
tions in Climbing Stairs

Pacientes com dis-
funções em membros 
inferiores

Capacidade de realização da tarefa 
de subir e descer escada

Conte et al., 
2009(30)

Motor Assessment Scale 
(MAS)

Indivíduos com hemi-
paresia

Tempo decorrido para a subida e 
descida de escada, auxilio externo 4 degraus
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cessitaram de auxílio externo, tanto para a subida como 

para a descida. Nenhum participante necessitou de dis-

positivos auxiliares de marcha ou usou órteses durante 

a análise. O passo alternado foi predominantemente uti-

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

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

utilizada por 12 indivíduos para o posicionamento dos 

pés nos degraus, na subida e descida da escada. 

De forma geral as principais estratégias verifi cadas 

na análise dos segmentos foram: a) tronco – fl exão late-

ral e anterior, rotações; b) pelve – inclinação, mobilida-

de lateral, rotações; c) quadril – redução da fl exão, ab-

dução e rotação externa; d) joelho – redução da fl exão 

na fase de balanço e hiperextensão na fase de apoio; e) 

tornozelo – redução da dorsifl exão na fase de balanço e 

inversão na fase de apoio. Para fi nalidade de ilustração 

as fi guras 1 e 2 demonstram a subida e descida de esca-

da em quadros nos planos frontal e sagital.

Fase de Construção

A primeira versão do instrumento foi desenvolvi-

da 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 do-

mínio de desempenho funcional apresenta 18 itens co-

muns para a subida e a descida de escada, 2 itens refe-

rentes à subida e 3 itens referentes à descida de esca-

da. No domínio de estratégias adotadas 25 itens foram 

idênticos para a subida e descida, mas a princípio ava-

liados separadamente. 

O domínio de características gerais é comum para 

subida e descida de escada e engloba itens sobre o nú-

mero de degraus utilizados(9,20), uso de órtese(31), o nível 

de confi ança e a graduação funcional. A construção do 

item que avalia o nível de confi ança durante a subida e a 

descida de escada foi baseada na “The Activities-Specifi c 

Balance Confi dence (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 confi ança em uma escada rolante. A gradua-

ção funcional utilizada no domínio das características ge-

rais foi adaptada da escala TEMPA validada no Brasil para 

indivíduos com hemiparesia por Michaelsen et al.(14). Este 

item deve ser preenchido após a conclusão da avaliação 

da subida e descida de escada e fornece uma avaliação 

geral sobre o desempenho nesta tarefa. Esta mesma es-

cala auxiliou na construção dos níveis de reposta para al-

guns itens do instrumento proposto, no que diz respeito 

às amplitudes de movimentos realizadas.

O domínio de desempenho funcional constitui na 

avaliação de como a tarefa de subir e descer escada 

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

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

entre outros. Já o domínio de estratégias adotadas é o 

mais específi co e analisa cada articulação separadamen-

te mensurando as amplitudes de movimentos (sem limi-

tação, limitação parcial, limitação signifi cativa, ou restri-

ção) e as compensações realizadas (ausência de desvio, 

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

mentos e estratégias são avaliados:

Tronco/Pelve: fl exão, extensão, rotação, e 

inclinação(32);

Quadril: fl exão, abdução, rotação interna, e rota-

ção externa(20,21);

Joelho: fl exão, hiperextensão, rotação interna, e 

rotação externa(21).

Tornozelo: dorsifl exão, plantifl exão, inversão(20). 

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

zado como referência para o dimensionamento das es-

tratégias articulares específi cas, sendo então adotado o 

critério de que quanto maior a pontuação, mais severo 

o desvio angular realizado. Essa forma de pontuação foi 

mantida para os demais aspectos avaliados pela primei-

ra versão do instrumento.

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

Figura 2. Recortes da seqüência de movimentos dos membros 
inferiores durante a descida de escada no plano frontal.
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Na tabela 3 encontram-se destacados com “X” a 

etapa (revisão bibliográfi ca, opinião dos especialistas, 

análise cinemática qualitativa) através da qual foram 

desenvolvidos os itens para cada domínio.

DISCUSSÃO

O desenvolvimento de instrumentos de avaliação clí-

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

O objetivo deste estudo foi estabelecer a versão prelimi-

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

Item inicial

R
e
v
is

ã
o

 
B

ib
li
o

g
rá
fi 

ca

E
sp

e
ci

a
li
st

a
s

A
n

á
li
se

 C
in

e
m

á
ti

ca
 

Q
u

a
li
ta

ti
v
a

DOMINIO DE CARACTERISTICAS GERAIS

1– Número de degraus da escada X X

2 – Uso de órteses X X

3 – Nível de Confi ança X

4 – Graduação Funcional X

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 X

8 – Tipo de passo X X

9 – Membro inferior que inicia o movimento X X

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

11 – Velocidade relativa de movimento dos membros inferiores X

12 – Estratégia de realização da atividade X X

13 – Estratégia de posicionamento dos pés no degrau X X 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

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

nar e descrever as etapas de planejamento (revisão de li-

teratura, opinião de especialistas, análise da tarefa) e de 

construção de um instrumento de avaliação da subida e 

descida de escada em indivíduos com hemiparesia.

Na revisão de literatura verifi cou-se uma lacuna 

importante no que tange a inexistência de um instru-

mento específi co para avaliação da atividade de subir 

e descer escadas. Tal atividade é abordada, geralmen-

te, no contexto de capacidade funcional junto com ou-
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tras tarefas cotidianas como o sentar e levantar, e a pró-

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

contrados avalia a necessidade de auxílio e a indepen-

dência funcional durante a atividade de subida e desci-

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

tos mensuram o tempo decorrido para subir e descer 

uma escada (cadência de escada)(9,22,30), 4 verifi cam o 

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

identifi cam o nível de difi culdade para subir e descer 

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

fi ança auto-relatado pelo indivíduo. Cabe ressaltar que 

não foi encontrado nenhum instrumento que avalie es-

pecifi camente essa tarefa em indivíduos com hemipare-

sia devido a AVE.

Também não foram identifi cados na literatura es-

tudos biomecânicos sobre as estratégias de movimento 

adotadas por indivíduos com hemiparesia durante o ato 

de subir e descer escadas. As análises cinemáticas en-

contradas avaliam sujeitos saudáveis, com exceção do 

estudo de Salsich et al.(21) que incluiu também indivídu-

os com síndrome patelofemoral. Os aspectos mais ana-

lisados incluem as características do plano sagital: fl e-

xão de quadril, de joelho, a dorsifl exão e a plantifl exão 

de tornozelo(19,20,21).

Através da consulta ao comitê de especialistas foi 

possível assegurar os itens importantes para avaliação 

da subida e descida de escada e, ainda, permitiu a in-

clusão de novos aspectos de avaliação. Entre os novos 

itens sugeridos encontram-se: o balanço dos membros 

superiores, a simetria na duração do tempo de apoio nos 

membros inferiores, e a segurança no alcance do degrau 

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

peito das variáveis cinemáticas, a opinião dos especia-

listas consultados corroborou com todas as estratégias 

identifi cadas na literatura biomecânica e sugeriu a divi-

são da análise em fase de apoio e de balanço nos mem-

bros inferiores.

O objetivo da análise cinemática qualitativa foi 

identifi car as estratégias de movimento utilizadas pelos 

16 indivíduos com hemiparesia analisados. A idade mí-

nima dos participantes desta etapa foi de 21 anos e a 

máxima de 74 anos, fato que confi rma a redução na 

média de idade de acometidos por AVE prevista na li-

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

midade inferior apresentado pela amostra foi conside-

rado moderado(17). Através do Teste “Timed Up and Go” 

(TUG) verifi cou-se o equilíbrio dinâmico médio enqua-

dra-se em nível intermediário15, caracterizando que tais 

indivíduos são independentes para as principais trans-

ferências, sobem e descem escada sem necessidade de 

auxílio externo(16). Dos 16 indivíduos avaliados, 9 apre-

sentaram desempenho rápido no TUG, 5 desempenho 

intermediário e 2 desempenho lento. A medida de in-

dependência funcional(11) demonstrou que 7 indivídu-

os apresentaram independência completa para subida e 

descida de escada, 6 independência modifi cada, devido 

ao uso do corrimão, 1 indivíduo necessitou de supervi-

são durante toda a tarefa, 1 de assistência mínima e 1 

de assistência moderada. Como nenhuma análise cine-

mática da subida e descida de escada em indivíduos com 

hemiparesia foi encontrada, a análise qualitativa realiza-

da nesta amostra possibilitou a identifi cação das princi-

pais estratégias adotadas que associadas a revisão de li-

teratura e a opinião dos especialistas permitiu a constru-

ção da primeira versão do instrumento.

Desenvolver um instrumento engloba fases com-

plexas, e várias etapas devem ser cumpridas para que 

no fi nal resulte um instrumento clinicamente útil e 

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

que a consulta a especialistas de experiências e ori-

gens distintas durante o processo de desenvolvimen-

to, enriquece o instrumento e atribui maior relevância 

ao mesmo. Como destacado anteriormente, a literatu-

ra disponibiliza alguns instrumentos de avaliação do de-

sempenho na subida e descida de escada. No entan-

to, nenhum deles contempla a abrangência necessária 

para se estabelecer o nível de capacidade motora fun-

cional e de estratégias específi cas adotadas por indiví-

duos com hemiparesia durante tal atividade. Apesar das 

limitações, este é um estudo pioneiro que compreende 

uma lacuna na literatura e assegura a prática baseada 

em evidências, visto que o produto fi nal desta pesqui-

sa permitirá uma avaliação fi sioterapêutica apropriada 

da população de interesse. A próxima etapa deste estu-

do compreende a validação de conteúdo do instrumento 

desenvolvido e será reportada em trabalhos futuros.
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Artigo Original

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 ne-
cessidades. Objetivo: avaliar a percepção do trabalhador sobre sua capacidade para o trabalho e sua real capacida-
de 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 respon-
deram 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 classifi cados como Ruim, Moderado, Bom e Ótimo. A capacidade 
cardiorrespiratória dos trabalhadores foi avaliada pelo teste de ergoespirometria acoplado ao ventilômetro e os resul-
tados foram obtidos através da análise de frequência cardíaca (FC) e consumo máximo de oxigênio (VO2máx) previs-
to e obtido. Resultados: 52,94% dos homens consideraram sua capacidade Ótima contra 6,71% das mulheres. Divi-
didos 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 tra-
balho 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 cardiorrespi-
ratória semelhante a dos homens, contudo a percepção da capacidade para o trabalho foi mais bem avaliada pelos ho-
mens do que pelas mulheres. A idade também infl uenciou na capacidade cardiorrespiratória e na percepção da capa-
cidade 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 classifi ed as Poor, Moderate, Good and Excellent. The cardio-
respiratory performance of the workers was assessed by cardiopulmonary exercise testing coupled to the treadmill er-
gometer 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 fi tness similar to that of men, yet the perceived ability to work was better appreciated by men than 
by women. Age also infl uenced the cardiorpulmonary performance and the perception of work ability, where the youn-
ger subjects showed better results.
Keywords: Aging, gender and health, occupational health, work ability index, exercise test
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Capacidade para o trabalho e função cardiorrespiratória. 

INTRODUÇÃO

A capacidade para o trabalho esta relacionada à ca-

pacidade que o trabalhador tem em executar seu traba-

lho em função das exigências, de seu estado de saúde e 

de suas capacidades físicas e mentais(1). Pode ser con-

siderada resultante de um processo dinâmico entre re-

cursos do indivíduo em relação ao seu trabalho, e sofre 

infl uência de fatores como aspectos sociodemográfi cos, 

estilo de vida e processo de envelhecimento(2). 

Entre os diversos fatores atuantes, a saúde é con-

siderada como um dos principais determinantes da ca-

pacidade para o trabalho(3). Dentro do que se considera 

condição de saúde, um trabalhador está apto e funcio-

nalmente capaz para o trabalho quando realiza de forma 

plena as suas atividades de vida diária e do trabalho, 

participando efetivamente dessas atividades com total 

aproveitamento de todas as funções do corpo(4). 

A capacidade para o trabalho representa o quan-

to o trabalhador está bem nesse momento e num futu-

ro próximo(1,3). Por isso, o conhecimento do trabalhador 

sobre sua real capacidade para o trabalho é indispensá-

vel para criar condições de emprego seguras, especial-

mente quando o trabalho exige grande esforço físico(5). 

No entanto, há outras situações que refl etem essa 

incapacidade, ou a diminuição da capacidade para o tra-

balho, o envelhecimento natural, por exemplo, pode 

fazer com que o indivíduo tenha a percepção de estar 

menos capaz para suas tarefas, do que estava há alguns 

anos(1,6). Além disso, as particularidades que envolvem 

cada indivíduo em determinada condição de saúde ou 

doença, na atividade por ele desempenhada e na per-

cepção que ele próprio tem dessa situação, é impres-

cindível que seja avaliado para conhecer as difi culda-

des funcionais(6).

Capacidade Cardiorrespiratória

O teste ergoespirométrico possibilita determinar 

variáveis respiratórias, metabólicas e cardiovascula-

res pela medida das trocas gasosas pulmonares duran-

te o exercício e a expressão dos índices de avaliação 

funcional(7,8).

Considerando-se que, basicamente, a função do 

sistema cardiovascular e pulmonar é manter o proces-

so de respiração celular e que uma maneira de se aferir 

essa função é por meio da análise do consumo de oxigê-

nio (VO2) e do gás carbônico produzido (VCO2), que por 

sua vez, variam com a intensidade de trabalho realiza-

do, a utilização de um teste de esforço no qual se con-

siga determinar o consumo de oxigênio e a eliminação 

de gás carbônico diretamente refl ete, em última análise, 

a integridade desses sistemas, bem como suas adapta-

ções durante a realização de um exercício(7,8). 

Esse teste, denominado de cardiopulmonar, car-

diorrespiratório ou ergoespirométrico traz, na reali-

dade, informações a respeito da integridade de todos 

os sistemas envolvidos com o transporte de gases, ou 

seja, não envolve apenas os ajustes cardiovasculares e 

respiratórios, mas, também, neurológicos, humorais e 

hematológicos(7). 

Na prática, a grande utilidade do teste cardiorrespi-

ratório reside na determinação da capacidade funcional 

ou capacidade aeróbia, pela obtenção dos dois principais 

índices de limitação funcional, que são o consumo máxi-

mo de oxigênio e o limiar anaeróbio ventilatório. Portan-

to, pode e deve ser utilizado para, a avaliação de atletas, 

sedentários, cardiopatas, pneumopatas, porém nenhum 

outro parâmetro é tão preciso ou reprodutível como o 

VO2 max(7,8). O consumo máximo de oxigênio pode ser 

defi nido como o maior volume de oxigênio por unidade 

de tempo que um indivíduo consegue captar respiran-

do ar atmosférico durante o exercício, sendo alcançado 

quando se atingem níveis máximos de débito cardíaco e 

de extração periférica de oxigênio(7,9,10). 

O VO2max pode ser caracterizado como um índi-

ce que fornece uma avaliação da capacidade funcional 

de transporte e utilização de oxigênio10, sendo o volu-

me de ejeção sistólico máximo, o principal fator limitan-

te de captação máxima de oxigênio na maioria dos in-

divíduos. É recomendadamente expresso em ml/kg/min 

e existem valores preditos, em percentual, para idade e 

sexo(8,9,10). 

Por isso, a habilidade que o individuo tem para ava-

liar essa percepção é fundamental, pois com o envelhe-

cimento os níveis de aproveitamento de VO2 máx di-

minui independentemente do tipo de trabalho executa-

do11. Portanto, o método de avaliação com gases expira-

dos apresenta-se como mais uma arma na propedêutica 

não-invasiva para determinar a real capacidade funcio-

nal de pessoas saudáveis ou pacientes com comprome-

timento cardiovascular e/ou pulmonar(12).

Para que essa situação de envelhecimento funcio-

nal seja minimizada, é necessário estar atento a qual-

quer mudança que possa ocorrer, tanto relacionado ao 

trabalhador como ao ambiente de trabalho(13). 

Para tanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a 

percepção que o trabalhador tem de sua capacidade 

para o trabalho e a capacidade cardiorrespiratória in-

fl uenciada pelos fatores gênero e faixa etária. 

MÉTODO

O desenho do estudo realizado foi de corte trans-

versal sendo avaliados 32 trabalhadores, de ambos os 

gêneros, do Setor de Conservação e Limpeza de uma 

instituição de ensino superior. Todos eram saudáveis, 

não tabagistas, sem história de doenças cardiorrespira-

tórias, como hipertensão arterial, doença coronariana, 

infarto do miocárdio, insufi ciência cardíaca ou outra do-

ença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crôni-

ca (DPOC), sinusite crônica, asma, tuberculose pulmo-

nar ou outra doença respiratória. 
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A idade dos voluntários variou entre 20 a 57 anos 

(média de idade 38,5±10,67 anos) sendo 17 homens, 

35,6±10,79 anos (entre 20 a 56 anos) e 15 mulheres, 

41,5 ± 10,43 anos (entre 26 a 57 anos). Na classifi cação 

por faixa etária tem-se 16 indivíduos entre 20-39 anos 

(média de idade 29,44±4,52 anos) e 16 indivíduos entre 

40-59 anos (media de idade 48,19±5,00 anos).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Proc. N. 0048.1.186.000-10, e todos os parti-

cipantes após serem informados sobre o estudo, riscos e 

benefícios assinaram termo de consentimento livre e es-

clarecido segundo diretrizes e normas regulamentado-

ras de pesquisa envolvendo Seres Humanos contidas na 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e de-

claração de Helsinki.

Instrumentos de Avaliação 

O Índice de Capacidade para o Trabalho, instru-

mento desenvolvido pelo instituto fi nlandês de Saúde 

Ocupacional, revela o quanto o trabalhador é capaz de 

realizar seu trabalho. A conclusão do instrumento tem 

como base, as respostas de uma série de questões, con-

siderando as exigências físicas e mentais, o estado de 

saúde e os recursos do trabalhador. O resultado atin-

ge um escore de 7 a 49, retratando o conceito do pró-

prio trabalhador em relação a sua capacidade para o tra-

balho. Dentro desse intervalo, a pontuação alcançada é 

classifi cada em quatro categorias: de 7 a 27: capacida-

de Ruim; de 28 a 36: capacidade Moderada; de 37 a 43, 

capacidade Boa; de 44 a 49, capacidade Ótima(14).

Para realização do teste ergoespirométrico foi utili-

zada uma Esteira ergométrica Inbramed Millenium Clas-

sic CI Imbrasport®;∞Software para Análise de Dados: 

programa MICROMED (Galileu); Ventilômetro FlowMET e 

Protocolo de Bruce, além de estarem de acordo com as 

diretrizes para realização do teste cardiopulmonar traça-

das pela Sociedade Brasileira de Cardiologia(9).

O teste ergoespirométrico por meio da ventilome-

tria foi utilizado para a determinar os limiares ventilató-

rios 1 e 2 (intensidade mínima e máxima de esforço com 

predomínio aeróbio), através da aplicação do exercício 

físico com a utilização de ergômetros, no caso a esteira 

rolante, utilizando o protocolo de Bruce com cargas pro-

gressivas, tendo como fi nalidade a elevação da taxa me-

tabólica corporal e do trabalho cardíaco para que sejam 

analisadas as respostas clínicas, metabólicas, hemodi-

nâmicas e eletrográfi cas do indivíduo. O Protocolo de 

Bruce é um protocolo de teste de esforço relativamente 

simples que consiste de aumentos de carga de trabalho 

em intervalos de 3 minutos, iniciando com uma veloci-

dade de 2,7km/h e uma inclinação de 10 graus na estei-

ra ergométrica, com aumentos da velocidade e do grau 

de inclinação a cada 3 minutos, até a exaustão ou até 

que um ponto determinado seja alcançado(9,15,16). 

Procedimentos

Antes do inicio dos trabalhos foi realizada uma co-

leta piloto, onde um voluntário que não fez parte do 

grupo de estudo realizou o teste ergoespirométrico para 

a organização dos parâmetros da avaliação cardiorrespi-

ratória, sendo possível corrigir possiveis intercorrências 

no momento da avaliação, como por exemplo, o acopla-

mento da máscara. 

Os trabalhadores responderam ao questionário Ín-

dice de Capacidade para o Trabalho (ICT) aplicado no 

horário regular de trabalho, sem qualquer custo para o 

trabalhador, ou necessidade de realização de hora extra 

pelo tempo dedicado ao preenchimento. 

Após a aplicação do ICT estes foram encaminha-

dox à Clínica de Fisioterapia, laboratório de Fisiologia do 

Exercício, para a realização do teste ergoespirométrico.

Os voluntários receberam uma breve explicação 

do método, das rotinas e de suas possíveis conseqüên-

cias. O teste durou em média 40 minutos, desde o inicio 

da explicação prévia, perguntas pessoais, alongamen-

to, aferição da Pressão Arterial, colocação da máscara, 

acionamento da esteira e fi nalização do protocolo Bruce, 

ao atingir a FC submáxima. 

Análise de dados

O ICT foi determinado com base nas respostas dos 

trabalhadores, cada reposta possui uma pontuação e a 

soma das mesmas determinou o escore e a classifi cação 

do desempenho de cada voluntário.

 As variáveis analisadas no teste ergoespirométrico 

(FC prevista, FC obtida, VO2 previsto, VO2 obtido) foram 

determinadas pelo software para a análise de dados, 

Galileu. As variáveis para análise foram divididas por gê-

nero (Homens e Mulheres) e por faixa etária de 20 – 39 

anos e de 40 – 59 anos. 

Para análise da existência de diferenças signifi cati-

vas das variáveis quantitativas de capacidade física (FC, 

VO2) foi utilizado a ANOVA one way com nível de signifi -

cância de 5% para as condições gênero e faixa etária. 

A fi m de observarmos a possível associação entre o 

ICT e o VO2máx, categorizamos as variáveis e aplicamos 

teste de qui-quadrado: ICT (moderada/ruim e boa/regu-

lar) e VO2 (abaixo e acima do previsto). 

RESULTADOS

Quando se compara à percepção da capacidade 

para o trabalho 69,24% dos homens consideram sua ca-

pacidade como Ótima para apenas 23, 08% das mulhe-

res (Figura 1). A idade também infl uenciou os resulta-

dos, indivíduos na faixa etária de 20 a 39 anos conside-

ram sua capacidade para o trabalho melhor que a faixa 

etária de 40-59 anos (Figura 2). 

A Frequência Cardíaca prevista foi maior que a ob-

tida para homens e mulheres, mas não houve diferen-

ça signifi cativa entre os gêneros (p=0,405). A Frequên-
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cia Cardíaca prevista foi maior que a obtida em ambas 

faixas etárias, contudo, há diferença signifi cativa entre 

elas (p=0,003). 

Inserir Tabela 1

O valor de VO2máx obtido foi superior ao previsto 

tanto para homens quanto para mulheres, entretanto, 

os homens apresentaram valor superior nas duas situa-

ções Houve diferença signifi cativa entre o VO2máx pre-

visto e obtido entre gêneros (p=0,003). O consumo de 

oxigênio obtido foi maior que o previsto para as duas fai-

xas etárias avaliadas, entretanto os indivíduos mais jo-

vens apresentaram maiores valores de VO2 (p=0,001) 

(Tabela 1). Houve associação signifi cativa entre a classi-

fi cação do ICT com o VO2 máx ( p= 0,002).

DISCUSSÃO

A população estudada apresentou FC prevista maior 

que a obtida para ambos os grupos sendo este resulta-

do esperado, já que o teste ergoespirométrico realiza-

do não levou os individuos a exaustão, mas até a sua 

FC submáxima. Em relação à FC prevista versus a obti-

da por gênero mostrou a do grupo dos homens é maior, 

sem diferença signifi cativa para o grupo feminino. Entre 

as faixas etárias houve um predomínio de maiores valo-

res de FC no grupo entre 20 a 39 anos. Estes resultados 

mostram que com o passar da idade a freqüência cardí-

aca tende a reduzir podendo ser quase 20% mais baixa 

do que em indivíduos mais jovens17. 

Os valores do VO2máx obtido em relação ao previs-

to para o grupo foram signifi cativamente maiores, refl e-

tindo a capacidade ventilatória do grupo na captação do 

ar durante o exercício progressivo quando comparados 

a outros estudos com indivíduos sedentários. Os ajus-

tes cardiovasculares ocorrem para que possa haver um 

aumento de fl uxo sanguíneo aos territórios musculares 

em atividade, em função de um aumento da demanda 

metabólica local, com consequente aumento do consu-

mo de oxigênio 7. 

O protocolo de esforço utilizado (Bruce) pode tam-

bém ter garantido que os resultados não tenham sido 

subestimados, como acontece com o uso de outros tes-

tes em outros estudos(18,19). 

Entretanto os indivíduos mais jovens e do sexo 

masculino apresentaram maiores valores de VO2 máx, 

ou seja, maior capacidade ventilatória do que o pre-

visto, contudo ambos de acordo com os parâmetros de 

normalidade para gênero, e para faixa etária no grupo 

mais jovem(18,19). O grupo etário entre 40-59 apresentou 

menor valor de VO2 máx indicando um declínio da capa-

cidade aeróbia ao longo dos anos(19,20). 

Com relação ao Índice de Capacidade para o Tra-

balho os resultados do presente estudo mostram que 

o grupo etário jovem percebeu estar mais capaz para 

o trabalho se considerarmos a categoria ótimo. A dife-

rença percentual se considerada as categorias ótima e 

boa capacidade para o trabalho foi 23,38 melhor para a 

faixa etária 20-39 percebe-se 23,38% melhor. E entre 

os mais velhos (40-59 anos) houve um predomínio nas 

categorias boa e moderado capacidade para o traba-

lho. Esses resultados não são demonstrados em outros 

estudos(13,21). Há evidências também que a partir dos 50 

anos os trabalhadores mudam progressivamente sua 

percepção de capacidade entre as categorias de capaci-

dade já determinadas (Ótima, Boa, Moderada e Ruim), o 

que poderia sugerir envelhecimento funcional do nosso 

grupo de estudo(13). 

Outro fator que pode ter infl uência na percepção 

da capacidade para o trabalho é a experiência e moti-

vação do trabalhador na realização de suas tarefas, no 

entanto, neste estudo os trabalhadores experientes (40 

– 59 anos) com mais de 4 anos na função, demons-

traram pior avaliação do que os mais jovens(12). Neste 

caso, a tarefa que realizam pode ter infl uenciado mais 

na capacidade para o trabalho do que a experiência e 

a motivação, relacionadas ao declínio da percepção da 

capacidade para o trabalho podendo estar associado 

ao tempo em que os indivíduos permanecem expos-

tos às exigências do trabalho ocasionando maior en-

velhecimento funcional, à idade, ou ao envelhecimen-

to cronológico(22). 

O que ocorre também é que mesmo quando o in-

divíduo tenta manter-se ativo, com a idade a freqüên-

cia cardíaca e o volume sistólico apresentam-se meno-

res, e que pode ser agravado pela falta de exercícios fí-

sicos, fato este que contribue para a diminuição da ca-

Tabela 1. Freqüência cardíaca e consumo de oxigênio por gênero e faixa etária.

Frequência Cardiaca(bpm) Volume de Oxigênio(ml/kg/min)

FC prevista FC obtida 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

Faixa etária (anos)

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
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pacidade para o trabalho(20-22).

Estudos longitudinais são necessários para enten-

der os fatores de risco, grau de exposição dos trabalha-

dores, e como estes interferem na capacidade para o 

trabalho e capacidade físico-funcional dos trabalhado-

res. A compreensão destas condições permitirá a ela-

boração de estratégias de promoção e prevenção da 

saúde durante todo o período produtivo do individuo, 

o que poderá ter infl uência na qualidade de saúde físi-

ca e mental.

CONCLUSÃO

A Capacidade Cardiorrespiratória dos trabalhado-

res foi similar entre os gêneros, contudo, quando com-

parado os mesmos índices para as diferentes faixas etá-

rias constata-se que os mais jovens obtiveram melho-

res resultados que os indivíduos mais velhos. O Índi-

ce de Capacidade para o trabalho foi melhor avaliado 

pelos homens quando comparado às mulheres, indican-

do que mesmo tendo capacidades cardiorrespiratórias 

semelhantes, as mulheres se percebem menos capazes. 

As diferentes categorias do Indice de Capacidade para o 

trabalho apresentaram uma associação signifi cativa com 

o consumo máximo de oxigênio.
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Artigo Original

Efeito imediato da terapia de liberação posicional 
aplicada aos músculos suboccipitais na abertura 
ativa da boca: ensaio clínico randomizado.
Immediate effect of positional release therapy applied to the suboccipital muscles on active 
mouth opening: randomized clinical trial.

Danilo Harudy Kamonseki(1), Carlos Luques Fonseca(1), Antonio Roberto Zamunér(2), Beatriz Oliveira 

Peixoto(3), Liu Chiao Yi(4).

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista.

Resumo

Introdução: As desordens temporomandibulares são afecções da musculatura mastigatória e/ou da articulação tem-

poromandibular, sendo um dos sinais característicos a redução na amplitude de depressão da mandíbula. Objetivo: 

Determinar a infl uência imediata da técnica de liberação posicional aplicada aos tecidos subocciptais na abertura ativa 

da boca. Método: Participaram do estudo 43 voluntários com idade entre 18 e 33 anos e dor na coluna cervical, dis-

tribuídos aleatoriamente em dois grupos, o experimental, submetidos a técnica de liberação posicional (TLP) (n= 22) 

e o grupo placebo (n=21). Cada sujeito teve a abertura da boca mensurada três vezes antes e após o tratamento por 

um avaliador cego. Resultados: O grupo em que a TLP foi aplicada nos músculos suboccipitais promoveu aumento 

imediato na abertura da boca, visto que a amplitude da depressão da mandíbula no momento após intervenção, como 

a diferença pré e pós intervenção foram maiores no grupo experimental comparado ao grupo placebo. Conclusão: A 

aplicação da TLP sobre os músculos suboccipitais pode promover aumento na abertura da boca em sujeitos sintomá-

ticos na região da coluna cervical imediatamente após a intervenção.

Palavras-chave: articulação temporomandibular, manipulações musculoesqueléticas, modalidades de fi sioterapia.

Abstract

Introduction: Temporomandibular disorders are affections of the masticatory muscles and/ or temporomandibular 

joint, which one of signs is a depression ampleness reduction of the jaw. Objective: Determine the immediate infl uence 

of positional release technique applied to subocciptals tissues in active mouth opening. Method: Methodology: The study 

included 43 volunteers aged between 18 and 33 years and pain in the cervical spine, divided in two groups, the experi-

mental subject to positional release technique (TLP) (n = 22) and placebo (n = 21 ). Each subject had the opening of the 

mouth measured three times before and after treatment by a blinded evaluator. Results: The group which TLP was ap-

plied to the subocciptals muscles promoted and immediate increase in mouth opening, since the  range of depression at 

the time of the jaw after the intervention, as the difference before and after intervention,  were higher in the experimen-

tal group compared to placebo group. Conclusion: The application of the TLP on the subocciptal muscles may promote 

an increase in mouth opening in subjects with symptomatic cervical spine region immediately after the intervention.

Keywords: Temporomandibular joint, musculoskeletal manipulations, physical therapy modalities. 
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Terapia de liberação posicional na abertura de boca. 

INTRODUÇÃO

As desordens temporomandibulares (DTM) são 

afecções da musculatura mastigatória e/ou da articula-

ção temporomandibular (ATM), com sinais que incluem 

crepitação, limitação de movimento (alteração da fun-

ção) da mandíbula(1-9), dor no pescoço e na ATM(7,10-13), 

estando relacionada com sintomas como cefaléia, dor 

no ouvido e alterações na postura da cabeça e coluna 

cervical(1,7,13-16).

Um dos sinais característicos da DTM é a redução 

na amplitude de movimento da abertura da boca, consi-

derada restritiva quando inferior a 40 mm(4).

O sistema mandibular está intimamente relaciona-

do às regiões da cabeça e pescoço por suas inter-rela-

ções anatômica, biomecânica e fi siológica(3,10,13,14). 

Assim, os movimentos funcionais da mandíbula 

compreendem movimentos concomitantes da cabeça e 

pescoço, envolvendo a ATM e a coluna cervical, sendo 

que alguns estudos afi rmam que a região da cervical 

alta, constituída pelas vértebras C0 a C3 contribui para 

o posicionamento adequado da ATM(4,10,14). Portanto, al-

terações na posição do pescoço e da cabeça, mas espe-

cifi camente na junção crânio-cervical, que é infl uenciada 

pelo sistema mastigatório, modifi ca o padrão de oclusão 

e a posição da mandíbula(3,9,16), podendo também levar a 

uma restrição no movimento de abertura da boca(4,10,14). 

Os tratamentos fi sioterapêuticos mais comuns para 

melhorar a abertura da boca incluem reeducação postu-

ral, exercícios, terapia manual e por órteses, modalida-

des eletrofísicas e acupuntura(4,5,9,12,14). 

Algumas pesquisas comprovaram a efi cácia da ma-

nipulação de alta velocidade e baixa amplitude na arti-

culação atlanto occiptal na otimização da abertura ativa 

da boca(10,11), porém ainda há escassez de trabalhos re-

lacionando técnicas miofaciais na região da cervical para 

a DTM. 

A terapia de liberação posicional (TLP) é uma 

técnica manual que visa a harmonização do sistema 

musculoesquelético(17,18), cujos princípios englobam téc-

nicas de dígitopressão em um ponto sensível associada 

a um posicionamento que alivia a tensão, aproximan-

do a origem e a inserção muscular passivamente(18,19), 

promovendo a diminuição da ativação do fuso neuro-

muscular e, consequentemente o relaxamento muscu-

lar a partir da liberação das ligações cruzadas colage-

nosas e da ruptura das ligações eletroquímicas. Além 

disso, segundo Sobral et al.(18) a técnica favorece o equi-

líbrio do tônus muscular, normalizando a tensão fascial, 

aumentando a circulação e levando a redução do edema 

e da dor, restaurando a força e função dos músculos 

envolvidos(17,18).

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi ava-

liar a infl uência imediata da técnica de liberação posicio-

nal aplicada aos tecidos subocciptais na abertura ativa 

da boca.

MÉTODO

Desenho do estudo

Ensaio clínico randomizado duplo cego.

Sujeitos

Participaram do estudo 43 voluntários com idade 

entre 18 e 33 anos (22,58 ± 4,35 anos) sendo 4 ho-

mens e 39 mulheres, randomizados em dois grupos, ex-

perimental, submetidos à técnica de liberação posicional 

(TLP) (n= 22) e o grupo placebo (n=21).

Para a inclusão no presente estudo os voluntá-

rios deveriam apresentar dor na coluna cervical, defi ni-

da como sintomas generalizados no pescoço e nos om-

bros provocada por posturas, movimentos ou palpação 

do pescoço(10). 

Foram excluídos os voluntários que possuíam diag-

nóstico de fi bromialgia, histórico de cirurgia, fratura e 

instabilidade na região da mandíbula, crânio e cervical, 

insufi ciência vascular, ter recebido tratamento fi siotera-

pêutico na coluna cervical e torácica nos dois últimos 

meses, história prévia de osteíte, lesões reumáticas ou 

tumores da ATM ou coluna cervical, malformações con-

gênitas da coluna cervical, ATM ou mandíbula, lesão de 

chicote cervical, radiculopatia ou mielopatia cervical e 

presença de artrite degenerativa severa.

Só foram estudados os voluntários que aceitaram 

participar do referido estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.

Mensuração

Cada paciente teve a abertura da boca mensurada 

três vezes antes e após o tratamento e a média foi lis-

tada. Os pacientes foram posicionados em uma maca na 

postura supina, mantendo a cabeça alinhada e sem al-

mofada. O examinador foi cegado para o tipo de trata-

mento que os pacientes receberam, solicitando aos vo-

luntários que abrissem a boca devagar, confortavelmen-

te e sem dor o máximo possível. O avaliador se posi-

cionou a esquerda do paciente e utilizou um paquíme-

tro digital de 200 mm (Marca: Mitutoyo, modelo: 500-

862) para mesurar em milímetros a abertura máxima da 

boca entre os incisivos centrais das arcadas superior e 

inferior(4,10).

Protocolo de Tratamento

Para a realização da TLP os participantes foram po-

sicionados em decúbito dorsal sobre uma superfície rí-

gida de forma confortável com os membros inferiores 

e superiores estendidos. Foi realizada a palpação dos 

músculos subocciptais a procura de pontos de tensão e 

após encontrá-los foi mantida a digitopressão e aproxi-

mação da origem e inserção passivamente por 90 se-

gundos. Após esse tempo liberava-se a digitopressão e 

reposicionava-se a cabeça do participante passivamen-
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te e lentamente até a posição neutra. Este procedimen-

to foi realizado em todos os pontos de tensão encontra-

dos na palpação.

Os participantes do grupo placebo receberam uma 

intervenção simulada de contato manual similar a TLP 

por 3 minutos, porém sem efetiva compressão ou encur-

tamento da musculatura.

Aspectos Éticos

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa em Seres Humanos da instituição (Pro-

tocolo: 713/10) e os voluntários assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido após serem informa-

dos de todos os procedimentos de avaliação e interven-

ção fi sioterapêutica.

Análise estatística

O teste de qui-quadrado foi aplicado para verifi -

car a homogeneidade da amostra com relação ao gê-

nero. A distribuição dos dados foi verifi cada através do 

teste de Shapiro-Wilk, comprovando-se a normalidade 

para todas as variáveis estudadas. Portanto, foram apli-

cados os teste T de Student para amostras independen-

tes na comparação intergrupos e o teste T de Student 

para amostras pareadas na comparação intragrupo. O 

nível de signifi cância estatístico foi estabelecido em p < 

0,05. Para todas as análises utilizou-se o aplicativo Bio-

estat 5.0.

RESULTADOS

Na tabela 1 estão apresentados os dados referen-

tes à idade, características antropométricas e gênero 

dos grupos estudados. Nenhuma diferença signifi cativa 

foi observada entre os grupos placebo e experimental.

Na tabela 2, estão apresentados os dados referen-

tes à amplitude de abertura da boca avaliadas antes e 

após a intervenção. Na análise intragrupo, não foram ob-

servadas diferenças signifi cativas com relação ao grupo 

Placebo. No grupo experimental, a amplitude de abertu-

ra da boca foi signifi cativamente maior no momento pós 

intervenção, comparado ao momento pré intervenção. 

Na análise intergrupos, o grupo experimental apresen-

tou valores signifi cativamente maiores de amplitude de 

abertura da boca no momento pós intervenção e maior 

diferença média comparado ao grupo placebo.

DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou que a TLP aplicada 

aos músculos suboccipitais promoveu aumento imedia-

to na abertura da boca, visto que a ADM de depressão 

da mandíbula no momento após intervenção, como a di-

ferença pré e pós intervenção, foram maiores no grupo 

experimental comparado ao grupo placebo.

Apesar de não terem sido estudados voluntários 

com DTM na presente investigação, este trabalho pode 

ter importantes implicações fi sioterapêuticas para indiví-

duos com esse acometimento, já que George et al.(4) re-

latam que redução na amplitude de movimento da aber-

tura da boca é um dos sinais característicos da DTM. 

Dessa forma, embora não tenha sido encontrado 

em nossa revisão de literatura estudos que fi zeram uso 

da terapia de liberação posicional nos músculos suboc-

cipitais, alguns trabalhos têm buscado avaliar a infl u-

ência de técnicas aplicadas a região cervical na abertu-

ra de boca. Ferragud e Gandia(11), após aplicação da téc-

nica de manipulação global segundo Fryette na charne-

ra occípto-atlanto-axial em pacientes com dor na colu-

na cervical e limitação na abertura da boca, observaram 

aumento médio de 3,2 mm na depressão da mandíbu-

la. Em outro estudo de Ferragut et al.(10) após manipu-

lação de alta velocidade e baixa amplitude na articula-

ção atlanto axial também em sujeitos com dor na cervi-

cal e com restrição na depressão da mandíbula obtive-

ram acréscimo de 3,5 mm na abertura da boca dos su-

jeitos do grupo experiemntal. 

Esses resultados foram similares aos observados 

por La touche et al.(20) que realizaram 10 sessões de mo-

bilização articular e exercícios para a coluna cervical por 

5 semanas em portadores de DTM miogênica, havendo 

aumento signifi cativo na abertura da boca.   

Tabela 1. Idade, características antropométricas expressas em 
média e desvio padrão dos grupos placebo e experimental.

Grupo Placebo
(n = 19)

Grupo Experimental
(n = 21)

Idade (anos) 23,16 ± 5,06 22,09 ± 4,38

Estatura (m) 1,65 ± 0,07 1,64 ± 0,08

Massa Corporal (kg) 58,47 ± 8,84 61,67 ± 11,33

IMC (kg/m2) 21,48 ± 3,34 22,66 ± 2,79

Gênero (M/F) 2 / 17 2 / 19

IMC: índice de massa corpórea.

Tabela 2. valores em média e desvio padrão dos grupos placebo e experimental pré e pós a técnica de liberação posicional.

Grupos
Abertura da boca (cm)

Pré Pós Diferença

Placebo (n = 19) 43,34 ± 5,35 44,00 ± 5,48* 0,66 ± 1,46

Experimental (n = 21) 45,02 ± 3,73 47,85 ± 3,51† 2,77 ± 2,19#

*Grupo Placebo vs grupo experimental no momento pós intervenção: p = 0,01
#Grupo Placebo vs grupo experimental: p = 0,001
† Pré vs Pós no grupo experimental: p < 0,0001
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Entretanto, os presentes dados são discordantes 

dos achados de George et al.(4), que aplicando as téc-

nicas de liberação ativa e manipulação de alta velocida-

de e baixa amplitude na região da cervical alta em indi-

víduos assintomáticos e com a abertura dentro da taxa 

de referência, não encontraram diferenças signifi cativas 

antes e após intervenção nos grupos experimentais e 

quando comparado com o grupo placebo. Esse fato pode 

ser justifi cado pelos sujeitos não possuírem disfunção 

na coluna cervical e nem restrição na abertura da boca.

A melhora na abertura da boca pode ser justifi ca-

da pelo efeito da TLP de relaxar a musculatura suboccip-

tal aumentando a mobilidade segmentar, e assim, otimi-

zando a extensão que a cabeça realiza durante abertura 

da boca(4,10,14,17,18,21).  Além disso, há uma relação da co-

luna cervical alta com o núcleo caudado trigêmio cervi-

cal, que se localiza na matéria cinzenta da medula ver-

tebral no nível de C1 – C3, onde convergem neurônios 

nociceptivos de segunda ordem recebendo aferência tri-

gemial e da coluna cervical(10,14), sendo que diversos au-

tores afi rmam que estímulos nociceptivos nos paraes-

pinhais profundos dessa região podem resultar na ati-

vação dos músculos da mandíbula e pescoço(22,23-25), e 

outros (10, 11, 26) após abordagem manipulativa na coluna 

cervical alta foi relataram diminuição dolorosa pressóri-

ca na região inervada pelo trigêmio.

Algumas limitações do presente estudo devem ser 

consideradas. O fato de terem sido estudados apenas 

sujeitos com disfunção da coluna cervical não permitiu 

analisar o efeito da TLP sobre indivíduos com restrição 

na ADM da depressão da mandíbula. Outro fator impor-

tante, foi não terem sido consideradas variáveis além 

da abertura ativa da boca, como a atividade eletromio-

gráfi ca dos músculos da coluna cervical e os mastiga-

tórios, e a sensibilidade pressórica dos músculos iner-

vados pelo nervo trigêmeo. Ainda, foram observados 

apenas os efeitos imediatos de uma intervenção da TLP 

sobre o sistema mastigatório.

Assim, estudos longitudinais abrangendo sujeitos 

com restrição na abertura ativa da boca, além de con-

siderar a infl uência de intervenções utilizando a TLP a 

médio e longo prazo sobre a atividade eletromiográfi ca 

e a sensibilidade pressórica dos músculos mastigatórios 

e da coluna cervical são necessários, de modo a eluci-

dar os reais mecanismos de ação da TLP sobre o siste-

ma mastigatório.

CONCLUSÃO

Os nossos resultados sugerem que a aplicação da TLP 

sobre os músculos suboccipitais pode promover aumento 

na abertura da boca em sujeitos sintomáticos na região da 

coluna cervical imediatamente após a intervenção.
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Artigo Original

Efeito da manipulação miofascial na limitação da 
abertura funcional da boca.
The effect of myofascial manipulation in the limitation of the functional opening of the mouth.

Ana Maria Damasceno Cronemberger (1), Marcello de Alencar Silva (2) Rafael Victor Ferreira do Bonfi m(3).

Resumo
Introdução: A articulação temporomandibular (ATM) é uma das mais especializadas do organismo, pois realiza mo-
vimentos complexos relacionados à maioria das funções do aparelho mastigatório. O termo disfunção temporoman-
dibular (DTM) reúne um grupo de patologias que acomete a ATM e estruturas adjacentes a ela. Sua integridade está 
relacionada com a amplitude dos movimentos mandibulares, pois um desequilíbrio entre as demandas funcionais e a 
tolerância estrutural predispõe ao aparecimento das disfunções temporomandibulares (DTMs). A técnica de manipu-
lação miofascial visa quebrar o espasmo muscular, aumentar a circulação local e restaurar a amplitude de movimento 
(ADM), restabelecendo assim a função mandibular. Objetivos: Analisar o efeito agudo da manipulação miofascial na 
limitação da abertura funcional da boca e identifi car o grau de abertura funcional da boca pré e pós manipulação mio-
fascial. Método: Pesquisa composta por 20 participantes atendidos pela clínica de odontologia de uma faculdade par-
ticular de ensino superior de Teresina-PI. Os indivíduos foram atendidos em domicílio, onde inicialmente, foi mesura-
da, através do paquímetro, a distância máxima entre os incisivos superiores e inferiores antes e depois da técnica de 
manipulação miofascial. Resultados: Quanto ao efeito da manipulação na limitação da abertura bucal, a média antes 
(39,25mm) e depois (44,70mm) do procedimento, evidenciou aumento signifi cativo da ADM na ATM (p<0,01). Con-
clusão: Foi observado efeito imediato satisfatório na amplitude da abertura funcional da boca mediante a manipula-
ção miofascial, demonstrando, portanto, a efetividade da técnica. 
Palavras–chave: Articulação Temporomandibular; Síndrome Miofacial de Disfunção Dolorosa Temporomandibular; 
Terapia por Manipulação.

Abstract
Introduction: The temporo-mandibular joint (TMJ) is one of the most specialized joints of the body, because it makes 
complex movements related to the majority of the functions of the masticatory system. The term temporo-mandibu-
lar dysfunction (TMD) groups a number of pathologies that affects the TMJ and adjacent structures. Its integrity is re-
lated to the amplitude of the jaw’s movements. An imbalance between the functional demands predisposes the joint 
to temporo-mandibular disorders (TMD). The aims of the myofascial manipulation technique are to break the muscle 
spasm, increase local circulation and restore range of motion (ROM), thus restoring mandibular functions. Objecti-
ves: To analyze the acute effect of manipulation on myofascial functional limitation of mouth opening and check the 
degree of functional mouth opening pre and post manipulation myofascial. Method: The survey consists of 20 partici-
pants who attended the dental clinic of a private college of higher education in Teresina, PI. The subjects were treated 
at home, where initially, the distance between the upper and lower incisors before and after the technique of myofas-
cial manipulation were measured by caliper. Results: The results of manipulation on the limitation of mouth opening, 
the average before (39,25 mm) and after (44,70 mm) the procedure showed a signifi cant increase of the WMD at the 
ATM (p<0,01). Conclusion: There was an immediate satisfactory effect on the amplitude of functional mouth opening 
through myofascial manipulation, thus demonstrating the effectiveness of the technique.
Keywords: Temporomandibular Joint; Syndrome Myofascial Painful Temporomandibular Dysfunction; Manipulation 
Therapy. 
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INTRODUÇÃO

O sistema estomatognático é um conjunto de es-

truturas formado pela articulação temporomandibular 

(ATM), ligamentos, nervos, vasos, músculos e dentes. 

Segundo Bianchini(1) a ATM é uma das mais especializa-

das e diferenciadas do organismo, pois associada à ação 

dos músculos, é capaz de realizar movimentos comple-

xos e está relacionada praticamente com todas as fun-

ções do aparelho mastigatório.

O termo disfunção temporomandibular (DTM) é uti-

lizado para reunir um grupo de patologias que acome-

te os músculos mastigatórios, ATM e estruturas adjacen-

tes. É uma desordem altamente debilitante que altera a 

perfeita realização de funções essenciais como mastigar 

ou falar adequadamente. A mastigação, deglutição e fo-

nação dependem muito da função, saúde e estabilidade 

desta articulação(2,3).

Aproximadamente 70% da população mundial em 

geral têm ao menos um sinal de disfunção ocasiona-

do pelos distúrbios temporomandibulares, contudo so-

mente um quarto das pessoas estão realmente cientes 

ou relatam algum tipo de sintoma: dores faciais, limita-

ção de movimentação mandibular e ruídos articulares, 

e somente 3,5% das pessoas procuram algum tipo de 

tratamento(4).

A amplitude dos movimentos mandibulares rela-

ciona-se com a integridade da ATM e ação dos mús-

culos esqueléticos. Entretanto, condições desfavorá-

veis são frequentes, pois a articulação suporta e aco-

moda várias outras estruturas. Se as demandas funcio-

nais excederem a tolerância estrutural e funcional da 

ATM, podem surgir as disfunções temporomandibulares 

(DTMs), acarretando alterações nos movimentos mandi-

bulares e nas funções estomatognáticas a elas associa-

das. A presença de dor também leva à redução da am-

plitude dos movimentos(5).

Muitos problemas dolorosos e limitantes da amplitu-

de de movimento (ADM) são decorrentes de tensões que 

a fáscia suporta. De acordo com Bienfait(6) a fáscia é uma 

lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo e 

sua espessura varia de um músculo para outro. Sua fun-

ção é garantir que o músculo exerça seu trabalho de con-

tração efi cientemente e permitir, através do seu fl uido lu-

brifi cante, o fácil deslizamento dos músculos entre si. 

Segundo Mourad(7) as técnicas de manipulação mio-

fascial promovem o correto alinhamento articular e são 

capazes de reduzir a vasoconstrição e a dor sem com-

prometer a resistência muscular. A manipulação mio-

fascial atua com mobilizações manuais da fáscia visan-

do quebrar o espasmo muscular, aumentar a circulação 

local, diminuir a dor e, consequentemente, restaurar a 

amplitude normal da articulação.

Visto que manipulação do tecido fascial é um meio 

de promover o ganho de ADM em diferentes articula-

ções, o objetivo geral do estudo foi analisar o efeito 

agudo da manipulação miofascial na limitação da aber-

tura funcional da boca, e o objetivo específi co foi identi-

fi car o grau de abertura funcional da boca pré e pós ma-

nipulação miofascial.

Método

Trata-se de uma pesquisa experimental, com abor-

dagem quantitativa. Aprovada pelo comitê de ética e 

pesquisa da Faculdade Integral Diferencial – FACID sob 

protocolo nº 131/10. Todos os aspectos éticos foram 

respeitados, levando-se em consideração a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde que regulamen-

ta a pesquisa envolvendo seres humanos. Os participan-

tes foram orientados e informados sobre a fi nalidade da 

pesquisa e convidados a assinar um Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido. Foi garantido o anonima-

to dos sujeitos do estudo, levando-se em consideração 

todos os pressupostos da ética em pesquisa envolven-

do seres humanos.

Foi realizada em 20 domicílios, na cidade de Tere-

sina - PI no período de agosto a novembro de 2010. A 

amostra foi do tipo intencional, composta por 20 indi-

víduos atendidos pela clínica escola de uma instituição 

particular de ensino superior, baseados nos critérios de 

inclusão e exclusão.

 Foram adotados como critérios de inclusão indiví-

duos de ambos os gêneros, faixa etária entre 20 e 40 

anos com abertura bucal inferior à 45 mm. Foram exclu-

ídos da pesquisa indivíduos que faziam tratamento para 

DTM, que usavam aparelho ortodôntico ou placa miorre-

laxante, sofreram traumas faciais, portadores de bruxis-

mo e/ou prótese dentária, relatavam dor na ATM, dor de 

ouvido, cefaléia e ruídos articulares.

Os participantes que compuseram a amostra foram 

abordados na clínica escola de uma instituição de ensino 

superior pela pesquisadora para a explicação dos objeti-

vos do trabalho e verifi cação de enquadramento dos su-

jeitos na pesquisa, em seguida, eram convidados a par-

ticipar da mesma.

Colhido os dados sócio-demográfi cos dos partici-

pantes como: nome, data de nascimento, idade, estado 

civil, ocupação, endereço, telefone e questões objetivas 

relacionadas ao tratamento para DTM, dor e traumas na 

ATM, ao uso de aparelho ou placa miorrelaxante, porta-

dores de bruxismo e/ou prótese dentária, cefaléia, dor 

de ouvido e ruídos articulares, foi então marcado horário 

para a realização da pesquisa em domicílio.

Posteriormente, foi realizado uma visita domici-

liar, onde os participantes eram convidados a assinar 

um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

e instruídos a permanecer na posição sentada, para que 

fosse realizado o procedimento da pesquisa. Então, com 

o auxílio de um paquímetro universal analógico em aço 

inoxidável 6’’ (Zaas Precision) graduado em milímetros, 

verifi cou-se o valor máximo de abertura bucal.
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Manipulação na limitação da abertura da boca.

Foi realizado apenas 01 atendimento em cada pa-

ciente, onde durante a aplicação da técnica de manipu-

lação miofascial nos pontos de manipulação da ATM (no 

centro do ventre muscular do músculo temporal, na borda 

externa da orbita ocular, no centro do ventre muscular do 

músculo masseter - ângulo inferior da mandíbula - e ante-

riormente no corpo muscular do músculo digástrico abaixo 

da borda lateral da mandíbula), a cabeça do participante 

era estabilizada com a mão contralateral enquanto a mão 

dominante realizava movimentos aleatórios com a falange 

média do 2º dedo em cada ponto supracitado durante dois 

minutos, sendo o tempo controlado com um cronometro 

digital da marca Sport Timer. Ao fi nal da técnica, foi verifi -

cada novamente a amplitude de boca máxima alcançada. 

A análise estatística dos dados coletados foi reali-

zada de maneira descritiva, através das médias ± des-

vio padrão e inferencial, através do Teste T para amos-

tras pareadas e Teste T para uma única amostra. O in-

tervalo de confi ança considerado foi de 95% e o nível de 

signifi cância (p < 0,05). Os resultados foram quantifi ca-

dos e expressos através de gráfi cos feitos no GraphPad 

Prism® 5.0. O software utilizado para a análise estatísti-

ca foi o SPSS® 17.0.

RESULTADOS 

A idade dos participantes da pesquisa variou de 20 

a 35 anos, obtendo uma média de 26,5 ± 5,52 anos. 

Quanto ao gênero, houve o predomínio do gênero femi-

nino com limitação da abertura funcional da boca, apre-

sentando 70% (n=14) do total, fi cando o gênero mascu-

lino com apenas 30% (n=6) dos indivíduos estudados.

Com relação ao efeito da manipulação miofascial 

na limitação da abertura bucal, a média dos resultados 

obtidos antes da aplicação da técnica foi de 39,25mm 

e de 44,70mm após a intervenção (Figura 1), demons-

trando aumento estatisticamente signifi cativo da ADM 

bucal (p<0,01).

Analisando a fi gura 2, observar-se que apenas um 

participante (7) não obteve diferença na amplitude bucal 

após a realização da técnica de manipulação miofascial. 

Os demais indivíduos apresentaram aumento da abertu-

ra funcional da bocal ao fi nal do procedimento, mostran-

do efeito positivo da técnica.

DISCUSSÃO

Diversos autores avaliaram os sinais de DTM em 

relação à idade e gênero. Para Taucci e Bianchini(1) em-

bora as disfunções possam ocorrer em qualquer idade 

e gênero, os pacientes apresentam-se mais comumen-

te na fase adulta jovem, entre os 20 e 40 anos. Perei-

ra et al.(8) no estudo feito sobre sinais e sintomas de pa-

cientes com disfunções temporomandibular, observaram 

que 100% da população estudada foi do gênero femini-

no, com faixa etária de 19 a 43 anos de idade, obtendo 

uma média de 30,5 anos.

Em um estudo do perfi l epidemiológico de sujeitos 

com DTM, Lima, Toscano e Silva Filho(9) encontraram um 

maior acometimento no gênero feminino, na faixa etá-

ria de 28 a 49 anos. Tomacheski et al. (10) no estudo in-

trodutório visando estruturação de prontuário odontoló-

gico, constataram uma maior incidência no gênero femi-

nino, encontrando no seu estudo os seguintes valores: 

61% em mulheres e 48% em homens com DTM.

Carvalho et al.(11) evidenciaram também em sua 

pesquisa sobre estadiamento clínico da disfunção tem-

poromandibular, estudo de 30 casos, que a maior preva-

lência de DTM é no gênero feminino, e após esse relato 

afi rma que pode estar relacionado com uma resistência 

muscular diminuída, menor tolerância e adaptabilidade 

da musculatura nas mulheres.

As medias de abertura bucal foram realizadas con-

forme Bianchini(1) o qual propõe a utilização do paquíme-

tro para medir a distância interincisiva máxima, isto é, 

a distância entre os incisivos superiores e inferiores, na 

maior abertura possível da boca. 

Ríspoli e Bacha(12) afi rmam que a abertura média da 

boca é de 40 a 45 mm, não fazendo distinção entre os 

gêneros nem entre as idades. Já Bruno (4) menciona que 

os valores médios para a abertura da boca na população 

normal situam-se entre 45 e 55 mm. 

Os indivíduos participantes apresentaram valo-

Figura 1. Média da abertura bucal antes e depois da manipu-
lação miofascial. 

*** (p < 0,01). Teresina-PI.

Figura 2. Medidas individuais antes e depois da técnica. 
Teresina-PI.



803

Ter Man. 2011; 9(46):800-804

Ana Maria Damasceno Cronemberger, Marcello de Alencar Silva, Rafael Victor Ferreira do Bonfi m.

res médios de abertura da boca, antes do procedimen-

to, considerados como fora do padrão de normalidade 

(p<0,01), pois segundo Pereira et al.(8) para que o valor 

de abertura de boca seja considerado normal, sua men-

suração deve ser em torno de 45mm. Quando a média 

dos mesmos indivíduos após a técnica foi comparada 

com o valor de normalidade (45 mm), não se obser-

vou diferenças estatisticamente signifi cativas (p>0.05), 

o que pode ser compreendido em enquadramento des-

tes sujeitos no padrão de normalidade e em consequên-

cia da aplicação da técnica.

Abend(13) menciona que a técnica de liberação mio-

fascial tem resultado signifi cativo no aumento a ampli-

tude de movimento (ADM). Isto pode ser evidenciado 

na literatura, pois como explica Schleip(14) a manipu-

lação miofascial libera as camadas fasciais, facilitando 

seu alongamento e diminuindo sua tensão, promovendo 

assim, melhor funcionabilidade do corpo.

Outros estudos envolvendo a técnica de manipula-

ção miofascial em áreas corporais distintas também ob-

tiveram resultados positivos. Em um estudo comparati-

vo entre a efi cácia da manipulação miofascial e do alon-

gamento convencional no encurtamento muscular de is-

quiostibiais, Souza; Santos e Mattos(15) afi rmam que 

ambos os métodos são efi cazes no ganho de ADM, porém 

o que obteve maior êxito foi a manipulação miofascial.

Leite; Matutino e Aragão(16) no estudo do efeito da 

liberação miofascial dos isquiotibiais na amplitude do 

movimento do quadril, referem que a técnica devolve 

a fl exibilidade e elasticidade da fáscia, tendo, portan-

to, grande capacidade de alterar a amplitude de movi-

mento corporal.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados encontrados pode-se ve-

rifi car que o complexo músculo-fáscia, quando subme-

tidos à manipulação, tende a ser liberado promovendo 

aumento na amplitude de movimento articular. E, como 

evidenciado, a manipulação miofascial possuiu efeito 

imediato satisfatório sobre a limitação da abertura fun-

cional da boca. 

Visto que os estudos sobre a manipulação miofas-

cial são ainda escassos, apresentam muitas possibilida-

des para a realização de pesquisas adicionais a respeito. 

Nesse contexto, sugere-se a realização de outros traba-

lhos com uma amostra mais ampla e um maior número 

de intervenções por indivíduo para levar em conta a du-

rabilidade do ganho de amplitude após o procedimento.
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Artigo Original

Qualidade de vida de idosos portadores de 
lombalgia tratados com osteopatia.
Quality of Life in aged with low back pain treated with osteopathy.

Pedro Odimar dos Santos(1,2), Samaria Ali Cader(2), Danielli Braga de Mello(2,3), Marco José Mendonça de 

Sousa(2), Eliana da Silva Coelho(2), Estélio Henrique Martin Dantas(2).

Resumo
Introdução: A degeneração da coluna vertebral inerente ao processo de envelhecimento, juntamente com o maior 
tempo de exposição a sobrecargas ao longo da vida, leva ao idoso ser acometido pela lombalgia. Objetivo: avaliar os 
efeitos da osteopatia sobre os níveis de qualidade de vida em idosos portadores de lombalgia. Método: Foi realizada 
uma pesquisa experimental com 68 idosas sedentárias, na cidade de Santarém-Pará, portadoras de lombalgia, divi-
didas randomicamente em 2 grupos: grupo submetido ao tratamento experimental com osteopatia (GE=67,.4±5,88 
anos) e grupo controle (GC=65,03±11,44 anos). Visando caracterizar e verifi car a homogeneidade da amostra foi re-
alizado a coleta das medidas antropométricas segundo o protocolo de International Standards for Anthropometric As-
sessment (ISAK). A qualidade de vida dos indivíduos foi avaliada através do questionário WHOQOL-OLD. Os indivídu-
os do GE foram submetidos a 06 sessões de osteopatia, três vezes semanais, duração de trinta minutos, em dias al-
ternados, constituída de onze manobras osteopáticas. Ao término do estudo, os membros do GC foram submetidos 
aos mesmos procedimentos osteopáticos. Resultados: Observou-se um aumento signifi cativo intra grupo na faceta 3 
tanto para o GC (∆%=5,74; p=0,001) quanto para o GE (∆%=4,49; p=0,002. Na comparação intra grupo, O GE apre-
sentou um aumento signifi cativo (∆%=5,07; p=0,017) na faceta 5 ao comparar antes e após a intervenção do trata-
mento osteopático, enquanto que na comparação inter grupos observou-se uma diferença signifi cativa (∆%= -1,94; 
p=0,015) entre o GE e o GC somente no momento pós tratamento osteopático. Conclusão: idosos portadores de lom-
balgia submetidos ao tratamento osteopático apresentaram melhora da QV.
Palavras Chave: idosos, WHOQOL-OLD, autonomia, fi sioterapia

Abstract
Introduction: Spinal degeneration is an inherent part of aging process. The back pain is mainly caused by a large 
overload exposure during the life. Objective: evaluating the effects of osteopathy in the quality of life in elderly pa-
tients with low back pain. Method: Sixty eight sedentary elderly with chronic low back pain were randomly divided 
into 2 groups: 34 subjects who underwent osteopathic treatment (EG= 67.4±5.88 years) and 34 who did not undergo 
any treatment - control group (CG= 65.03±11.44 years). Anthropometric data was collect to verify the sample homo-
geneity, according to the International Standards for Anthropometric Assessment - ISAK´s protocol. The quality of life 
was assessed by WHOQOL-OLD in both groups twice. The EG subject were assessed at the beginning and at the end 
of the treatment and the CG in the same period without any treatment intervention. Subjects from EG underwent 06 
sessions of osteopathy, three times per week for thirty minutes, consisting of eleven osteopathic maneuvers. Results: 
It was found a signifi cant intra-group increase in facet 3 in both groups: CG (Δ% = 5.74, p = 0.001), EG (% Δ = 4.49, 
p = 0.002). The EG presented a signifi cant post-treatment increase (Δ = 5.07%, p = 0.017) in the facet 5, and signi-
fi cant lower than CG (Δ = -1.94% p = 0.015). Conclusion: elderly subjects with low back pain who underwent oste-
opathic treatment presented improvement in quality of life.
Key Words: aged, WHOQOL-OLD, personal autonomy, physical therapy.
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INTRODUÇÃO

A lombalgia, ou seja, dor na coluna lombar é 

um sintoma presente nas alterações músculo esque-

lética da região lombar mais comum nas sociedades 

industrializadas(1). 

A dor lombar tem como causas algumas condições: 

congênitas, degenerativas, infl amatórias, infecciosas, 

tumorais e mecânico-postural. A lombalgia mecânico-

postural, também denominada lombalgia inespecífi ca, 

representa, no entanto, grande parte das algias de colu-

na referidas pela população. Nela geralmente ocorre um 

desequilíbrio entre a carga funcional, que seria o esfor-

ço requerido para atividades do trabalho e da vida diá-

ria, e a capacidade funcional, que é o potencial de exe-

cução para essas atividades(2,3).

Nos idosos, a degeneração da coluna vertebral ine-

rente ao processo de envelhecimento, juntamente com 

o maior tempo de exposição a sobrecargas ao longo da 

vida, leva a uma tendência do idoso ser acometido pela 

lombalgia(4). Já que as doenças crônicas apresentam uma 

forte infl uência na capacidade funcional do idoso (5).

A capacidade funcional passa a ser um dos prin-

cipais determinantes da percepção de saúde do idoso, 

já que à medida que o grau de dependência aumenta 

maior é a chance do idoso auto perceber a sua saúde 

como ruim (6) infl uenciando diretamente em sua quali-

dade de vida(7).

A osteopatia surge então como uma forma holísti-

ca de medicina não convencional, que usa técnicas ma-

nuais para diagnosticar e tratar uma grande variedade 

de problemas de saúde. Para a Associação Americana 

de Osteopatia (AAO), a osteopatia é o sistema de cura 

que enfatiza, principalmente, a integridade da estrutu-

ra do corpo. Esta integridade estrutural é o fator mais 

importante a ser mantido com relação ao funcionamen-

to do organismo, regendo a saúde do organismo e evi-

tando a doença(8).

Os terapeutas se utilizam do conhecimento da ana-

tomia palpatória, da fi siologia e usam como recurso ape-

nas o conhecimento das técnicas e as próprias mãos 

para promover o reequilíbrio do corpo(9).

No cotidiano das clínicas e ambulatórios, observa-

se que o profi ssional da fi sioterapia que domina as téc-

nicas de osteopatia e as utiliza durante suas condutas 

terapêuticas tem obtido bons resultados no tratamento 

de pacientes com lesões do aparelho locomotor, envol-

vendo estruturas, como fáscias, músculos, articulações, 

ligamentos, elementos vasculares, linfáticos e do siste-

ma nervoso. 

Baseado nisto, este estudo teve como objetivo ava-

liar os efeitos da osteopatia sobre os níveis de qualidade 

de vida em idosos portadores de lombalgia.

Método

Foi realizada uma pesquisa experimental com 68 

idosas sedentárias, residente na cidade de Santarém, 

Estado do Pará, portadoras de lombalgia, com autono-

mia funcional para realizar suas atividades da vida diá-

ria, membros dos grupos de idosos assistidos pela Uni-

versidade Estadual do Pará (UEPa) e pelo Fundo de De-

senvolvimento e Ação Comunitária (FUNDAC).

As idosas voluntárias ao estudo foram divididas, de 

maneira randômica, em dois grupos iguais: um grupo 

que foi submetido ao tratamento experimental (4) utili-

zando as manobras de osteopatia e um grupo controle 

(GC), que também foi tratado posteriormente.

Esta pesquisa está em conformidade com a Re-

solução 196/96 (10), do Conselho Nacional de Saúde de 

10/10/1996 e da Resolução de Helsinki (11). O projeto 

de pesquisa foi aprovado no Rio de Janeiro, Brasil, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Castelo 

Branco sob o protocolo nº 0136/2008.

Visando caracterizar e verifi car a homogeneidade 

da amostra foi realizado a coleta das medidas antropo-

métricas de massa corporal e estatura, acrescidas do 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), com uso, res-

pectivo, de uma balança digital com resolução de 100g, 

da marca FILIZOLA, modelo PL150 Personal Line; de um 

estadiômetro profi ssional, marca SANNY e de um com-

passo de dobras cutâneas, marca LANGE (USA), com 

1mm de resolução e pressão constante de 10g/mm2. 

Todos os pontos de coleta obedeceram ao protocolo des-

crito no International Standards for Anthropometric As-

sessment - ISAK (12).

A qualidade de vida dos indivíduos foi avaliada por 

meio do questionário WHOQOL-OLD (13), que se baseia 

no pressuposto: “qualidade de vida é um construto sub-

jetivo, multidimensional e composto por dimensões po-

sitivas (mobilidade) e negativas” (14, 15). 

A versão fi nal do módulo do WHOQOL-OLD contém 

seis facetas de quatro itens cada (o módulo consiste em 

24 itens) avaliados pela escala de Likert (1 a 5 pontos) 

atribuídos a seis facetas: 

Faceta I – “Funcionamento do Sensório” (FSE)

Faceta II – “Autonomia” (AUT)

Faceta III – “Atividades Passadas, Presentes e Fu-

turas” (PPF)

Faceta IV – “Participação Social” (PSO)

Faceta V –  “Morte e Morrer” (MEM) 

Faceta VI – “Intimidade” (INT).

Como cada uma das facetas possui 4 itens, em 

todas as facetas o escore dos valores possíveis pode osci-

lar de 4 a 20, desde que todos os itens de uma faceta te-

nham sido preenchidos. Os escores destas seis facetas ou 

os valores dos 24 itens do módulo WHOQOL-OLD podem 

ser combinados para produzir um escore geral (“global”) 

para a qualidade de vida em adultos idosos, denotado 

como o “escore total” do módulo WHOQOL-OLD. 
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O questionário foi aplicado individualmente e foi 

solicitado aos indivíduos que, ao responder, tivessem 

em mente os próprios valores, aspirações, prazeres e 

preocupações, tomando por base as duas últimas se-

manas.

Posteriormente, os indivíduos do GE foram sub-

metidos a 06 sessões de osteopatia, três vezes sema-

nais, com duração de trinta minutos, em dias alterna-

dos, constituída de onze manobras osteopáticas  (16-19). 

Ao término do estudo, os membros do GC foram subme-

tidos aos mesmos procedimentos osteopáticos, depen-

dendo da necessidade individual.

Manobra 1: Escuta dorso-lombar  

Voluntário em decúbito ventral (DV). Osteopata de 

frente, ao nível da coluna lombar, com a mão sobre a 

epiderme, testa a mobilidade dos tecidos superfi ciais em 

direção à cabeça e depois em direção ao sacro, obser-

va em que direção os tecidos estão mais livres, no sen-

tido em que estiverem mais livres mantém uma peque-

na tensão durante três minutos e pede-se ao voluntário 

que respire profundamente, ao fi nal da manobra volta a 

testar novamente a mobilidade dos tecidos. A fi nalidade 

desta manobra é diminuir a tensão dos tecidos superfi -

ciais como fascias e outros que entram em tensão com 

a dor e com o imobilismo. 

Manobra 2: Manobras das cunhas de Derjanette - 

técnica sacro occipital (S.T.O.)

Paciente em decúbito ventral (DV) com os pés fora 

da maca, o terapeuta examina o comprimento dos mem-

bros inferiores, o sinal do calcâneo e sinal do dólar no 

glúteo máximo, em seguida coloca a cunha sob a cris-

ta ilíaca no membro mais curto e sob o trocanter maior 

no mais longo, formando com as cunhas um eixo per-

pendicular a pelve; mantém a posição por três minutos, 

e pede-se ao voluntário que respire profundamente, ao 

mesmo tempo em que o terapeuta com as mãos sobre o 

trocanter maior empurra o lado da pelve que tem o mem-

bro mais curto para frente (para maca) e em seguida, 

pressionando sobre a crista ilíaca empurra também para 

maca a pelve que tem o membro mais longo. Esta mano-

bra tem como fi nalidade diminuir as tensões e as assime-

trias da pelve. 

Manobra 3: Ponsagem do músculo  psoas

Voluntário em decúbito dorsal (DD) com os mem-

bros inferiores estendidos. Osteopata de pé ao nível 

da lombar do lado a ser tratado. Contatos: a mão in-

ferior segura e fl exiona ao máximo o joelho do volun-

tário e a mão superior localiza e massageia o músculo 

psoas em círculo, durante 90 (noventa) segundos apro-

ximadamente. Esta manobra tem como fi nalidade dimi-

nuir as tensões e melhorar o fl uxo sanguíneo do mús-

culo psoas.

Manobra 4: Técnica de músculo energia (ME) para 

músculo psoas 

Voluntário em (DD) perpendicular à maca, abra-

çando a coxa oposta o lado a ser tratado que fi ca fora 

da maca. Osteopata em fi nta para cabeça do voluntário, 

do lado do músculo a ser alongado. Contato: mão supe-

rior apoiando no joelho fl etido e a mão inferior no mem-

bro que está fora da maca. Osteopata alonga o mem-

bro até encontrar a barreira motora, faz uma resistên-

cia e pede ao voluntário que faça uma contração iso-

métrica de cinco (5) segundos por três vezes consecu-

tivas e em seguida, alonga um pouco mais até chegar 

a uma nova barreira motora, permanecendo na posição 

por trinta segundos respirando profundamente. Repetir 

toda manobra três vezes. Esta manobra tem como fi na-

lidade o alongamento do músculo psoas.

Manobra 5: Técnica de músculo energia (ME) para 

os músculos isquiossurais

Voluntário em (DD) com quadril e joelhos fl etidos 

em 90 graus. Osteopata apóia o membro em fl exão, pe-

gando por trás do tornozelo, alonga até encontrar a bar-

reira motora dos isquiossurais, pede-se ao voluntário 

que faça uma contração isométrica de cinco (5) segun-

dos por três vezes consecutivas, contra a resistência do 

terapeuta e em seguida, alonga um pouco mais até che-

gar a uma nova barreira motora, permanecendo na posi-

ção por trinta segundos respirando profundamente. Re-

petir toda manobra três vezes. Esta manobra tem como 

fi nalidade o alongamento dos músculos isquiossurais.

Manobra 6: Técnica da mobilização neural

Paciente em (DD) com os membros inferiores em 

extensão, terapeuta em fi nta para cabeça ao nível das 

pernas, coloca o membro inferior a ser tratado estendi-

do sobre o ombro, apóia com a mão distal sobre o joe-

lho e com a mão proximal segurando o dorso do pé. Em 

uma posição de fl exão do quadril que não provoque dor, 

realizar três serie de quarenta movimentos de dorso fl e-

xão e fl exão plantar, associando a pequenos movimen-

tos de fl exão do quadril. Esta manobra tem como fi nali-

dade melhorar a neurodinâmica, a circulação sanguínea 

dos nervos localizados dos membros inferiores e a fl exi-

bilidade da coluna lombar.

Manobra 7: Técnica de (ME) para uma lesão de ilíaco:

Posterior:

Voluntário em (DV), osteopata em fi nta ao nível da 

pelve do lado oposto a lesão; contatos: mão cefálica 

empala a pelve (EIPS), mão caudal segura a coxa em 

berço, produzindo uma rotação interna, adução e depois 

extensão. Pede-se ao voluntário que faça uma contração 

em direção à maca e resiste, produzindo uma contração 

isométrica de cinco (5) segundos por três vezes conse-
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cutivas em seguida, alonga um pouco mais até chegar 

a uma nova barreira motora, permanecendo na posição 

por trinta segundos. Repetir toda manobra três vezes.

Anterior:

Voluntário em (DL) com o lado da lesão para o 

teto, quadril e joelho fl etidos em noventa (90º), com o 

pé apoiando na coxa do Osteopata. Contatos: mão su-

perior apoiando no joelho, mão inferior com indicador 

sobre o ilíaco e o dedo médio sobre o sacro. Osteopata 

busca a barreira motora em fl exão do quadril, pede-se 

ao voluntário que execute primeiro ciclo uma abdução 

e resiste; segundo ciclo uma adução, e terceiro ciclo 

uma extensão, cada ciclo repete três a quatro vezes, 

com duração de cinco (5) segundos em cada contração. 

Em seguida o osteopata apóia no ilíaco e tenta ganhar 

um pouco mais em fl exão do quadril. Repetir toda ma-

nobra três vezes.

Manobra 8: Mobilização vertebral para lombalgia 

Voluntário em (DV) com os membros inferiores es-

tendidas sobre a maca. Osteopata de frente em nível da 

coluna lombar, contatos: polegar e indicador da mão in-

ferior do terapeuta apoiando sobre os processos trans-

versos da vértebra em lesão. Técnica: realizar movi-

mentos rítmicos no sentido anterior (para maca), inter-

calando a ciclos respiratórios. Realizar cinco a dez ciclos. 

A fi nalidade desta manobra é aumentar o fl uxo sanguí-

neo na região, reabsorver os resíduos metabólicos e di-

minuir a dor lombar.

Manobra 9: Manobra articulatória de sacro: 

Para lesões de base anterior (em fl exão)

Voluntário em (DV) com os membros inferiores em 

extensão. Osteopata em fi nta para os pés. Contatos: pi-

siforme sobre a base do sacro; realizam-se séries de 10 

movimentos rítmicos intercalados por ciclos respirató-

rios e, no fi nal de cada inspiração, procura-se ganhar 

um pouco mais de amplitude de movimento, para repo-

sicionar a base sacral.

Para lesões de base posterior (em extensão).

Voluntário em (DV) com os membros inferiores em 

extensão. Osteopata em fi nta para cabeça; contatos: pi-

siforme apoiado sobre ápice sacral (AIL); realizam-se 

séries de 10 movimentos rítmicos intercalados por ci-

clos respiratórios e, no fi nal de cada expiração, procura-

se ganhar um pouco mais de amplitude de movimento, 

para reposicionar a base sacral.

Manobra 10: Músculo energia (ME) para os múscu-

los eretores da espinha

Voluntário sentado com os membros inferiores es-

tendidos sobre a maca. Osteopata em fi nta, atrás do pa-

ciente, contato: mãos apoiando sobre os ombros, pede-

se ao voluntário que faça uma contração para trás con-

tra a resistência do terapeuta produzindo uma contração 

isométrica de cinco (5) segundos, por três vezes conse-

cutivas, em seguida, alonga um pouco mais até chegar 

a uma nova barreira motora. Repetir toda manobra três 

vezes associando a ciclos respiratórios profundos. Esta 

manobra tem como fi nalidade alongar o grupo eretor da 

coluna vertebral.

Manobra 11:Músculo energia (ME) para o quadra-

do lombar

Paciente em (DV), osteopata em fi nta frontal ao 

nível da coluna lombar, contato: mão cefálica fi xa a dé-

cima segunda costela, mão caudal segura espinha ilía-

ca ântero-superior (EIAS) e busca a barreira motora pu-

xando para cima. Pede-se ao paciente que faça contra-

ção isométrica em direção a maca por cinco segundos, 

repetir três vezes consecutivas, em seguida o osteopa-

ta alonga ate encontrar nova barreira motora, perma-

necer por trinta segundos e repetir toda manobra três a 

quatro vezes. Esta manobra tem como fi nalidade alon-

gar e relaxar a fáscia tóraco-lombar e o músculo qua-

drado lombar.

Ao término do tratamento osteopático, ambos os 

grupos (GE e GC) se submeteram a uma nova avaliação 

da qualidade de vida utilizando o mesmo instrumento 

descrito anteriormente.

Para análise dos dados, foram utilizadas técnicas 

de estatística descritiva (média, desvio padrão e valores 

mínimo e máximo). A normalidade e homogeneidade de 

variância dos dados foram verifi cadas através dos testes 

de Shapiro Wilk. Na estatística inferencial foi utilizada a 

Análise de Variância (ANOVA) de medidas repetidas nos 

fatores grupo e tempo para comparação intra e intergru-

pos, seguida do Post Hoc de Tukey para localizar as pos-

síveis diferenças. Foi utilizado o nível de signifi cância de 

95% (p<0,05). O programa SPSS 14.0 foi utilizado para 

o tratamento dos dados.

Tabela 1. Dados descritivos da amostra.

Média Desvio padrão Mínimo Máximo p-valor 

Peso 65,06 11,05 46,00 88,00 0,326

Idade 67,41 5,88 58,00 79,00 0,128

Imc 28,82 4,61 22,68 39,11 0,083

Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; p-valor<0,05.
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RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os dados descritivos das vari-

áveis antropométricas e etárias apresentadas com a fi -

nalidade de caracterizar a amostra pesquisada.

Observa-se que o grupo de idosas avaliadas apre-

senta idade média de 65,06±11,05 anos, sendo caracte-

rizadas como idoso jovem (20) e IMC 28,82±4,61 que re-

presenta um grupo de idosas obesas segundo a Organi-

zação Mundial da Saúde (21).

A fi gura 1 apresenta as diversas facetas da qualida-

de de vida antes e após a intervenção osteopática.

Observou-se um aumento signifi cativo intra grupo 

na faceta 3 tanto para o GC (∆%=5,74; p=0,001) quan-

to para o GE (∆%=4,49; p=0,002), caracterizando uma 

satisfação sobre conquistas na vida e projetos anseios 

futuros já que esta faceta refere-se a atividades passa-

das, presentes e futuras. 

A faceta 5 está relacionada às preocupações, in-

quietações, expectativas e temores sobre a morte e 

morrer. Na comparação intra grupo, O GE apresentou 

um aumento signifi cativo (∆%=5,07; p=0,017) nesta 

faceta ao comparar antes e após a intervenção do trata-

mento osteopático, enquanto que na comparação inter 

grupos observou-se uma diferença signifi cativa (∆%= 

-1,94; p=0,015) entre o GE e o GC somente no momen-

to pós tratamento osteopático. 

A avaliação de Qualidade de Vida está estruturada 

em 6 facetas com escores particulares, contudo, a aná-

lise dos mesmos se dá mediante uma composição arit-

mética que calcula o escore fi nal da QOL (13). Nesta va-

riável, observou-se aumento signifi cativo (∆%= 2,85; 

p=0,000) intra grupo somente no GE, ou seja, o grupo 

submetido ao tratamento osteopático apresentou me-

lhora na qualidade de vida.

DISCUSSÃO

Um estudo realizado por Fleck et al (22) com obje-

tivo de  apresentar a metodologia utilizada e os resul-

tados dos grupos focais para avaliação da qualidade de 

vida (QV) do idoso, utilizando o WHOQOL-OLD, obser-

vou-se uma tendência de associação entre qualidade de 

vida e bem-estar ou sentir-se bem. 

O aumento nos valores médios nas facetas 3 (Ativi-

dades Passadas, Presentes e Futuras) e 5 (Morte e Mor-

rer) no GE corrobora com dados de Èeremnych (23), onde 

os fatores mais comuns que tem impacto na QV em ido-

sos são a saúde, problemas fi nanceiros, relações fami-

liares e a comunicação.

Um estudo de Low e Molzahn (24) com 420 idosos 

observou que a saúde e os recursos fi nanceiros infl uen-

ciam diretamente e positivamente na vida e na qualida-

de de vida das pessoas. O apoio emocional e o ambien-

te físico afetam indiretamente a qualidade de vida. Fun-

damentando, assim, o aumento nos valores médios na 

faceta 3 no GC, já que a qualidade de vida relacionada 

com a saúde e estado subjetivo de saúde são conceitos 

afi ns, centrados na avaliação subjetiva do paciente e ne-

cessariamente ligados ao impacto do estado de saúde 

sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente (25).

Em um estudo a fi m de examinar os fatores que 

contribuem para a QV dos idosos nas regiões do Cana-

dá e do Brasil através de uma amostra aleatória de 202 

idosos provenientes do Canadá e 288 no Brasil. Avaliou 

que a QV global e sobre os domínios físico, psicológico 

e ambiental foram maiores na amostra canadense. Es-

cores dos domínios sociais não foram signifi cativamen-

te diferentes. Os autores encontraram o mesmo padrão 

de fatores (satisfação com a saúde, dinheiro sufi ciente, 

o que signifi ca na vida, e oportunidades para atividades 

de lazer) contribuíram para a variância da QV em ambos 

os países, exceto para o ambiente físico, que foi signi-

fi cativa no Brasil e não no Canadá. A satisfação com a 

saúde foi o maior contribuinte para a qualidade de vida 

em ambas as amostras, e satisfação com as relações 

pessoais não foi signifi cativo em qualquer país (26).

Figueira et al (27) em uma pesquisa com o objetivo 

avaliar os efeitos do envelhecimento sobre a QV do pes-

soas com idade atendidas pelo Programa de Saúde da 

Família, utilizando o WHOQOL-OLD, detectou que exis-

te uma correlação entre a renda e qualidade de vida. A 

morte e morrer pareciam ser uma preocupação substan-

cial, em oposição à intimidade que elevou o nível de QV. 

O aumento signifi cativo do escore total da QV no 

GE denota que o grupo submetido ao tratamento osteo-

pático apresentou melhora na qualidade de vida devido 

Figura 1. Facetas WHOQOL-OLD
*p<0,05; GE pré x GE pós;
**p<0,05; GC pós x GE pós. 
#p<0,05; GC pré x GC pós.

Figura 2. Escore Total WHOQOL-OLD

*p<0,05; GE pré x GE pós
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Qualidade de vida de idosos portadores de lombalgia tratados com osteopatia.

a redução da dor e da incapacidade ocasionada pela dor 

lombar. Esses dados corroboram com um estudo Falcão 

et al que teve como objetivo investigar a qualidade de 

vida relacionada à saúde e incapacidade em idosos com 

dor lombar crônica com 92 idosos, evidenciando que a 

qualidade de vida e a incapacidade funcional dos idosos 

com dor lombar crônica estão correlacionados e são in-

fl uenciados, principalmente, pela intensidade da dor e 

sintomas depressivos (28).

Outro estudo com o objetivo de avaliar a qualida-

de de vida do Programa de Saúde da Família de pesso-

as mais velhas conclui que conforme o envelhecimento 

progride, a QV e isso são explicadas pela perda de auto-

nomia, as futuras atividades presentes e passados mais 

participação social (20).

Chachamovich et al (29) ressalta que a versão brasi-

leira do Módulo WHOQOL-OLD  todos os domínios apre-

sentaram unidimensionalidade e independência local e 

sugere alterações na escala de resposta e a exclusão de 

itens problemáticos determinaram melhora da perfor-

mance da escala do WHOQOL-OLD.

Portanto, a qualidade de vida é uma noção eminen-

temente humana que se aproxima do grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambien-

tal, pressupondo uma síntese cultural de todos os ele-

mentos que determinada sociedade considera como seu 

padrão de conforto e bem-estar (30). Em função disso, 

pode-se concluir que os indivíduos idosos portadores de 

lombalgia submetidos ao tratamento osteopático apre-

sentaram melhora da QV.
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Artigo Original

Estudo da estimulação elétrica funcional na rotação 
externa de coxofemoral em hemiparéticos, 
através da eletrogoniometria.
Lucas Valiati Batista(1), Elisabete Vitchemech(1), Letícia Alves Fonseca(2), Beatriz Guimarães Ribeiro(2), Clau-

dia Santos Oliveira(3), Ivo Ilvan Kerppers(4), Mario César da Silva Pereira(4). 

Resumo
Introdução: O Acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença crônica severa que causa grandes complicações em 
termos de incapacidades físicas. A espasticidade de rotadores internos de coxofemoral é uma característica frequen-
te em indivíduos hemiparéticos, pois provoca uma diminuição da amplitude de movimento na rotação externa da ar-
ticulação coxofemoral destes indivíduos. A estimulação elétrica funcional (FES) mostra-se como um método efi caz na 
melhora da amplitude de movimento. Objetivo: Portanto, o estudo tem como objetivo quantifi car e comparar o mo-
vimento angular de rotação externa ativa da articulação coxofemoral antes e após aplicação de FES por intermédio de 
dados coletados com a eletrogoniometria. Método: O estudo realizou-se nas dependências da Clínica Escola de Fisio-
terapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). A amostragem constituiu-se de 10 pacientes com a 
sintomatologia de hemiparesia espástica após AVE dividida, aleatoriamente, em dois grupos, o grupo aplicado (GA) 
constituído por 5 pacientes que realizaram tratamento fi sioterapêutico com uso de FES (8 sessões) e o grupo contro-
le (GC) que utilizou a FES como placebo. As amplitudes de movimento ativo de rotação externa de coxofemoral foram 
mensuradas por meio da eletrogoniometria. Resultados: No GA ocorreu um aumento signifi cativo da amplitude de 
movimento de rotação externa elucidada pelas médias de 20,11º pré e de 28,15º após. No grupo controle não foram 
observadas alterações signifi cativas nas amplitudes de movimentos, demonstrado pelas médias de 26º antes e 24,11º 
após. Conclusão: Os resultados sugerem que a FES é um coadjuvante terapêutico importante no aumento da rota-
ção externa de quadril em indivíduos hemiparéticos.
Palavras chaves: Acidente Vascular Encefálico, eletroestimulação, hemiparesia, reabilitação.

Abstract 
Introduction: Stroke (CVA) is a severe chronic illness that causes major complications in terms of physical disabili-
ties. The spasticity of hip internal rotators is a frequent feature in hemiparetic individuals, it causes a decreased range 
of motion in external rotation of the hip joints of these individuals. The functional electrical stimulation (FES) is shown 
as an effective method in improving range of motion. Objective: Therefore, the study aims to quantify and compare 
the angular movement of active external rotation of the hip joint before and after application of FES by means of data 
collected with the electrogoniometer. Method: The study took place at the premises of the School of Physical Thera-
py Clinic at the State University of the Midwest (UNICENTRO). The sample consisted of 10 patients with symptoms of 
spastic hemiparesis after stroke divided randomly into two groups, the group applied (GA) consisting of fi ve patients 
who underwent physical therapy with the use of FES (8 sessions) and the control group (GC) using the FES as a pla-
cebo. The active range of motion of hip external rotation were measured by electrogoniometer. Results: GA was a 
signifi cant increase range of motion of external rotation elucidated by means of pre ° 20.11 ° and 28.15 thereafter. 
In the control group there were no signifi cant changes in range of motion, shown by the mean of 26 ° 24.11 ° before 
and after. Conclusion: The results suggest that FES is an important therapeutic adjunct in increased hip external ro-
tation in hemiparetic individuals.
Key words: stroke, electrical stimulation, hemiplegic, rehabilitation. 
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INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença 

crônica severa que causa grandes complicações em ter-

mos de incapacidades físicas para os indivíduos. Resulta 

de uma restrição da irrigação sanguínea ao cérebro por 

uma isquemia ou hemorragia que causa lesões celulares 

e danos nas funções cerebrais(1-3). 

O AVE isquêmico é causado pela interrupção do for-

necimento de oxigênio e glicose ao tecido cerebral, devi-

do a uma oclusão vascular localizada, podendo ser tran-

sitório ou defi nitivo. Já o hemorrágico é causado por he-

morragias subaracnóideas, geralmente decorrente da 

ruptura de aneurismas saculares congênitos, ou pela 

hemorragia intraparenquimatosa, basicamente causada 

pela degeneração hialina de artérias intraparenquimato-

sas cerebrais(4,5).

Apresenta manifestações clínicas que envolvem co-

mumente alterações motoras e sensitivas prejudicando 

a função física, sendo que a severidade do quadro clínico 

dependerá da área e da extensão da lesão(6).

O comprometimento motor é um dos maiores pro-

blemas enfrentados por esses pacientes. Essa disfunção 

é caracterizada, principalmente, por hemiplegia ou he-

miparesia do hemicorpo afetado decorrente da lesão do 

neurônio motor superior(7-9).

Logo após o AVE o tônus muscular apresenta-se 

fl ácido podendo permanecer assim por horas, dias ou 

semanas. Entretanto, o tônus muscular tende a aumen-

tar gradativamente e a espasticidade se instala. Ela é ca-

racterizada pelo aumento da resistência ao alongamento 

passivo e é dependente da velocidade do alongamento, 

sendo que a mesma é um dos distúrbios motores mais 

freqüentes nesses indivíduos(6,10,11).

Os mecanismos fi siopatológicos da espasticidade 

ainda não estão totalmente esclarecidos, sendo que a 

defi nição mais aceita é a perda das infl uências inibitórias 

descendentes no controle das vias do refl exo de estira-

mento, essas alterações propiciam a hiperexcitabilidade 

dos motoneurônios, causando exacerbação dos refl exos 

profundos e aumento do tônus muscular, com predomí-

nio da musculatura fl exora de membros superiores e ex-

tensora de membros inferiores(12).

Minutoli et al(13) relatam que a presença de espasti-

cidade nos membros inferiores tem predomínio nos mús-

culos extensores: extensão e rotação interna do quadril, 

extensão do joelho, fl exão plantar e inversão do pé. 

A Estimulação Elétrica Funcional (FES) é uma forma 

de eletroterapia com objetivo de promover contração 

em músculos privados do controle nervoso, tendo como 

resultado um movimento funcional. Ela é uma técnica de 

aplicação segura de corrente elétrica que estimula o sis-

tema neuromuscular lesionado, na tentativa de readqui-

rir ou melhorar a função perdida(12,14).

A FES coordena a excitação elétrica de músculos 

fracos ou parcialmente paralisados em pacientes que 

apresentam lesão do neurônio motor superior e seu uso 

vem trazendo signifi cativa contribuição na restauração 

funcional de pessoas com incapacidade física(15,16).

A FES despolariza o nervo motor, produzindo uma 

resposta que causa uma contração funcionalmente útil, 

sincrônica em todas as unidades motoras do músculo es-

timulado, melhorando seu trofi smo. Essa estimulação 

permite a entrada seletiva e repetitiva aferente até o Sis-

tema Nervoso Central (SNC), ativando não só a muscu-

latura local, mas também mecanismos refl exos necessá-

rios à reorganização da atividade motora. Além disso, o 

estímulo elétrico diminui o tônus do grupo muscular anta-

gonista, pelo mecanismo de inibição recíproca, auxiliando 

no aumento da amplitude de movimento (ADM)(17,18).

Segundo Martins et al (2004), o emprego da FES 

em indivíduos hemiparéticos espásticos aumenta a mo-

vimentação ativa e passiva, aumentando assim sua am-

plitude de movimento e recuperando a funcionalidade 

motora(19).

A goniometria, descrita na literatura desde 1914, é 

amplamente usada, tanto na prática clínica quanto em 

pesquisas científi cas, com a fi nalidade de medir a ADM 

de diversas articulações como no movimento angular de 

rotação externa ativa da articulação coxofemoral a qual 

se situa em torno de 45º. Dessa forma, o eletrogoniô-

metro fl exível tem sido utilizado para avaliação funcio-

nal de diferentes articulações por ser leve, portátil e de 

fácil aplicação, não interferindo nas atividades realiza-

das nem restringindo os movimentos, além de se adap-

tar melhor aos segmentos corporais(20-24).

Portanto, este trabalho tem como objetivo quantifi -

car e comparar o movimento angular de rotação externa 

ativa da articulação coxofemoral, pré e após aplicação 

de FES por intermédio de dados coletados com a eletro-

goniometria em pacientes separados em grupo aplicado 

e grupo controle, tendo assim parâmetros para mensu-

rar a efi cácia da terapia.

MÉTODO

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

UNICENTRO, registro nº. 07722/2009, e todos os parti-

cipantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).

O estudo foi realizado nas dependências da Clíni-

ca Escola de Fisioterapia da UNICENTRO, no período de 

08 de setembro a 09 de outubro de 2009, totalizando 

oito sessões, duas por semana. Foram inclusos no estu-

do os sujeitos que apresentaram hemiparesia, indepen-

dente do lado acometido, sendo o grau de espasticida-

de avaliado por meio da escala de Ashworth Modifi cada. 

Foram exclusos os sujeitos que apresentaram alterações 

reumáticas na articulação coxofemoral, alterações orto-

pédicas em coxofemoral, alterações neurológicas como 

a perda da sensibilidade e alterações de consciência ou 

cognitivas que impossibilitavam ao indivíduo responder 
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Avaliação das posturas adotadas na dança.

perguntas simples, como por exemplo, “se estão sentin-

do algo diferente”.

A amostra foi composta de 10 voluntários de ambos 

os sexos pós-AVE, sendo 6 homens e 4 mulheres, dividi-

da de forma aleatória em grupo controle (GC) com n=5 

e grupo aplicado (GA) com n=5. . Os sujeitos correspon-

deram à faixa etária entre 40 e 80 anos, sendo a média 

de idade de 58 anos. No GA a média de idade foi de 57 

anos e no GC de 50 anos.

Os sujeitos possuíam variação de 5 a 120 meses de 

sequelas pós-AVE e estavam em tratamento fi sioterápi-

co contínuo, 1 a 2 vezes por semana, para reabilitação 

funcional anteriormente ao estudo, sendo que ao con-

cordarem em participar da pesquisa eles deixaram de 

realizar as sessões semanais, não havendo interferên-

cia assim de outras técnicas fi sioterápicas junto à téc-

nica aplicada. 

Para avaliação da amplitude de movimento foi utili-

zado um eletromiógrafo com oito canais da marca EMG 

System Brasil Ltda, sendo um canal adaptado à capta-

ção de sinais do eletrogoniômetro. O eletrogoniômetro 

era constituído de duas hastes plásticas, interligadas por 

um potenciômetro linear e resistência de 10 KΩ, multi-

volts, com passagem de 4 Volts sobre o eixo articular 

de rotação da articulação coxofemoral em estudo, per-

mitindo o registro da variação angular contínua e auto-

mática, ligado ao Software de aquisição de sinais Win-

daq, o sinal passado por um fi ltro passa banda de 20-

500 Hz, amplifi cado em 1.000 vezes e convertido por 

placa A/D com freqüência de amostragem de 2000 Hz 

para cada canal.

Primeiramente, foi avaliado o grau de espasticida-

de de todos os sujeitos por meio da escala de Ashworth 

Modifi cada. No GA, quatro sujeitos apresentaram grau 1 

de espasticidade e um grau +1. Já no GC, um apresen-

tou grau 0 e o restante grau 1.

Para avaliação da amplitude de movimento o sujei-

to foi posicionado sentado em uma maca encostada na 

parede de forma que ele fi casse com as costas apoiadas 

na mesma, utilizando a parede como encosto. Os mem-

bros inferiores fi caram suspensos no ar, de forma que a 

região poplítea fi casse encostada na borda da maca, po-

sicionando assim o joelho e o quadril em 90 graus de 

fl exão, sendo então solicitado ao paciente à realização 

de rotação externa coxofemoral de forma ativa repetida 

por 3 vezes durante 30 segundos cada, as quais eram 

mensuradas em graus pela eletrogoniometria, esse pro-

cedimento foi realizado antes e após a intervenção em 

ambos os grupos. 

Para o tratamento fi sioterapêutico, o paciente foi 

posicionado deitado sobre a maca em decúbito ventral 

e o FES foi colocado na região do ponto motor de glú-

teo máximo. O aparelho Neurodyn 2000 da marca Ibra-

med® possui eletrodos  de borracha eletricamente con-

dutores medindo 5 por 5 centímetros, tendo parâmetros 

fi xos de 30 μs modulados a frequência de 30 Hz, tempo 

de sustentação 5 segundos e tempo de repouso de 10 

segundos. Utilizou-se a rampa de subida e descida de 

0,5 segundos por um tempo de 20 minutos. No GA in-

tensidade foi determinada conforme a tolerância do pa-

ciente, já no GC o aparelho permaneceu desligou por 

todo o tempo.

Os dados foram analisados através de programa 

software Origin 6.0, Massachusetts, USA, e a estatísti-

ca descritiva e inferencial feita através do programa es-

tatístico SPSS, 2007 for Windows. Para testar a normali-

dade ou não da amostra foi utilizado o teste de Shapiro-

Wilk, com nível de signifi cância de 95%, p≤0,05. 

RESULTADOS

A amostra foi composta por 10 participantes, com 

a média de idade de 58 anos, dos quais 40% eram do 

sexo feminino e 60% do sexo masculino. Do total de pa-

cientes 60% apresentaram o hemicorpo esquerdo aco-

metido pelo AVE e outros 40% o hemicorpo direito.

Na fi gura 1, estão dispostos os valores das médias 

antes e após a aplicação de FES no grupo controle e 

grupo aplicado, onde se observa em comparação a linha 

de base inicialmente medida que ambos os grupos man-

tiveram médias equivalentes.

Em relação aos valores das médias entre homens 

e mulheres do grupo controle e aplicado, obteve-se 

no grupo controle a mensuração média nas mulheres 

de 38,50º antes da aplicação e após a aplicação foi de 

38,42º, já entre os homens a media antes da aplicação 

foi de 18,67º e a pós-aplicação 17,91º graus. 

No grupo aplicado a mensuração média nas mu-

lheres foi de 18,73º antes da aplicação e após a apli-

cação foi de 26,1º números estes devido o grupo ser 

composto por apenas uma mulher, entre os homens a 

media antes da aplicação foi de 20,54º e após-aplica-

ção 28,75º graus. 

A tabela 1 demonstra a média em graus do mo-

vimento de rotação externa comparado com os graus 

de espasticidade avaliado conforme escala Modifi cada 

Figura 1. Médias entre grupo controle e aplicado comparando 
com a linha de base (medida angular inicial) nos oito atendi-
mentos realizados.
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de Ashworth, onde os pacientes do grupo controle que 

apresentavam espasticidade grau 1 obtiveram um valor 

de mensuração de 22,82º antes da aplicação e após a 

aplicação essa mensuração foi de 22,18º, os sujeitos 

avaliados com espasticidade grau 0 tiveram uma an-

gulação de 41,72º antes à aplicação e após aplicação 

41,81º. 

O Grupo aplicado teve uma média de 22,15º antes 

da aplicação e 30,02 pós-aplicação nos sujeitos com 

grau 1 de espasticidade, nos sujeitos com grau +1 essa 

mensuração foi de 12,32º antes da aplicação e 20,92º 

após a aplicação da estimulação. Comparando os su-

jeitos com espasticidade grau 1 do grupo controle com 

os do aplicado, verifi ca-se que ambos os grupos saíram 

de uma média em torno de 22º graus, no qual o grupo 

controle permaneceu nessa média e o grupo aplicado 

teve um aumento signifi cativo, no qual a angulação após 

aplicação teve uma média de 30,02º. 

Com relação aos valores médios antes e depois do 

grupo controle, fi gura 3, percebe-se que não houve al-

teração signifi cativa da angulação, pois as médias antes 

e depois de cada sessão equivaleram-se.

Por meio das médias de todos os valores coleta-

dos antes e também médias dos valores obtidos após as 

aplicações, nota-se uma manutenção nas angulações de 

todos os pacientes. 

Na fi gura 4 estão demonstrados os valores médios 

antes e depois no grupo aplicado, onde se observa que 

a técnica promoveu aumento na amplitude de movimen-

to mensurada pela rotação externa de coxofemoral. Por 

meio das médias de todos os valores coletados antes e 

também médias dos valores obtidos após as aplicações, 

nota-se uma evolução de todos os pacientes. 

DISCUSSÃO

Guirro et al(25) e Soares et al(26) observaram um au-

mento na força de contração muscular e aumento da 

ADM de dorsifl exão ativa do tornozelo, após a aplicação 

de estimulação elétrica de baixa freqüência, sendo com-

patível com os achados do presente estudo que cons-

tatou o ganho de forca em glúteo máximo por meio da 

FES, a qual se traduz em ganho de ADM de rotação ex-

terna de coxofemoral em todos os sujeitos eletroesti-

mulados.

Arantes et al(27), uma revisão sistemática da litera-

tura, verifi cam que os estudos aleatorizados demons-

traram efeitos positivos da eletro estimulação funcional 

aplicada no músculos de punho e dedos em pacientes 

hemiparéticos, concordando com nosso estudo que de-

monstra efeitos satisfatórios quando a FES é aplicada no 

músculo glúteo máximo.

Rodrigo et al(28) consideraram a FES segura e efe-

tiva na melhora da ADM ativa e passiva da dorsifl exão, 

na reeducação muscular, diminuição da espasticidade, 

da mesma forma como demonstrado nesse estudo em 

relação à articulação coxofemoral no movimento de ro-

tação externa.

Chae et al(24) e Cauraugh et al(25) relataram que a 

Estimulação Elétrica Funcional (EEF) pode ser aplicada 

diariamente e por um período de até seis meses. O pro-

grama com duas sessões semanais durante três meses 

com duração de 20 minutos cada sessão sendo uma 

média de tempo utilizada em diversos estudos se mos-

trou viável, visto que os resultados alcançados foram 

Tabela 1. Antes e depois com relação à espasticidade.

Grupo Controle Grupo Aplicado

Antes Depois Antes Depois

Grau 1 22.82 22.18 Grau 1 22.15 30.02

Grau 0 41.72 41.81 Grau +1 12.32 20.92

Figura 3. Evolução durante os atendimentos aos pacientes do 
grupo controle.

Figura 4. Evolução dos pacientes no grupo aplicado após oito 
atendimentos.
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positivos.

No presente estudo foram realizados dois atendi-

mentos semanais por 20 minutos de eletroestimulação 

funcional, protocolo seguido neste estudo, sendo que 

após a aplicação demonstrou resultados satisfatórios 

assim como obtidos pelos autores acima citados.

Staub et al(29) e Hara et a l(30), em estudos separa-

dos, mostraram os efeitos benéfi cos na recuperação mo-

tora da força muscular e coordenação motora que a FES 

pode promover. Neste estudo, a aplicação da eletroes-

timulação funcional apresentou resultados satisfatórios 

na adequação do tônus muscular e na recuperação mo-

tora de indivíduos hemiplégicos. 

Neste estudo observou-se um aumento da ampli-

tude de movimento de rotação externa de membro in-

ferior acometido, documentado pelos dados da eletro-

goniometria. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou que os indivíduos 

hemiparéticos que utilizaram a eletroestimulação fun-

cional, obtiveram um aumento signifi cativo de movi-

mentação ativa de rotação externa coxofemoral, o que 

torna a técnica um recurso coadjuvante terapêutico im-

portante para estes pacientes.

Por intermédio desta pesquisa foi possível a verifi -

cação da atuação da FES na estimulação da contração 

de músculos paralisados decorrentes de lesão do neurô-

nio motor superior, o que resulta em ganho de ativida-

de muscular e diminuição na espasticidade do músculo 

glúteo máximo, gerando um incremento da ADM ativa 

de rotação externa de coxofemoral, cujo se traduz em 

maior funcionalidade ao paciente. Portanto, a FES é um 

coadjuvante terapêutico importante para tratamento em 

hemiparéticos.
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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 develop-
ment of musculoskeletal diseases.
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Resumo
Introdução: Difundida no mundo inteiro, a dança é executada como recreação, como prática em academias e pro-
fi ssionalmente. Existem diversas posturas, na dança que são diferentes das consideradas normais e devido à repeti-
ção, os bailarinos acabam adotando-as, desenvolvendo alterações em sua postura. Objetivo: O presente estudo obje-
tivou analisar as posturas adotadas na dança de salão e sua relação com o desenvolvimento de patologias osteomio-
articulares. 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 fotográ-
fi ca. A amostra foi composta por 21 bailarinos com média de idade igual a 22,6 anos, com um tempo médio de prá-
tica 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%); eleva-
ção 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. Conclusão: Confi rmando os objetivos propostos, per-
cebeu-se que as posturas adotadas na dança de salão associada à alterações posturais pré-existentes podem favore-
cer o desenvolvimento de patologias nos sistemas articular, muscular e esquelético. A identifi cação precoce das altera-
ções posturais presentes e a adoção de medidas profi láticas efetivas podem vir a prevenir o agravo ou a ocorrência de 
lesões em dançarinos de dança de salão, reforçando-se a participação do profi ssional de fi sioterapia no trabalho pre-
ventivo de possíveis lesões, evitando desperdício com tempo de recuperação.
Descritores: Postura; Dança de Salão; Fisioterapia

Abstract
Introduction: Spread throughout the world, dancing is performed as recreation, as gym practice and also as profes-
sional 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. Objetive: 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 throu-
gh 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 ave-
rage 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%), eleva-
tion 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 fi ngers away. Conclusion: Confi rming the proposed objectives, it was noticed that the pos-
tures adopted in ballroom dancing may favor the development of pathologies in the articular system, joint and mus-
cle. Early identifi cation of these postural changes and the adoption of effective preventive measures are likely to pre-
vent the injury or the occurrence of injuries in ballroom dancers.
Key words: Posture; Ballroom Dancing, Physical Therapy.
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INTRODUÇÃO

A dança está presente na história da humanida-

de desde os tempos mais remotos e sempre foi utiliza-

da como elemento da cultura de vários povos(1). Difun-

dida no mundo inteiro, a dança é apreciada por crian-

ças, jovens, adultos e idosos, sendo executada como re-

creação, como prática regular em academias de dança e 

ainda como prática profi ssional(2).

A dança de salão é uma das mais recentes quan-

do comparada às demais. Dançava-se desde os mais re-

motos dos tempos, mas aos pares entrelaçados, carac-

terística da dança de salão, somente a partir do século 

XVII. Neste período nasceu a valsa, primeira dança de 

salão, a partir daí novos ritmos surgiram, dentre eles, o 

tango, o bolero e o samba de gafi eira. Estas danças pro-

porcionam diversos efeitos positivos, dos quais podem 

ser citados: socialização, desinibição, resistência aeróbi-

ca, postura, coordenação, lubrifi cação das articulações, 

percepção espaço-temporal e fortalecimento de grupos 

musculares(3).

Na prática profi ssional são necessários treinamen-

tos diários, iniciando com exercícios de fácil execução 

evoluindo para os de maior difi culdade e intensidade, 

para os quais os dançarinos necessitam de preparo fí-

sico, fl exibilidade, agilidade e coordenação motora(2). O 

sistema neuromusculoesquelético precisa estar em har-

monia para que haja uma boa postura(4), sendo esta de-

fi nida pela posição que o corpo adota no espaço, assim 

como a sua relação com a gravidade. A postura humana 

tem sido objeto de interesse crescente em estudos, uma 

vez que os desvios posturais, estruturais e funcionais, 

causam desequilíbrios, levando a compensações que 

podem provocar alterações na biomecânica normal(5).

A manutenção do equilíbrio é fundamental, e a de-

sorganização de um segmento do corpo implicará em 

uma nova organização de todos os outros, assumindo 

então uma postura compensatória, a qual também in-

fl uenciará as disfunções motoras dependentes(6). Por-

tanto a avaliação postural é o passo inicial para qual-

quer atendimento fi sioterapêutico. A partir do alinha-

mento dos segmentos corporais, cria-se uma hipótese 

de distribuição de carga e solicitação mecânica para es-

truturas como músculos, ligamentos e articulações(7). 

Existem diversas posturas, movimentos e passos 

na dança que são diferentes dos movimentos ditos nor-

mais e devido à repetição, os bailarinos acabam adotan-

do-as. Deste modo, o dançarino começa a desenvolver 

alterações em sua postura(8). 

Devido ao número crescente da prática de dança de 

salão e ao grande número de adeptos surgindo a cada 

dia, fez-se necessário um estudo para analisar se algum 

tipo de alteração postural possa em um futuro breve 

causar lesões osteomioarticulares. Deste modo, o estu-

do poderá reforçar a necessidade de um trabalho pre-

ventivo, melhorando o desempenho dos bailarinos na 

prática de dança de salão e favorecendo a elaboração de 

protocolos de tratamento para que não ocorra um des-

perdício maior com o tempo de recuperação.

A partir das refl exões acerca da temática em ques-

tão, o presente estudo teve como objetivos: Identifi car a 

existência de alterações posturais nos bailarinos, inves-

tigar a prevalência de disfunções osteomioarticulares e 

correlacionar a posição corporal na prática da dança com 

as alterações posturais encontradas e o desenvolvimen-

to de patologias osteomioarticulares.

MÉTODO

Foi realizado um estudo quantitativo, do tipo trans-

versal e descritivo, desenvolvido no período de Maio a 

Julho de 2009 em duas escolas de dança localizadas na 

cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.

Participaram da pesquisa 21 bailarinos profi ssio-

nais de dança de salão. Foram inclusos na pesquisa os 

professores e instrutores de dança de salão, com idade 

entre 18 e 30 anos, que realizam esta atividade há no 

mínimo dois anos consecutivos, com uma freqüência mí-

nima de três dias na semana e com uma duração de 2 

horas diária. Foram exclusos todos aqueles que realizas-

sem outro tipo de dança e que estivessem afastados das 

aulas por um período de um mês.

As avaliações aconteceram em uma das salas de 

aula, por duas vezes na semana. Cada participante foi 

esclarecido acerca dos objetivos da pesquisa e dos pro-

cedimentos que seriam realizados e, posteriormente, 

avaliado uma única vez.

Foram utilizados como instrumentos avaliativos um 

questionário, elaborado pela pesquisadora, o qual conti-

nha as seguintes variáveis: nome, idade, tempo de prá-

tica de dança, freqüência e duração das aulas, tipos de 

lesões que já sofreu, queixa dolorosa; um Instrumento 

de Avaliação Postural-IAP, que consiste de uma fi cha de 

avaliação validada e permite uma análise em vista an-

terior, lateral direita e esquerda e posterior a posição da 

cabeça, coluna cervical, dorsal e lombar, ombros, tron-

co, pelves, quadris, joelhos e pés do indivíduo(9); e um 

instrumento de avaliação através da análise fotográfi ca, 

no qual os bailarinos foram fotografados durante apre-

sentações e estaticamente demonstrando os principais 

movimentos e passos característicos de cada ritmo para 

que fosse realizada uma análise da infl uência das pos-

turas adotadas e dos movimentos durante a prática da 

dança no desenvolvimento de patologias osteomioarti-

culares. 

Para a avaliação, as mulheres usaram um top e um 

short, deixando os ombros, o abdômen e membros infe-

riores à amostra, enquanto os homens usaram apenas 

um short. Cada bailarino foi posicionado de pé, sime-

tricamente, em vista anterior, posterior e lateral direita 

e esquerda com os pés descalços e afastados da largu-

ra do quadril, olhar na horizontal e membros superiores 



820

Ter Man. 2011; 9(46):818-825

Avaliação das posturas adotadas na dança.

soltos ao longo do corpo. Para garantir a mesma base 

de sustentação nas diferentes vistas, foi utilizado um ta-

pete de borracha preto, no qual o indivíduo se posicio-

nava 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 ta-

pete. As alterações posturais encontradas foram anota-

das 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 

2007), com análise de forma descritiva. A partir das fo-

tografi as realizadas foi feita uma correlação entre as 

posturas e os movimentos da dança de salão com as al-

terações posturais encontradas e suas possíveis conse-

qüências no desenvolvimento de patologias osteomio-

articulares.

A pesquisa teve início a partir da aprovação do pro-

jeto de estudo pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNI-

FOR, 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 en-

volvendo seres humanos, sendo preservados os princí-

pios fundamentais do respeito ao indivíduo, da benefi -

cência, da não malefi cência e da justiça(10). 

RESULTADOS

Foram avaliados 21 bailarinos, sendo 12 homens e 

9 mulheres, com idade entre 17 e 28 anos apresentando 

uma média igual a 22,6 anos. O tempo médio de práti-

ca de dança de salão foi de 5,6 anos, com aproximada-

mente 5,8 dias na semana e com uma média de tempo 

de 4,3 horas por dia (Tabela 1).

Dezessete bailarinos referiram história de lesão an-

terior, destas foram citadas: contratura, fraturas, torção 

de joelho, entorse de tornozelo, estiramento de ísquios 

tibiais, na região lombar, quadríceps e adutores de qua-

dril, contusão, luxação de punho e pododáctilos, tendi-

nite de adutores do quadril e lesão meniscal. Destes, 

sete também referiram lesões atuais, cujos locais men-

cionados foram: coluna lombar, joelhos, tornozelos, ís-

quios-tibiais e crista ilíaca. Sete bailarinos (33%) referi-

ram dor ao dançar, sendo que 4 afi rmaram sentir duran-

te a prática da dança, 1 após, e 2 durante e depois da 

dança, sendo referidos como locais de dor a crista ilíaca, 

os ísquios tibiais, coluna vertebral, tornozelo e joelhos e 

tíbia e fíbula, coincidindo, portanto, com as histórias de 

lesões anteriores ou com as lesões atuais. Todos os sete 

afi rmaram continuar executando a dança mesmo apre-

sentando dor (Tabela 2).

A tabela 3 mostra todas as alterações posturais en-

contradas, enquanto que a tabela 4 informa a distribui-

ção das alterações mais frequentes associando com a 

postura adotada e o desenvolvimento da possível pato-

logia a longo prazo. Nos pés, a posição em varo, foi ob-

servada em 66,6% dos casos, 52,3% apresentaram jo-

elhos valgos, enquanto que 47,6% apresentaram joelho 

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               2-17                5,6 
      de dança

      Dias na semana                  3-7                5,8 

      Horas/Dia                          2-10                           4,3 

Tabela 2.  História de lesão anterior e atual nos 
bailarinos de dança de salão.

        
       Características              Sim (%)                          Tipo/Local                       

     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.            

Nenhuma Lesão                      19%                               __ 

Dor ao Dançar                         33%                     Coluna lombar; joelhos;  
                                                                          tornozelos; ísquios tibiais.            

    Tabela 3.  Distribuição da freqüência de alterações posturais encontradas em bailarinos 
de dança de salão 

        
 Região Corporal                 Alteração Postural                     %             

  Tornozelo                             Normal                                     19% 
                            Varo                                       66,6% 

                                             Valgo                                     14.2% 

 Joelho                                   Varo                                    47,6% 
                 Valgo                                    52,3% 

                                             Recurvato            57,1% 
                                             Flexo                                     9,5% 
                                             Normal            33.3% 

 Pelve       Retrovertida                           38,1% 
                                             Antevertida            61,9% 
                                             Direita elevada                       61,9% 
                                             Esquerda elevada                   28,5% 

   
Coluna                                     Hiperlordose Lombar          71,4% 

       Retificação Torácica                38% 
                  Hiperlordose Cervical             33,3% 

Ombro       Simétrico           4,76% 
                                               Elevado à direita                    85,7% 

       Elevado à esquerda                7,6% 

Cabeça       Protusa                        80,9% 



821

Ter Man. 2011; 9(46):818-825

Emanuela Lima Bezerra, Liane Toscano Martins Pinheiro, Isidro Marques Ribeiro Júnior.

varo. 57,1% apresentaram recurvato de joelho. Na re-

gião pélvica predominou a anteversão pélvica (61,9%) 

contra 38,1% de retroversão pélvica. A elevação da cris-

ta ilíaca à direita foi encontrada em 61,9% dos avalia-

dos e a elevação de ombro à esquerda em 47,6%. Na 

coluna vertebral, 71,4% são portadores de hiperlordo-

se lombar, 38%, de retifi cação torácica e 33,3%, de hi-

perlordose cervical. A cabeça em protrusão foi à altera-

ção postural observada em 80,9% dos casos, tendo uma 

média de 2,4 dedos de distância.

DISCUSSÃO

Segundo os achados, dezessete bailarinos apresen-

taram história de lesão anterior. Destes, sete apresen-

tam lesão atual e referem continuar dançando mesmo 

com dores. Sabe-se que os bailarinos são submetidos 

a forte fadiga muscular devido ao excesso de ativida-

des. A grande quantidade de aulas e de ensaios utilizan-

do sempre movimentos repetitivos pode resultar em le-

sões incapacitantes do ponto de vista funcional (11). Mui-

tas 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-

los quadrado lombar e reto femural. Como conseqüên-

cia, haverá um aumento da lordose lombar, encontrada 

em 71,4% dos avaliados, que provocará uma aproxima-

ção dos processos transversos das vértebras lombares, 

favorecendo um pinçamento discal posterior causando 

lombalgia. Esta alteração a longo prazo poderá ocasio-

nar uma pressão interapofi sária posterior, levando a um 

atrito, seguido de um desgaste, podendo evoluir para 

uma artrose(13).

Em alguns tipos de dança, como por exemplo, no 

tango e no zouk, o cambrê, movimento em que é reali-

zado uma extensão excessiva do tronco, pode contribuir 

para o desenvolvimento da referida patologia (Figura 1). 

Usando ainda como exemplo o tango, existe um passo, 

chamado de voleio, em que a bailarina realiza uma ex-

tensão de quadril, com uma fl exão de joelho, associa-

Tabela 4.  Distribuição da freqüência de alterações posturais 
encontradas em bailarinos de dança de salão associada com as posturas adotadas e com a possível patologia a longo prazo. 

 Região           Alteração               %                Ritmo                  Postura                    Patologia/Lesão Corporal          
Postural                                                                na Dança                  

Tornozelo            Varo               66,6%            Tango                   Movimentos                    Entorse em 
                                                                     Salsa                    de pivô sobre                    inversão 
                                                                     Samba                  um pé 
                                                                     Bolero 
                                                                     Forró

Joelho                 Varo          47,6%             Samba                  Flexão de Joelho               Tendinite 
                     Valgo          52,3%             Tango                   apoiando o peso                 Artrose 

                       Recurtavo         57,1%                                         do corpo                       Condromalácea                                

Pelve              Antevertida         57,1%             Zouk                     Hiperextensão                 Lombalgia 
                                                                     Tango                    de Coluna                         Artrose 
                                                                     Bolero 
                                                                     Salsa 
Coluna           Hiperlordose        71,4%                 
                       Lombar                                  

              
Ombro         Elevado à             85,7%             Tango                    Abdução e                     Tendinite 
                      direita                                       Salsa                     Flexão a 60º                   Bursite 

                                               Bolero                   e além de 90º 
                                                                 Forró 
                                                                 Samba 

Cabeça             Protusa            80,9%               Forró                   Giros da coluna                 Cefaléia de  
                                                      Zouk                  cervical e extensão         tensão 

                                                                        brusca                           Enxaqueca 

Figura 1. Cambrê no Tango e no Zouk, repectivamente, movi-
mento em que é realizada uma extensão excessiva do tronco, 
podendo contribuir para o desenvolvimento de uma artrose 
lombar, em decorrência da hiperlordose pré-existente.
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da a uma rotação de tronco, para o qual a hiperlordo-

se lombar favorece o aumento da amplitude deste mo-

vimento (Figura 2).

Uma postura própria da salsa, utilizada também 

para facilitar os passos, é a hiperlordose lombar, per-

cebida tanto nas bailarinas quanto nos bailarinos (Fi-

gura 3). 

O rercurvato de joelho, evidenciado em 57,1% dos 

bailarinos, é mantido pelo reto femural, que permane-

ce em tensão constante ocasionando uma patela alta. Já 

o valgismo, encontrado em 52,3% dos avaliados, é oca-

sionado por uma força centrífuga que tende a deslocar a 

patela lateralmente. Em ambos os casos a patela não se 

encontra sufi cientemente centralizada e bem encaixada 

na tróclea femural, aumentando a tensão do tendão pa-

telar e o atrito entre a patela e o sulco quando o indiví-

duo realiza os movimentos de fl exão do joelho, podendo 

gerar uma infl amação e o desenvolvimento de uma ten-

dinite 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 fl exionada, como no 

no degagê que acontece no tango e o gancho e a tirada 

de perna comum no samba (Figura 4).

O joelho recurvato também pode advir de uma al-

teração tíbio-társica, por uma frouxidão ligamentar, que 

poderia ser decorrente de um encurtamento do mús-

culo sóleo (15). Este fato pode estar relacionado ao uso 

constante de sapatos de salto alto tão apreciado pelas 

dançarinas. Eles alteram biomecanicamente a articula-

ção do pé e do tornozelo, podendo resultar em conseqü-

ências 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 des-

gaste excessivo em ossos e cartilagens (16). Um outro 

fator é que os dançarinos dançam apoiados sobre os 

metatarsos, fazendo surgir as fi broses tissulares, calos 

e dores neste local(17). 

O mecanismo de lesão do ligamento cruzado ante-

rior (LCA) é geralmente causado pela rotação do corpo 

mantendo o pé fi xo no solo e realizando uma rotação 

externa com valgo de joelho. Esse mecanismo de lesão 

pode ocorrer durante os movimentos em que é neces-

sária a realização de pivôs, saltos e giros(18). O ligamen-

to cruzado posterior é mais raramente lesionado e pode 

ocorrer devido a uma hiperfl exão de joelho associada 

a um fl exão plantar do tornozelo, realizado em alguns 

passos no zouk(19). (Figura 5)

O apoio dos pés sobre o chão condiciona toda a es-

tática, ou seja, não existe boa estática sem bons apoios, 

sejam as deformações dos pés causas ou conseqüên-

cias da estática inadequada. O pé varo, encontrado em 

66,6% dos avaliados, repousa sobre a tuberosidade ex-

Figura 2. Movimento de voleio realizado no tango, em que ocorre 
uma extensão de quadril, com uma fl exão de joelho, associada 
a uma rotação de tronco, para o qual a hiperlordose lombar 
favorece o aumento da amplitude deste movimento .

Figura 3. A hiperlordose lombar é uma postura própria da salsa, 
utilizada também para facilitar os passos.

Figura 4. Movimento de Degagê no Tango e tirada de perna no 
samba de gafi eira, respectivamente, no qual os bailarinos sus-
tentam o peso do corpo sobre uma perna fl exionada. Esse fator 
associado à uma alteração na articulação do joelho pode gerar 
condromalácea patelar e evoluir para uma artrose. 

terna do calcâneo e sobre a cabeça do quinto metatar-

so. Os desequilíbrios do pé varo são acidentais, já que o 

peso do corpo é levado para o seu bordo externo, favo-

recendo as entorses em inversão (15).

É comum em grande parte dos ritmos da dança de 
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salão os movimentos de pivôs, no qual tanto as damas 

quanto os cavalheiros realizam o movimento de giro do 

corpo sobre apenas um pé, utilizando este como uma 

espécie de eixo, que pode está associado com uma tor-

ção do tronco. Esse movimento é utilizado com muita 

freqüência no bolero e no tango nos movimentos de 

oito, e no samba, no passo chamado de esse (S). Esses 

movimentos associados à alteração em varo do pé e ao 

uso de sapatos altos podem favorecer a ocorrência de 

entorses, assim como os movimentos de salto, mais es-

pecifi camente durante a aterrissagem, realizados com 

freqüência pelas bailarinas em apresentações de dança 

(Figura 6).

O ombro elevado foi observado em 85,7% dos indi-

víduos, sendo que 47,6% apresentaram a elevação para 

o lado esquerdo. Sabe-se que o bíceps braquial reali-

za juntamente com outros músculos o movimento de 

fl exão do ombro. O supra-espinhoso tem a função de 

deprimir a cabeça umeral para que não haja atrito du-

rante o movimento, porém ele sozinho não pode opôr-

se às forças ascendentes do úmero(20). Então, a porção 

longa do bíceps braquial fl exiona-se sobre a tróclea re-

sultando numa depressão que anulará seu componente 

de elevação(21). 

A mobilidade da glenoumeral aumenta a perfor-

mance em pessoas envolvidas em atividades acima da 

cabeça, porém o estresse repetitivo o torna vulnerável a 

lesões, causada por uma execução inadequada do movi-

mento e subsequente fadiga muscular (22). A elevação do 

ombro poderá produzir uma irritação do tendão do su-

pra-espinhoso pelo choque com o acrômio e contração 

desse músculo sem abaixamento da cabeça do úmero, 

podendo gerar uma tendinite(21).

Na dança, os casais dançam mantendo uma abdu-

ção de aproximadamente 60º do ombro. No forró, no 

samba de gafi eira e na salsa, são realizados muitos mo-

vimentos de fl exão e de abdução de ombro, que são ne-

cessários 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 es-

tático, 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 

uma contração dos suboccipitais(19). Em decorrência da 

tensão dessa musculatura poderá haver o desenvolvi-

mento de cefaléias de tensão(14).

Na prática do zouk são realizados muitos movimen-

tos de giros da coluna cervical e extensão brusca da 

mesma (Figura 8). Com essa postura adaptativa e a re-

alização repetida desses movimentos poderá haver uma 

maior contratura na região dos suboccipitais pelo movi-

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 especifi camente durante a aterrissagem. 

Figura 7. Posição dos ombros e movimentos de giros, respec-
tivamente. Os movimentos de fl exão e de abdução associado 
à elevação do ombro podem gerar as tendinites e as bursites 
nesta articulação.

Figura 5. Mecanismo de lesão de LCP no zouk, que pode ocor-
rer devido a uma hiperfl exão de joelho associada a um fl exão 
plantar do tornozelo.
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mento 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 

para a postura com alto potencial de desequilíbrio mus-

cular. Tal fato somado aos movimentos específi cos da 

dança e aos erros na técnica de execução desses movi-

mentos, pode aumentar a prevalência de lesões (23).

CONCLUSÃO

Baseando-se nos resultados obtidos, a pesquisa 

evidenciou que todos os bailarinos apresentaram algum 

desvio postural.

Percebeu-se que as posturas adotadas na dança 

de salão associadas às alterações posturais pré-existen-

tes podem favorecer o desenvolvimento de patologias 

nos sistemas articular, muscular e esquelético, portan-

to, mesmo que o bailarino não apresente problemas ou 

queixas decorrentes das alterações posturais, estas de-

verão ser tratadas, uma vez que estas podem vir a pre-

judicar a performance desses bailarinos. 

Cada ritmo possui uma postura que lhe é caracte-

rística e devido à grande repetição os bailarinos podem 

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. 

vir a adotar essas posturas. Porém, essa alteração postu-

ral pode vir a favorecer a dinâmica de movimento dentro 

da dança e a correção desta poderá ser prejudicial no de-

sempenho desses bailarinos. No entanto, caso não seja 

trabalhada, essa alteração poderá acarretar possíveis pa-

tologias a longo prazo. Sugere-se então, uma atividade 

complementar que venha a compensar a alteração.

Reforça-se, desse modo, a participação do profi ssio-

nal de fi sioterapia no trabalho preventivo de possíveis le-

sões evitando desperdício com tempo de recuperação.
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Artigo Original

Efeitos imediatos da manipulação talocrural 
em bailarinas clássicas avaliados através da 
baropodometria e estabilometria.
Immediate effects of manipulation of the talocrural joint in classical ballet dancers reviewed by 
baropodometry and stabilometry.

Poliana Gomes Ferreira(1), Natália de Alencar Silva(2), Laiana Sepúlveda de Andrade Mesquita(3).

Universidade Estadual do Piauí - UESPI

Resumo
Introdução: As bailarinas utilizam em seus treinos calçados específi cos denominados sapatilhas, que podem ser de 
meia ponta e ponta. As sapatilhas de ponta devem sustentar o corpo em base extremamente diminuída. Os pés e os 
tornozelos são contribuintes na propriocepção para o sistema de controle postural e a articulação talocrural é conside-
rada a mais importante, pois permite movimentos de adaptação dos pés às variadas superfícies. Tem sido observado 
que a manipulação osteopática da articulação talocrural pode alterar o controle postural. A baropodometria é uma téc-
nica  posturográfi ca de registro utilizada no diagnóstico e na avaliação da pressão plantar, além da avaliação estabilo-
métrica que verifi ca o comportamento do equilíbrio corporal. Objetivos: analisar o tipo de pé predominante nas bai-
larinas clássicas estudadas, através da plantigrafi a, e verifi car possíveis alterações nos parâmetros baropodométricos 
e estabilométricos imediatamente após a manipulação talocrural. Método: Foram utilizadas 10 bailarinas, com idade 
entre 12 e 18 anos. Primeiramente, as participantes foram submetidas à avaliação do tipo de pé, através da planti-
grafi a, e depois à avaliação baropodométrica. Posteriormente foram submetidas à manipulação da articulação talocru-
ral no pé restrito. Após três minutos foram avaliadas novamente na baropodometria. Os dados foram avaliados pelo 
teste de Shapiro-Wilk em seguida, utilizou-se o T Student para dados paramétricos e teste T de Wilcoxon para dados 
não paramétricos. Foi considerado o nível de signifi cância estatística de 95% (p<0,05). Resultados: 70% das bailari-
nas possuem pé cavo. Não ocorreram diferenças signifi cativas nos dados baropodométricos relativos à diferença entre 
o pé esquerdo e direito antes e após a manipulação talocrural. Em relação à estabilometria ocorreu um aumento no 
comprimento e na área de oscilação após a intervenção. Conclusão: através deste estudo verifi cou-se que a manipu-
lação talocrural infl uenciou, de maneira imediata, o equilíbrio corporal.
Palavras-chave: Manipulação osteopática. Dança. Equilíbrio postural.

Abstract
Introduction: The dancers use their training in specifi c shoes called sneakers, which can be half the tip and tip. The 
pointe shoes are to sustain the body based on extremely reduced. The feet and ankles are taxpayers in propriocep-
tion for postural control system and the ankle joint is considered the most important because it allows movement of 
the feet to adapt to various surfaces. It has been observed that the osteopathic manipulation of the talocrural joint can 
change the postural control. The baropodometry is a posturographic technique used to record the diagnosis and eva-
luation of plantar pressure, this platform also allows stabilometric assessment that verifi es the behavior of body ba-
lance. Objectives: To analyze the predominant type of foot in the classical dancers studied by pantigrafi a and check 
for possible changes in the parameters and baropodométricos stabilometric talocrural immediately after handling. Me-
thod: We used 10 dancers, aged between 12 and 18 years. First, the participants underwent assessment of foot type 
by plantigraphy, and then the evaluation of the baropodometry. They were then subjected to manipulation of the ta-
locrural joint in the foot considered restricted. After three minutes passessed again evaluation in the baropodometry. 
Data were evaluated by the Shapiro-Wilk then used the Student t test for parametric data and Wilcoxon T for nonpa-
rametric data. We considered the statistical signifi cance level of 95% (p <0.05). Results: 70% of dancers have high 
arch feet. There were no signifi cant differences in the data baropodometrics relative the difference between the left 
foot and right before and after manipulation talocrural. In to relation the stabilometry occurred an increase length and 
area of   the oscillation after manipulation. Conclusion: Through this study observed that manipulation talocrural in-
fl uenced, way immediately, the body balance.
Keywords: Osteophatic manipulation. Dance. Postural balance.
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INTRODUÇÃO

A dança tem no estilo ballet clássico seu “represen-

tante supremo” no que diz respeito à manutenção da 

tradição, da rigidez de movimentos e da exigência téc-

nica. Muitos bailarinos realizam performances em vários 

estilos de dança, porém é o ballet clássico que requer 

um treinamento mais árduo e maior efi ciência do siste-

ma músculo esquelético por parte dos dançantes(1).

Para a sua prática, as bailarinas clássicas utili-

zam em seus treinos e apresentações calçados especí-

fi cos, denominados sapatilhas, que podem ser de ponta 

e meia-ponta. As sapatilhas de ponta devem suportar o 

peso do corpo em base extremamente diminuída. Para 

que isto ocorra, elas levam em sua estrutura uma pal-

milha rígida e uma gáspea (região onde os dedos fi cam 

encaixados). O tornozelo precisa alcançar a completa 

fl exão plantar, que é a posição de pontas. Nesta cons-

trução, quando a fl exão plantar é totalmente atingida, 

dedos, arcos plantares, e bordo anterior dos pés fi cam 

comprimidos e formam as principais regiões de apoio e 

sustentação para a bailarina, o que requer um grande 

esforço neuro-muscular, fi siológico e ósseo(2).

Os pés e os tornozelos podem ser considerados con-

tribuintes na propriocepção para o sistema de controle 

postural porque possibilita o ajuste segmentar dos mem-

bros inferiores enquanto apoiados em uma superfície de 

contato(3). A articulação do tornozelo, também conheci-

da como tibiotarsiana ou talocrural, é a mais importante 

do complexo articular do pé, permitindo movimentos de 

adaptação dos pés às variadas superfícies durante a mar-

cha, e uma alteração de movimento do tálus pode de-

sempenhar um papel relevante nessa adaptação(4).

A manipulação osteopática como um método de 

tratamento para queixas musculoesqueléticas tem sido 

praticada há séculos(5). Alguns autores observaram mo-

difi cação imediata na superfície de apoio dos pés após 

a manipulação talocrural, o que pode alterar contro-

le postural(6). As técnicas de manipulação, conhecidas 

como thrust, são mais comumente utilizadas pelos os-

teopatas. O thrust é caracterizado pela aplicação de im-

pulsos de alta velocidade e baixa amplitude e muitas 

vezes se escuta um som do tipo estalo(7). Sugere-se que 

este som audível seja resultado da separação articular e 

cavitação, devido a formação de bolhas de gás no inte-

rior da articulação(8). O seu objetivo é restaurar o máxi-

mo de movimento livre de dor em um sistema músculo-

esquelético em equilíbrio postural(9).

A baropodometria é uma técnica posturográfi ca de 

registro utilizada no diagnóstico e avaliação da pressão 

plantar, tanto em posição estática, de repouso, como de 

movimento, de deambulação, que registra os pontos de 

pressão exercidos pelo corpo.  Caracteriza-se por uma 

plataforma composta por sensores que visam mensu-

rar e comparar as pressões desenvolvidas nos diferen-

tes pontos da região plantar(10,11).

Essa plataforma permite também a avaliação es-

tabilométrica, que verifi ca o comportamento do equi-

líbrio corporal. Esse tipo de avaliação constitui o fun-

damento científi co da efi cácia de muitos procedimen-

tos conservadores e cirúrgicos das afecções dos pés e 

possibilita quantifi car as pressões no pé direito, esquer-

do, pressões na parte anterior, posterior e no medio-

pé, até repartição, modifi cação, hiperpressão, distribui-

ção das pressões plantares e as oscilações corporais(12). 

Esta se dá através da monitorização dos deslocamentos 

do centro de pressão (CP) nas direções lateral e ânte-

ro-posterior(13).

Esta pesquisa, por sua vez, teve o objetivo de ana-

lisar o tipo de pé predominante nas bailarinas clássicas 

estudadas, através da plantigrafi a e, verifi car possíveis 

alterações nos parâmetros baropodométricos e estabi-

lométricos imediatamente após a manipulação talocru-

ral nas mesmas.

MÉTODOS

Este estudo foi realizado na Escola Balé de Teresi-

na, Piauí. O universo da pesquisa foi composto por 10 

bailarinas, do sexo feminino. Foram incluídas na pesqui-

sa bailarinas clássicas, entre 12 (doze) e 18 (dezoito) 

anos, que já treinem a mais de 02 (dois) anos com sa-

patilha de ponta e excluídas voluntárias que pratiquem 

outra modalidade do ballet, bailarinas obesas (observa-

do através do índice de IMC) ou com dores lombares. 

O presente protocolo de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculda-

de de Ciências Médicas (FACIME) sob o número 007/11. 

Este estudo foi conduzido conforme a Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). As vo-

luntárias ou seus responsáveis (de acordo com a idade) 

assinaram um termo de consentimento livre e esclareci-

do autorizando a sua participação no estudo.

Foi utilizado para coleta de dados um baropodôme-

tro, formado através de um aparelho de Baropodometria 

Eletrônica denominado S-PLATE, com uma plataforma de 

força com 1.600 sensores, uma superfície ativa de 400 x 

400 mm, com dimensões de 610 x 580 x 4 mm, 6,8 kg de 

peso (fi gura 01). A confi guração do computador utilizado 

para a coleta dos dados caracteriza-se por um notebook 

VAIO Intel Petium, processador 1.86GHz, 0,99 GB de me-

mória RAM, Windows XP. Foi utilizado também um plan-

tígrado, da marca podaly, constituído por uma estrutura 

de feltro, na qual se coloca tinta que, em contato com o 

papel, grava as impressões plantares.

Inicialmente as participantes responderam a um 

questionário referente aos seus dados antropométricos, 

bem como tempo de prática do ballet clássico e tempo 

de uso de sapatilha de ponta.

As bailarinas foram orientadas a vestirem roupas 

leves e submetidas individualmente à avaliação da im-

pressão plantar no plantígrafo, para assim determinar a 
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classifi cação do pé das mesmas. A avaliação do tipo de 

pé através da impressão plantar foi feita através do pro-

tocolo de Staheli(14) e usando a classifi cação segundo Va-

lenti apud Barroco, Viana e Salomão (15) onde, utilizam-

se os seguintes parâmetros para determinação do tipo 

de pé: pé cavo, quando o indivíduo tem a largura da im-

pressão plantar do mediopé menor que 1/3 da medida 

do antepé; pé normal, quando o indivíduo tem a largu-

ra da impressão plantar do médiopé igual a 1/3 da lar-

gura do antepé; pé plano corresponde ao pé que possui 

largura da impressão plantar do mediopé maior que 1/3 

da largura do antepé (fi gura 02).

Após essa avaliação, as participantes se coloca-

ram sobre o baropodômetro. Todas as bailarinas pas-

saram por um período de adaptação aos equipamen-

tos antes da coleta de dados. A plataforma foi coloca-

da a um metro de distância da parede e as participan-

tes, descalças e vestidas de roupas leves, foram orien-

tadas a permanecer na plataforma, em posição ortostá-

tica, com apoio bipodal e olhar horizontal, mantendo a 

boca fechada e sem contato oclusal, para minimizar a 

infl uência da oclusão.

A base selecionada foi irrestrita, para evitar qual-

quer compensação na distribuição plantar.  Os pés des-

calços e relaxados foram posicionados com os calcanha-

res frente à demarcação na plataforma. Em trinta se-

gundos de coleta foram registrados os pontos de pres-

são do pé todo. A partir do total de registros nos trinta 

segundos foi calculada a média dos picos de maior pres-

são plantar, a superfície de contato plantar, a pressão 

média plantar e a oscilação dos centros de gravidade do 

corpo, dos pés direito e esquerdo, bem como os parâ-

metros estabilométricos.

Após a avaliação inicial utilizou-se a técnica de mani-

pulação talocrural, realizada por um fi sioterapeuta treina-

do e familiarizado com a mesma. Nesta técnica a bailarina 

foi posicionada em decúbito dorsal, o fi sioterapeuta entre-

laçou suas mãos sobre o tálus com os polegares ao longo 

da planta do pé e realizou uma distração do tornozelo, com 

a aplicação de uma força na direção caudal até uma ligei-

ra tensão ser percebida na articulação. Em seguida foi re-

alizado um curto impulso distrativo associado a uma ligeira 

acentuação da dorsifl exão, caracterizando o thrust. O pro-

cedimento para essa técnica foi compatível com os ante-

riormente utilizados por Fryer et al(16). A técnica foi realiza-

da somente no pé que foi considerado com maior difi cul-

dade de decoaptação, denominado de pé restrito.

Após três minutos, realizou-se uma nova avaliação 

sobre o baropodômetro, idêntica à realizada antes da 

manipulação talocrural.

As variáveis utilizadas para análise baropodomé-

trica dos dados foram: a área total do pé, a pressão 

média exercida, a distribuição de peso entre os dois pés 

(weight), a distribuição de peso no antepé e retropé de 

ambos os pés. Para análise dos dados da estabilometria 

foram utilizados: comprimento da oscilação, área da os-

cilação e velocidade média da oscilação.

Após a coleta dos dados, estes foram avaliados pri-

meiramente pelo teste de Shapiro-Wilk para avaliar a 

normalidade, em seguida, utilizou-se o T Student para 

dados paramétricos e teste T de Wilcoxon para dados 

não paramétricos. Foi considerado o nível de signifi cân-

cia estatística de 95% (p<0,05) através do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ®, ver-

são 17.0) for Windows.

RESULTADOS

Com relação aos resultados referentes à avalia-

ção da plantigrafi a, observou-se que 70% das bailarinas 

possuem pé cavo e as outras 30% possuem pé plano. 

Durante a avaliação para determinar qual a articula-

ção talocrural era restrita, observou-se que 80% das par-

ticipantes possuem como “pé restrito” o pé esquerdo, en-

quanto as outras 20% possuem o pé direito como restrito.

Os demais resultados deste estudo estão apresen-

tados em forma de tabelas e de fi gura com a média e 

desvio padrão das variáveis.

A Tabela 01 mostra as características antropomé-

tricas das voluntárias, com a fi nalidade de caracterizar a 

amostra estudada. Apresenta também dados como va-

lores de tempo de prática de ballet clássico e tempo de 

uso de sapatilha de ponta.

A Tabela 02 demonstra os dados baropodométri-

cos relativos à comparação entre as médias de diferen-

Tabela 1. Dados descritivos da idade, peso, altura, índice de massa corporal – IMC, número do calçado, tempo de prática ballet clás-
sico e tempo de uso de sapatilha de ponta das participantes da pesquisa (n=10). Teresina-PI, 2011.

Variáveis Média ± D.P Mínimo Máximo

Idade (anos) 13,90 ±2,08 12,00 18,00

Peso (Kg) 42,70 ±5,13 36,40 51,00

Altura (m) 1,56 ±0,07 1,45 1,65

IMC (kg/m²) 21,16 ±1,36 18,72 23,04

Nº Calçado 36,20 ±1,03 34,00 37,00

Tempo de Prática (anos) 6,80 ±2,62 2,00 12,00

Tempo de Uso Sapatilha de Ponta (anos) 3,40 ±0,97 2,00 5,00
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ça entre o pé esquerdo e direito antes e após a manipu-

lação talocrural. Observa-se que, após a manipulação, 

ocorreu uma diminuição na média de diferença entre os 

pés na área total de apoio e na distribuição de peso e 

um aumento na pressão média exercida, distribuição em 

antepé e retropé. Porém, esses dados não são signifi ca-

tivos, pois possuem um p>0,05.

A fi gura 01 demonstra que, após a manipulação ta-

locrural, houve um aumento nos valores analisados pela 

estabilometria, quando comparado aos valores de pré-

manipulação, comprovando um aumento tanto do com-

primento da oscilação (lenght) (p<0,05) como da área 

da oscilação (p<0,01) e também um aumento na veloci-

dade média (p>0,05).

DISCUSSÃO

A amostra de bailarinas selecionadas tem idade 

entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos. Essa delimitação 

foi escolhida por tratar-se, de acordo com o Estatudo 

da Crianca e do Adolescente (17), do período denominado 

adolescência. A homogeneidade de faixa etária das par-

ticipantes pressupõe resultados mais uniformes.

Índices da impressão plantar são obtidos e usados 

para classifi car os pés. Utiliza-se uma impressão do pé, 

realizada tanto pelo contato com tinta na região plan-

tar como com aparelhos mais sofi sticados. Em qualquer 

caso, a suposição central é que qualquer mudança na 

forma e orientação dos componentes estruturais do pé, 

adquirido enquanto parado ou em movimento, seria re-

fl etido na impressão plantar. A medida da largura ou área 

de contato na impressão é sugerida para prover meios 

simples e objetivos para a classifi cação dos pés(18).

No presente estudo foi verifi cado, através do plan-

tígrafo, que o tipo de pé predominante nas bailarinas 

clássicas do experimento foi o pé cavo (70%). Esse 

dado mostra-se semelhante ao estudo de Thiesen e 

Sumiya(19), que verifi cou o tipo de pé de 15 bailarinas 

clássicas, do nível básico e intermediário, através do re-

gistro da impressão plantar e encontraram 53,3% de pé 

cavo nas bailarinas.

Bienfai (20) explica que deformações nos pés podem 

ser causa ou conseqüência de uma estática defi ciente. 

Contudo, os pés de bailarinos têm tendência de pos-

Tabela 2. Dados comparativos entre as médias da diferença (pé esquerdo e direito) da baropodometria antes e após a manipulação 
nas participantes da pesquisa (n=10). Teresina-PI, 2011.

Variáveis
Antes da Manipulação Depois da Manipulação

p*
Média ±D.P Média ±D.P

Área (cm²) 5,50 ±9,64 1,20 ±7,70 0,14

Pressão Média (g/cm²) 14,50 ±20,56 15,00 ±13,06 0,941

Weight (kg) 2,90 ±1,52 1,60 ±2,17 0,175

Distribuição Antepé (%) -0,30 ±4,57 0,40 ±6,54 0,643

Distribuição Retropé (%) 0,30 ±4,57 0,50 ±6,70 0,893

*p>0,05: diferença não signifi cativa (Teste T Studant Pareado)

Figura 2. Cálculo algébrico para determinação do tipo de pé.

Figura 1. Barodopometro usado no estudo.

Figura 3. Gráfi co comparativo entre as médias da estabilome-
tria antes e após a manipulação nas participantes da pesquisa. 
*p<0,05: diferença signifi cativa, **p<0,01: diferença muito 
signifi cativa.



830

Ter Man. 2011; 9(46):826-831

Avaliação das posturas adotadas na dança.

suir uma estrutura, desenvolvida com a prática, do nor-

mal ao cavo, o que é mais funcional para os movimen-

tos exigidos pela dança. Em contrapartida Miyashiro e 

Tanaka(21) relataram que os indivíduos com arco plan-

tar normal possuem melhor equilíbrio que os indivíduos 

com pés planos ou cavos.

Nesta pesquisa, analisaram-se os efeitos imediatos 

da manipulação talocrural observados através da baro-

podometria e estabilometria. Observou-se como resul-

tado uma diminuição na área total de apoio e na distri-

buição de peso e um aumento na pressão média exer-

cida, distribuição em antepé e retropé após a manipula-

ção. Porém, esses valores não possuem signifi cância es-

tatística (p>0,05). De forma semelhante, foi observado 

no estudo de López-Rodriguez et al(6), no qual verifi cou-

se os efeitos imediatos da manipulação talocrural em 52 

jogadores de hóquei que haviam sofrido entorse de tor-

nozelo grau II através da baropodometria e estabilome-

tria. Os resultados mostraram que não houve diferen-

ça estatisticamente signifi cativa com relação à pressão 

média exercida e a área total de apoio. Ocorreu um au-

mento no valor da distribuição em antepé (p<0,02) após 

a manipulação e uma diminuição da distribuição em re-

tropé (p>0,02). 

É possível que a manipulação da articulação talo-

crural tenha efeitos diferenciados em pacientes com his-

tória de entorse de tornozelo quando comparados a in-

divíduos saudáveis.

Quanto aos resultados estabilométricos, após a ma-

nipulação talocrural, observou-se um aumento nos va-

lores analisados, quando comparado aos valores de pré-

manipulação, comprovando um aumento tanto do com-

primento (p<0,05) como da área da oscilação (p<0,01) 

e também na velocidade média (p>0,05).

Esse resultado não corrobora com o encontrado por 

Albuquerque Sendín et al (22) que realizaram um estudo 

para observar os efeitos imediatos da manipulação talo-

crural bilateral sobre a estabilidade do pé em 68 indivídu-

os saudáveis. Os resultados indicaram diminuição da área, 

comprimento e velocidade média na oscilação corporal.

Nosso estudo também contrasta com o de Xavíer et 

al(23) que observou o efeito da manipulação talocrural na 

estabilidade unipodal do tornozelo de 20 voluntários do 

sexo masculino, divididos em grupo controle e interven-

ção. No grupo manipulado foram encontradas diferen-

ças estatisticamente signifi cantes cinco minutos após a 

manipulação talocrural (p<0,05). Ocorreu diminuição de 

14,35% nos valores estabilométricos após a interven-

ção, sugerindo menor oscilação. Já no estudo de López-

Rodriguez et al (6), não houve diferença estatisticamen-

te signifi cativa com relação a variação de comprimento, 

área e velocidade média de oscilação após a manipula-

ção talocrural.

Symons et al(24)  descobriu que as manipulações 

são capazes de modifi car a transmissão de entrada pro-

prioceptiva não só a nível da coluna vertebral mas tam-

bém a nível cortical, como foi relatado tambem por Ha-

avik-Taylor e Bernadette (25). Perry et al(26) encontraram 

um aumento signifi cativo no deslocamento do centro de 

pressão após a aplicação de frio, o que sugere que as 

entradas aferentes de receptores no tornozelo ou pés 

podem potencialmente induzir alterações na posição de 

estabilidade. Talvez a manipulação da articulação talo-

crural possa induzir tanto a estimulação periférica de re-

ceptores aferentes proprioceptivos da articulação do tor-

nozelo como levar a entrada proprioceptiva reforçada.

O fato de alguns estudos não terem obtido resul-

tados semelhantes ao nosso pode ser explicado pelo ta-

manho reduzido da amostra do experimento em questão 

e também pela existência de variabilidade das amostras 

estudadas.

Supõe-se também que as bailarinas clássicas, por 

se manterem muito tempo sobre a sapatilha de ponta, 

possuem equilíbrio corporal diferenciado quando com-

parado aos outros indivíduos.  O aumento da oscila-

ção corporal três minutos após a manipulação talocrural 

seria explicado pelo fato de haver uma mudança na or-

ganização estrutural do pé levando então algum tempo 

após a manipulação para ocorrer uma nova adaptação. 

O principio de autocura da osteopatia diz: “encontre-o, 

arrume-o e deixe-o em paz”. Cita ainda que todos os sis-

temas de cura reconhecem que existe dentro do corpo 

uma capacidade inerente de adaptação e recuperação 

do estresse e das exigências que lhe são impostas(27). 

Sugerimos mais estudos na área, com maior núme-

ro amostral e com avaliação dos efeitos da manipulação 

da articulação talocrural a longo prazo (24 ou 48 horas 

após a intervenção). 

CONCLUSÃO

De acordo com a plantigrafi a e a determinação do 

tipo de pé predominante nas bailarinas estudadas, os 

resultados mostraram que a maioria das participantes 

possui o pé cavo.

Esse estudo mostrou que a manipulação talocru-

ral infl uência, de maneira imediata, o equilíbrio corpo-

ral. Ocorreu mudança nos parâmetros baropodométri-

cos após a manipulação, porém sem signifi cância esta-

tística. Os parâmetros estabilométricos de comprimen-

to e área de oscilação aumentaram de maneira signifi ca-

tiva após a intervenção demonstrando um aumento da 

oscilação corporal.

Existem poucos estudos na literatura que apontem 

para as características da pisada de bailarinas clássicas 

bem como a infl uência direta da manipulação talocrural 

sobre o equilíbrio. Sugerimos então que pesquisas fu-

turas com amostras maiores e com tratamentos oste-

opáticos a longo prazo possam contribuir para um me-

lhor entendimento do efeito dessa técnica sobre o orga-

nismo humano.
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Influência do posicionamento na frequência 
respiratória de lactentes.
Influence of positioning on respiratory rate of infants.

Alessandra G. Viviani(1), Vanessa R.L. Silva(2), Joice S. Santos(2), Danila B. Cano(3), Cristiane A. Moran(4), 

Evelim L. F.D. Gomes(5), Luciana C. Pereira(6).

Resumo

Objetivo: Avaliar o efeito do posicionamento na frequência respiratória (f) de lactentes. Métodos: Trinta e dois lac-

tentes foram divididos em dois grupos e submetidos à análise da frequência respiratória sem a elevação de decúbito 

e com a elevação do decúbito a 30º (Grupo A) e 40º (Grupo B). Resultados: Houve diminuição signifi cativa na f do 

grupo A quando submetidos à elevação do decúbito a 30 graus (p< 0.0001) e diminuição signifi cativa da f do grupo 

B quando submetidos à elevação de 40 graus (p=0.0041). Não houve diferença estatística quanto ao valor fi nal da f 

frente ao posicionamento a 30 graus versus 40 graus (p=0,1410). Conclusão: A elevação de cabeceira a 30º e 40º de 

angulação diminui a f e produz melhora da mecânica respiratória de lactentes em comparação à posição horizontal.

Palavras-chave: Lactente; fi sioterapia respiratória; fi sioterapia pediátrica; posicionamento; freqüência respiratória.

Abstract

Objective: Evaluate effects of the positioning of the Respiratory Frequency (f) in infants. Methods: Thirty two infants 

were divided in two groups and subjected to the analysis of the respiratory frequency without the elevation of the head 

and with the elevation of the the head to 30th degree (I group A) and 40th degree (I group B). Results: There was 

a signifi cant reduction in the f of the group A when 0.0001 were subdued to the elevation of the head to 30 degrees 

(p <0.0001) and signifi cant reduction for the f of the Group B when subjected to 40 degrees (p=0.0041). There was 

no statistical difference as for the fi nal value of the f in front of the positioning to 30th degrees versus 40th degrees 

(p=0,1410). Conclusion: The elevation of the head at 30th and 40th degree of angle in the horizontal position pro-

duces decreased f and an improvement of the respiratory mechanics of infants in comparison.

Keyword: Infant; respiratory therapy, pediatric therapy; positioning; respiratory rate. 
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INTRODUÇÃO

A fi sioterapia respiratória está inserida na área da 

saúde como uma ciência que dispõe de métodos e téc-

nicas direcionadas a aprimorar, conservar e restaurar as 

capacidades físicas de um indivíduo(1). Ela é uma mo-

dalidade terapêutica relativamente recente dentro das 

enfermarias pediátricas e que está em expansão gra-

ças aos seus benefícios(2). Sua atuação tem papel fun-

damental na prevenção e intervenção das complicações 

que ocorrem em pacientes com sinais clínicos de doen-

ça respiratória(2,3). Em algumas situações a fi sioterapia 

tem mostrado grande impacto e pode alterar o prognós-

tico do paciente(4). Segundo a portaria do Ministério da 

Saúde nº 3.432, em vigor desde 12/08/1998, as uni-

dades de terapia intensiva e unidades ambulatoriais de 

hospitais com nível terciário devem contar a com assis-

tência fi sioterapêutica em período integral, por diminuí-

rem as complicações e consequentemente o período de 

hospitalização, reduzindo, os custos hospitalares(3).

As doenças respiratórias correspondem a, aproxi-

madamente, 50% dos atendimentos em caráter ambu-

latorial incluindo, bronquiolite viral aguda, síndrome do 

bebê chiador, broncopneumonia e pneumonia(1) e aco-

metem com maior facilidade lactentes, ou seja, crianças 

com idade de 28 dias a 2 anos. 

Em geral, os sinais e sintomas das doenças descri-

tas acima incluem febre de intensidade variável, tosse, 

palidez ou cianose, agitação, vômitos e desidratação, 

desconforto respiratório, como dispnéia, taquipnéia, ba-

timento de asa de nariz, retrações intercostais, dor torá-

cica, estertoração variada, presença de sopro brônquico, 

e alterações do murmúrio vesicular(2,5,6). 

Essas complicações respiratórias podem se agravar 

pela biomecânica do sistema respiratório dos lactentes 

e a sua imaturação(3,7-10). Um dos fatores que podem in-

terferir reduzindo ou otimizando a biomecânica do siste-

ma respiratório é o posicionamento do paciente no leito. 

O sistema respiratório de lactentes possui desvantagem 

mecânica em relação ao adulto, em parte, devido à con-

fi guração e compla cência da parede torácica(11). O for-

mato arredondado da caixa torácica, com arcos costais 

mais horizontalizados, leva a alteração da relação com-

primento-tensão dos músculos intercostais e diafragma, 

reduzindo-lhes a efi ciência mecânica, diferentemente 

dos adultos, nos quais a caixa torácica tem formato elíp-

tico. Asso ciado a isso, esses arcos são pobremente mi-

neralizados, culminando em uma complacência da pare-

de torácica particularmente alta, oferecendo pouca esta-

bilidade às diferentes forças de distorção, principalmen-

te as resultan tes de alterações de pressão intratoráci-

ca. A combinação desses fatores pode resultar em mo-

vimentos paradoxais da parede torácica durante a ins-

piração, reduzindo ainda mais a efi ciência do movimen-

to do diafragma, além de aumentar o trabalho desse 

músculo(7,8). 

O posicionamento corporal adequado apresenta 

grande infl uência sobre a biomecânica da caixa toráci-

ca, pois serve como ponto de apoio à musculatura res-

piratória, ocasiona maior contratilidade do músculo, al-

tera a pressão pleural, aumenta o volume de ar pulmo-

nar gerando menor esforço respiratório e menor des-

vantagem mecânica ao sistema respiratório. Além disso, 

através do posicionamento adequado realizado em lac-

tentes pode-se promover reorganização sensorial, sono 

tranqüilo, menor gasto energético e menor desordem 

no equilíbrio muscular postural, levando a um menor ín-

dice de complicações futuras no desenvolvimento(9,12). 

Acredita-se que a elevação da cabeceira do leito pro-

mova melhor ventilação, diminua o esforço respirató-

rio e o gasto energético, devido à melhora da mecâni-

ca respiratória(2,9). Alguns estudos ainda mostraram que 

a simples elevação de decúbito em vários ângulos pode 

diminuir efetivamente a ocorrência de pneumonias(9,10). 

Diante disso, o posicionamento passa a ser visto 

como uma estratégia terapêutica para o tratamento 

e prevenção das afecções respiratórias e seus efeitos 

devem ser melhores investigado, uma vez que existem 

poucos estudos controlados e randomizados, sobretu-

do em pediatria.

OBJETIVO 

Este estudo tem por objetivo avaliar o efeito do po-

sicionamento na freqüência respiratória de lactentes in-

ternados em uma enfermaria pediátrica acometidos por 

doenças respiratórias.

MÉTODO

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – UNINOVE (CoEP- UNINOVE nº 265617), e re-

alizado na Enfermaria Pediátrica do Conjunto Hospitalar 

do Mandaqui durante período de setembro a outubro de 

2009 e 2010.

Foram selecionados 32 lactentes que participaram 

do estudo obedecendo aos seguintes critérios de inclu-

são, faixa etária entre 1 mês e 24 meses, diagnóstico de 

doença respiratória infecciosa ou não, (broncopneumo-

nia, pneumonia, bronquiolite e síndrome do bebê chia-

dor), lactentes dormindo em decúbito horizontal e as-

sinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

do (TCLE) pelos responsáveis. Foram excluídos do estu-

do lactentes que estavam instáveis hemodinamicamen-

te ou clinicamente e lactentes que acordaram durante o 

procedimento do estudo.

Os 32 lactentes foram divididos aleatoriamente em 

2 grupos. O grupo A foi submetido ao posicionamen-

to com elevação da cabeceira a 30º. O grupo B foi sub-

metido à elevação da cabeceira a 40º. O procedimen-

to consistiu em analisar a frequência respiratória (f) em 

duas etapas, ou seja, uma imediatamente antes da in-

clinação da cabeceira e outra após 15 minutos da eleva-
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ção do decúbito. A inclinação dos respectivos decúbitos 

se deu por meio de sistema de manivela, ou seja, sem 

contato com a criança. 

Com o intuito de minimizar os erros, a contagem da 

f foi realizada por duas pesquisadoras do projeto e o valor 

médio obtido foi utilizado na pesquisa. Para mensurar a 

elevação de decúbito, foi utilizado um goniômetro.

A variável considerada nesse estudo foi a freqü-

ência respiratória perante alteração do posicionamento. 

Foi utilizado para análise estatística o teste de aderên-

cia, a curva de Gauss Kolmogorov Smirnov; para aná-

lise da comparação entre os grupos foi utilizado o teste 

t não pareado e para a análise intra grupo o teste t pa-

reado. Foi considerado como signifi cância estatística um 

p<0,05 e o software utilizado foi o Instat. 

RESULTADOS 

A amostra foi escolhida aleatoriamente quanto ao 

sexo levando-se em consideração os valores de inclusão 

e exclusão já descritos.

Dos 32 lactentes estudados 56,3% eram do sexo 

masculino e 43,7% eram do sexo feminino. A média de 

idade do grupo A foi 3,9 meses ± 2,3 e no grupo B foi 

3,1 meses ± 1,2. Quanto à idade não houve diferença 

estatística entre os grupos (p=0,18).

A amostra contou com 22,0% de lactentes com 

diagnóstico de bronquiolite viral aguda (BVA), 9,0% 

com diagnóstico de síndrome do bebê chiador (SBC), 

13,0% com diagnóstico de pneumonia (PNM) e 56,0% 

com diagnóstico de broncopneumonia (BCP). 

Todos os lactentes foram submetidos à análise da 

freqüência respiratória com elevação e sem elevação de 

cabeceira, permanecendo estáveis na aplicação do pro-

cedimento.

A média da freqüência respiratória em posição ho-

rizontal no grupo A foi de 41,4 ± 8,0 ipm. Após subme-

tidos à elevação de 30 graus de cabeceira a média en-

contrada foi de 35,1 ± 6,8 ipm (p< 0.0001). Os dados 

estão dispostos na fi gura 1. 

No grupo B a média da frequência respiratória em 

posição horizontal foi de 45,4 ± 13,5. Na posição de in-

clinação da cabeceira a 40 graus a f média foi de 41,0 ± 

14,0 (p=0.0041). Os dados estão dispostos na fi gura 1.

Não houve diferença estatística quanto ao valor 

fi nal da f frente ao posicionamento a 30 graus versus 40 

graus (p=0,1410).

O fator de relevância para internação e as queixas 

principais foram febre, taquipnéia, uso de musculatura 

acessória, tosse produtiva, perda de peso e apetite.

DISCUSSÃO

As doenças respiratórias são uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade em crianças abaixo 

de cinco anos de idade no mundo(13). 

Nesta pesquisa a média de idade foi relativamen-

te baixa, 3 a 4 meses, nos dois grupos. A maioria esta-

va hospitalizada devido a infecções respiratórias. Esse 

resultado corrobora com outras pesquisas que mos-

tram que as infecções respiratórias são as causas mais 

frequentes de consultas médicas e hospitalização em 

crianças(14). 

O período do ano da coleta de dados (setembro e 

outubro) foi de transição de temperatura, que oscilava 

constantemente. Esse fator pode ter contribuído para o 

índice obtido.

O presente estudo concorda com algumas refe-

rências que indicam como fatores de risco para doen-

ças respiratórias: sexo masculino, baixa renda fami-

liar, ordem de nascimento, número de crianças menores 

de cinco anos morando no domicílio, local de residência 

(rural, urbano), exposição ao fumo, frio e umidade, des-

nutrição, desmame precoce, idade da mãe, menor grau 

de instrução materna, maior densidade domiciliar(15,16). 

Esses fatores podem otimizar ou desencadear o avan-

ço da doença respiratória. No grupo de lactentes estu-

dados, cerca de três ou mais desses fatores estavam 

presentes.

Além disso, é importante considerar as diferenças 

anatômicas e fi siológicas do sistema respiratório das 

crianças, como o pequeno diâmetro das vias aéreas le-

vando a maior tendência à obstrução, a função muscular 

intercostal e diafragmática menos efi caz, a ventilação co-

lateral ainda em desenvolvimento, a caixa torácica mais 

complacente, a imaturidade imunológica, entre outras 

que também favorecem as infecções(17). Essas conside-

rações reforçam a importância de aliar o posicionamen-

to do paciente as diferentes técnicas fi sioterapêuticas 

como possibilidades de tratamento para melhorar qua-

dros graves associados a problemas respiratórios(18).

Os efeitos fi siológicos das estratégias de mudan-

ça de decúbito, como forma de tratamento e prevenção 

de afecções ortopédicas, estão bem estabelecidos na li-

teratura, sendo rotineiramente utilizadas, principalmen-

te em pacientes acamados. Contudo, em enfermidades 

respiratórias e cardíacas, ainda pouco se sabe sobre os 

Figura 1. Média da frequência respiratória inicial e após elevação 
do decúbito a 30 graus e 40 graus.
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efeitos que diferentes posicionamentos possam promo-

ver. Isso tem motivado investigações em outros órgãos 

e sistemas, sendo o sistema cardiorrespiratório respon-

sável por um número cada vez maior de estudos e de 

novos achados(19).

Há alguns anos, identifi cou-se que a simples mu-

dança de decúbito em pacientes acamados colabora na 

redução de infecções respiratórias(20).

De acordo com o Consenso de Bronquiolite (2000), 

a posição ideal para essas crianças é o posicionamen-

to em decúbito dorsal, com elevação da cabeceira a 30 

graus e com a cabeça em ligeira extensão(20).

O posicionamento em decúbito dorsal elevado a 30 

graus, além de aumentar discretamente o grau de con-

tração do esfíncter esofágico, evitando os episódios de 

refl uxo, aumenta a pressão intra-abdominal o sufi ciente 

para aumentar a área de aposição diafragmática e com 

isso, otimizar a sua contração(20). 

Uma vez que as doenças respiratórias cur-

sam com aumento do trabalho respiratório e também 

podem estar associadas a histórico clínico de refl uxo 

gastroesofágico(21) o fi sioterapeuta deve orientar os pais 

e/ou acompanhantes desses pacientes quanto à manu-

tenção do decúbito elevado.

Todas as crianças do presente estudo foram en-

contradas dormindo em decúbito horizontal. Portanto, 

os objetivos e as condutas fi sioterapêuticas se torna-

rão mais efetivos sempre que houver o cuidado quan-

to ao posicionamento do paciente adotado ao fi nal da 

terapia. 

CONCLUSÃO 

A elevação de cabeceira a 30º e 40º de angulação 

diminui a f e produz melhora da mecânica respiratória 

de lactentes em comparação à posição horizontal. Novas 

pesquisas sobre o assunto devem ser incentivadas para 

promover maior conhecimento sobre os benefícios em 

pacientes pediátricos.
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Artigo Original

Estudo comparativo da postura corporal e 
da distribuição das pressões plantares entre 
crianças respiradoras bucais e nasais.
Comparative study of body posture and the distribution of plantar pressure between mouth 
and nasal breathing children.

Larissa Dalmaso Coelho(1), Anna Gabriella Roso(2), Juliana Alves Souza(3), Fernanda Pasinato(4), Geovana de 

Paula Bolzan(5), Eliane Castilhos R. Corrêa(6).

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Resumo
Introdução: a anteriorização da cabeça tem sido descrita como uma das alterações posturais presentes em crianças respi-
radoras bucais, podendo esta repercutir de forma descendente na base de sustentação plantar. Objetivo: avaliar a postura 
corporal e a distribuição das pressões plantares em crianças respiradoras bucais e nasais, comparando-as. Metodo: foram 
avaliadas 30 crianças respiradoras bucais (RB) e 15 respiradoras nasais (RN), com idade entre 7 e 12 anos. A avaliação pos-
tural foi realizada por meio de fotogrametria nas vistas anterior, posterior, lateral direita e esquerda e a distribuição das pres-
sões plantares foi mensurada por baropodometria. Resultados: das 21 medidas angulares da avaliação fotogramétrica so-
mente o alinhamento horizontal da cabeça e o ângulo frontal do membro inferior esquerdo foram estatisticamente diferentes 
entre os grupos. A maioria das medidas esteve alterada em ambos os grupos, sendo a anteriorização da cabeça, anteversão 
e desnível pélvico e hiper-extensão dos joelhos as principais alterações posturais observadas. Na avaliação baropodométrica 
não foi observada diferença entre os grupos, com exceção da descarga de peso no antepé esquerdo e no retropé direito, in-
dicando torção corporal nas crianças RN atribuída à difi culdade da manutenção da postura estática no exame. Entretanto, no 
sentido anteroposterior e laterolateral a distribuição das pressões plantares permaneceu dentro da normalidade em ambos 
os grupos. Conclusão: Não houve diferença na postura corporal entre crianças respiradoras bucais e nasais avaliadas nesse 
estudo, sendo que a avaliação postural indicou alterações nos dois grupos independente do modo respiratório. Na baropodo-
metria, ambos os grupos apresentaram um padrão normal de distribuição das pressões plantares.  
Palavras-chave: Respiração bucal; Postura; Fotogrametria; Avaliação.    

Abstract
Introduction: The forward head has been described a postural change in mouth breathing children and it could affect in a 
descending way the base of support. Objective: To evaluate the body posture and distribution of plantar pressure in mouth 
and nasal breathing children, comparing them. Method: it was evaluated 30 mouth breathing children (MB) and 15 nasal 
breathing (NB), aged between 7 and 12 years. Postural evaluations by means of photogrammetry were analyzed in anteri-
or, posterior, right and left lateral view and distribution of plantar pressures were measured by baropodometry. Results: out 
of 21 angular measurements of the photogrammetric evaluation only the horizontal alignment of the head and front angle 
of the left leg were statistically different between groups. Most angular measures were altered in both groups and forward 
head posture, pelvic anteversion, pelvic gap and hiper-extention of the knees were the main postural changes observed. In 
baropodometry it was not observed difference statistically signifi cant between groups, except in the weight bearing on the 
left forefoot and hindfoot weight bearing right, indicating torsion body in children NB attributed to the diffi culty of maintain-
ing static posture in the exam. However towards the anteroposterior and laterolateral the distribution of plantar pressures 
remained within normal limits in both groups. Conclusion: : there was no difference in posture between nasal and mouth 
breathing children evaluated in this study, postural evaluation indicated that the changes in both groups independent of the 
breathing mode. In baropodometry, both groups showed a normal pattern of distribution of plantar pressures.
Keywords: Mouth breathing; Posture; Photogrammetry; Evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

A respiração é uma das funções vitais do organismo. A 

função respiratória normal ocorre pela via nasal. Porém, na 

presença de algum fator obstrutivo desta via respiratória, a 

mesma pode ser suplementada pela respiração bucal(1). A 

respiração bucal pode ser uma adaptação a alterações or-

gânicas como hipertrofi as de tonsilas palatinas ou farínge-

as, problemas alérgicos, desvios de septo, entre outros ou 

originar-se de um hábito vicioso(2). Estudos demonstram 

que essa condição clínica está presente em 26,6% a 53,3% 

das crianças brasileiras em idade escolar(1,3).

A respiração bucal pode acarretar alterações postu-

rais tais como projeção anterior da cabeça, ombros pro-

trusos, esterno deprimido, além de repercussões a nível 

de membros superiores e inferiores. Comprometimen-

to da mobilidade diafragmática e tonicidade abdominal 

também têm sido relatados(4-6).

Sabe-se que, para facilitar a entrada do ar nos pul-

mões, a criança que respira cronicamente pela boca 

adapta a postura da cabeça por meio de sua anteriori-

zação e extensão crânio-cervical(7,8). Essa mudança na 

posição da cabeça traz alterações à coluna no intuito de 

compensar o desvio(4,8-11). Desse modo, ocorrem com-

pensações posturais à distância(12). 

Todas essas mudanças posturais são adaptativas na 

tentativa de reequilibrar o corpo estaticamente contra a 

gravidade(13). Segundo Amantéa et al(14) os distúrbios do 

aparelho estomatognático levam a anteriorização cérvi-

co-escapular,  determinando uma projeção anterior do 

corpo no quadrilátero de sustentação formado pelos pés.

A distribuição do apoio plantar é fundamental, pois 

somente com uma boa base de sustentação é possível 

manter o equilíbrio postural(12,13). A baropodometria ana-

lisa a pressão plantar, classifi ca o tipo de pé e quantifi ca 

a distribuição das cargas no pé direito, esquerdo, na sua 

parte anterior e posterior(15-17). 

Entre os recursos disponíveis para a avaliação da 

postura corporal a biofotogrametria computadorizada re-

vela-se segura e fi dedigna, possibilitando a mensuração e 

comparação dos valores obtidos na verifi cação da detec-

ção de alterações posturais nos respiradores bucais, bem 

como da evolução do tratamento dos mesmos(18-20). 

Partindo-se do princípio que a cadeia de alterações 

posturais do respirador bucal é desencadeada pela ante-

riorização da cabeça e que essa modifi cação poderia ser 

observada na base de sustentação, este estudo objetivou 

verifi car a postura e a distribuição das pressões planta-

res, por meio da fotogrametria e da baropodometria, em 

crianças respiradoras bucais e nasais comparando-as.

 

MÉTODO

Sujeitos

Participaram da pesquisa 45 crianças, destas 30 

respiradoras bucais (RB), 21 meninos e 9 meninas, 

com idade entre 7 e 12 anos (idade média 9,33 ± 0,7 

anos), avaliadas na triagem fonoaudiológica do Serviço 

de Atendimento Fonoaudiológico da Universidade Fede-

ral de Santa Maria (UFSM) e com o diagnóstico otorri-

nolaringológico de respiração bucal funcional ou orgâni-

ca já corrigida. 

O grupo controle foi constituído por 15 crianças, 

sendo 2 meninos e 13 meninas,  da mesma faixa etá-

ria (idade média 9,4 ± 0,7 anos), selecionadas alea-

toriamente em escolas públicas do município de Santa 

Maria (RS) e diagnosticadas como respiradoras nasais 

(RN) por avaliação otorrinolaringológica.

Foram excluídas do estudo crianças portadoras de 

defi ciência visual, defi ciência auditiva, com alterações 

ortopédicas, neurológicas ou cognitivas. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UFSM sob número de protocolo 

220.0.243.000-8. As avaliações foram realizadas me-

diante assinatura do termo de consentimento livre e es-

clarecido pelo responsável. 

Procedimentos

A análise fotogramétrica da postura corporal e o 

exame baropodométrico foram realizados em todas as 

crianças selecionadas para o estudo. Dois examinadores 

treinados, cegos em relação a qual grupo cada criança 

pertencia, realizaram as mesmas.

Fotogrametria

As crianças foram fotografadas com traje de banho 

e pés descalços em postura ortostática nas vistas an-

terior, lateral (direito e esquerdo) e posterior. Pontos 

anatômicos específi cos foram marcados com pequenas 

bolas de isopor preparadas previamente com fi ta dupla 

face, de acordo com o protocolo do Software para Aná-

lise Postural – SAPO(21) (Figura 1).

Para garantir a mesma base de sustentação nas fo-

tografi as em diferentes vistas, foi utilizado um tapete de 

borracha no qual a criança posicionou os pés na mesma 

linha do quadril e estes foram contornados com um giz. 

As mesmas foram orientadas a manter os olhos abertos 

direcionados para o horizonte, e não houve interferência 

verbal para correção postural. Um fi o de prumo foi pen-

durado ao lado direito da criança, posicionado em fren-

te a um tecido preto para melhor visualização dos pon-

tos anatômicos demarcados.

O registro fotográfi co foi realizado com uma câ-

mera fotográfi ca (SONY 7.2 megapixel), posicionada a 

3 metros de distância do sujeito, sobre um tripé a uma 

altura de 0,85 metros. Para análise das imagens foi 

utilizado o Software para Análise Postural (SAPO). Na 

vista anterior foi possível verifi car o alinhamento ho-

rizontal da cabeça (A1), dos acrômios (A2), das es-

pinhas ilíacas ântero-superiores (A3), o ângulo entre 

os dois acrômios e duas espinhas ilíacas ântero-supe-
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riores (A4), ângulo frontal do membro inferior direito 

(A5) e esquerdo (A6), diferença no comprimento dos 

membros inferiores (A7), alinhamento horizontal das 

tuberosidades das tíbias (A8) e ângulo Q direito (A9) 

e esquerdo (A10). Nas vistas laterais observaram-se o 

alinhamento horizontal da cabeça (A11), alinhamento 

vertical da cabeça (A12), alinhamento vertical do tron-

co (A13), ângulo do quadril - tronco e membro infe-

rior – (A14), alinhamento vertical do corpo (A15), ali-

nhamento horizontal da pélvis (A16), ângulo do joelho 

(A17) e ângulo do tornozelo (A18). Na vista posterior 

verifi cou-se assimetria horizontal da escápula em rela-

ção à T3 (A19), ângulo perna/retropé direito (A20) e 

esquerdo (A21) (Figura 1). 

Os segmentos foram considerados simétricos, na 

vista anterior, quando os valores angulares foram 0º e 

assimétricos a partir de 0,1º. Ainda nesta vista a angu-

lação do joelho foi considerada normal de 0º a 3º (21). Na 

vista lateral, o valor de referência para o ângulo A7 foi 

baseado num estudo que incluía crianças com respira-

ção nasal, com valores de 46,15±4,27(22). A posição dos 

ombros, corpo e joelhos foi relacionada à linha vertical 

e foi considerada normal quando levemente anterior ao 

maléolo lateral, ou seja, próxima a 0º(23). Na vista pos-

terior o alinhamento dos calcâneos foi classifi cado como 

normal de 0º a 5º e o índice de assimetria das escápu-

las como 0º(24). A confi abilidade das medidas do softwa-

re SAPO já foi demostrada(25).

Baropodometria

A avaliação baropodométrica foi realizada com as 

crianças em posição ortostática, relaxada, com os pés 

descalços e paralelos sobre a plataforma. O olhar na di-

reção de um ponto fi xo na altura dos olhos da criança, 

a 1 metro de distância. A calibração foi realizada pelo 

peso, altura e número do sapato do indivíduo. A duração 

do registro foi de 20 segundos, sendo realizadas três re-

petições, com intervalo de descanso de 1 minuto, consi-

derando-se a média das três para as análises. Para asse-

gurar um bom nível de confi abilidade (>0.8) se recomen-

da várias repetições do registro baropodométrico(26). 

Durante o apoio bipodal estático, foram registradas 

a distribuição percentual das descargas de peso anterior, 

posterior, lateral direita e esquerda, bem como no ante-

pé e retropé direito e esquerdo separadamente, deter-

minando-se padrões de antepulsão, retropulsão, latera-

lidade e torção corporal (Figura 2).

O baropodômetro utilizado (Footwork) apresenta 

as dimensões de 645 x 520 x 25 mm onde estão dispos-

tos 704 capturadores capacitivos numa superfície ativa 

de 400 x 400 mm, com pressão máxima por capacita-

dor de 100N/cm2 e conversor analógico de 16 bits. As 

imagens foram captadas numa freqüência de 150Hz e 

os dados coletados e analisados através de um progra-

ma de computador.  

Análise estatística

Os participantes foram caracterizados por meio de 

estatística descritiva. Para verifi car a normalidade da 

distribuição dos dados foi utilizado o Teste de Normali-

dade de Lilliefors. A comparação entre as avaliações fo-

togramétricas e baropodométricas dos grupos RB e RN 

foi verifi cada com o teste não-paramétrico U de Mann-

Whitney. O programa estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para Windows 

foi utilizado para as análises e admitiu-se um nível de 

significância de 5% (p<0.05) com distribuição bi-caudal 

em todos os testes.

RESULTADOS

O grupo RB foi constituído por 70% meninos e 30% 

meninas, enquanto o grupo RN por 13% meninos e 87% 

meninas. No diagnóstico otorrinolaringológico, o grupo 

de estudo apresentou 67% de respiradores bucais fun-

cionais e 33% de respiradores bucais orgânicos já cor-

rigidos. 

Os dados da fotogrametria nas vistas anterior e 

Figura 1. Pontos de referência para avaliação fotogramétrica 
nas vistas anterior, posterior e lateral.

Figura 2. Registro baropodométrico.
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posterior estão representados na tabela 1. Nesta aná-

lise, houve diferença estatisticamente signifi cante entre 

os grupos somente em duas medidas angulares: o ali-

nhamento horizontal da cabeça (A1) e o ângulo frontal 

do membro inferior esquerdo (A6). As crianças do grupo 

RB apresentaram maior grau de inclinação lateral da ca-

beça (A1) enquanto as RN um grau signifi cativamen-

te aumentado de valgismo no joelho esquerdo.  Entre-

tanto, ambos os grupos apresentaram alterações pos-

turais, observadas pela assimetria da posição da cabe-

ça (A1), ombros (A2), espinhas ilíacas (A3), tuberosida-

des da tíbia (A8). Também, crianças RB e RN apresen-

taram valgismo de joelhos (A5, A6, A9, A10) e calcâne-

os (A20, A21). 

Na tabela 2 estão os resultados da análise fotogra-

métrica nas vistas lateral direita e esquerda. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente signifi cantes 

entre os grupos, porém foram verifi cadas anormalida-

des no alinhamento vertical da cabeça, ângulos do qua-

dril, do alinhamento horizontal da pélvis e do joelho, que 

poderiam ser traduzidas em anteriorização da cabeça, 

um grau de fl exão do quadril, anteversão pélvica e hi-

per-extensão dos joelhos em RB e RN. 

Os dados baropodométricos estão representados 

na tabela 3. De acordo com estes resultados, crianças 

com RN apresentaram valores signifi cativamente mais 

acentuados de distribuição de peso no antepé esquer-

do (PAE) e no retropé direito (PPD), o que caracteri-

zaria um padrão de torção corporal nessas crianças. 

Não foram observadas diferenças signifi cantes quan-

to à antepulsão, retropulsão ou lateralidade nos gru-

pos avaliados.

DISCUSSÃO

O grupo RB foi constituído em sua maioria por me-

ninos (70%), enquanto o grupo RN apresentou 87% de 

meninas. Esse resultado concorda com Di Francesco(5), 

que concluiu que a respiração bucal é mais freqüente 

em meninos, discordando de Krakauer(9) que encontrou 

igualdade na incidência de alterações em respiradores 

bucais entre os dois sexos.  

Na análise fotogramétrica da postura corporal não 

houve diferença estatisticamente signifi cante na maioria 

das medidas angulares entre os grupos RB e RN, com 

exceção do alinhamento horizontal da cabeça que teve 

predomínio de inclinação lateral no grupo RB e do ângu-

lo frontal do membro inferior esquerdo, com maior in-

cidência de valgismo no joelho esquerdo do grupo RN. 

Achados que podem ser considerados ocasionais, uma 

vez que tais alterações são próprias do desenvolvimen-

to normal da criança e tendem a corrigir-se naturalmen-

te com seu crescimento(27). 

Essas alterações encontradas podem ser um re-

sultado pouco relevante considerando-se que 67% das 

crianças do grupo RB analisadas apresentavam respira-

ção bucal funcional, ou seja, não apresentavam um fator 

obstrutivo de magnitude sufi ciente para alterar a posi-

ção da cabeça e, conseqüentemente, todas as altera-

ções posturais subseqüentes.  Lima et al(18)  na compa-

ração da postura corporal de respiradores bucais obstru-

tivos e orgânicos por meio de fotogrametria, verifi caram 

que, na vista em perfi l,  as crianças respiradoras bucais 

orgânicas possuíam projeção anterior da cabeça e que 

crianças respiradoras bucais funcionais não apresenta-

vam essa alteração. 

Tabela 1. Avaliação fotogramétrica de crianças respiradoras bucais e nasais - vistas anterior e posterior. 

Vistas Ângulos (°)
Grupo RB Grupo RN Teste U

Média Dp Média Dp p-valor

A
n

te
ri

o
r

A1 2,10 2,24 1,43 1,13 0,030*

A2 1,65 1,43 1,43 1,59 0,555

A3 2,15 1,19 1,42 1,04 0,065

A4 2,90 1,86 2,44 2,08 0,224

A5 2,82 1,94 4,00 3,03 0,300

A6 3,00 2,24 4,92 3,02 0,022*

A7 1,73 1,78 0,85 0,86 0,078

A8 2,32 1,72 1,29 1,42 0,067

A9 17,30 7,54 18,14 7,93 0,621

A10 18,18 8,61 19,55 6,58 0,433

P
o

st
e
ri

o
r A19 15,48 12,45 13,39 12,02 0,621

A20 17,51 6,58 16,74 6,70 0,531

A21 16,58 8,24 17,02 5,78 0,791

Siglas: RB: Respirador Bucal; RN: Respirador Nasal; dp: desvio padrão; A1: alinhamento horizontal da cabeça; A2: alinhamento horizontal dos acrômios; 
A3: alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero-superiores; A4: o ângulo entre os dois acrômios e duas espinhas ilíacas ântero-superiores; A5: ângulo 
frontal do membro inferior direito; A6: ângulo frontal do membro inferior esquerdo; A7: diferença no comprimento dos membros inferiores; A8: alinhamento 
horizontal das tuberosidades das tíbias; A9: ângulo Q direito; A10: ângulo Q esquerdo; A19: assimetria horizontal da escápula em relação à T3; A20: ângulo 
perna/retropé direito; A21: ângulo perna/retropé esquerdo. * estatisticamente signifi cativo (p< 0.05).
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Corroborando com os resultados da presente pes-

quisa, Neiva et al.(28) não encontraram diferenças signifi -

cantes na análise postural da região da cabeça, ombros 

e coluna torácica de 21 respiradores bucais e 21 respira-

dores nasais, com idade entre 8 e 12 anos, por meio de 

estereofotogrametria. Os autores concluíram que a si-

milaridade observada entre os grupos pode ser atribu-

ída ao desenvolvimento estaturo-ponderal dessa faixa 

etária, uma vez que a postura da criança se altera para 

adaptar-se às novas proporções corporais independen-

temente da sua condição de saúde. 

Entretanto, Krakauer e Guilherme(9), observaram 

na investigação da postura de crianças RB e RN de 5 a 

12 anos de idade, por meio de análise visual de fotogra-

fi as, que as alterações posturais são frequentes entre 5 

e 8 anos. Após os 8 anos de idade, as alterações pos-

turais tornam-se predominantes no grupo de crianças 

com RB. 

Também discordando dos resultados deste estudo, 

Yi et al(10) encontraram nos respiradores bucais uma di-

minuição da lordose cervical, aumento da cifose toráci-

ca, aumento da lordose lombar e anteversão da posição 

pélvica. Porém, deve-se considerar que os autores, ape-

sar de terem utilizado o mesmo software (SAPO) avalia-

ram medidas angulares diferentes das pré-estabelecidas 

pelo protocolo do software SAPO. 

Tabela 2. Avaliação fotogramétrica de crianças respiradoras bucais e nasais - vistas laterais direita e esquerda.

Vistas Ângulos (°)
Grupo RB Grupo RN Teste U

Média Dp Média dp p-valor

P
e
rfi

 l
 D

ir
e
it

o

A11 44,35 5,84 45,34 4,61 0,366

A12 12,78 7,90 15,48 9,96 0,317

A13 2,11 1,75 2,94 2,41 0,736

A14 6,56 4,09 7,38 5,29 0,507

A15 1,97 1,06 1,69 0,89 0,470

A16 12,12 5,45 13,29 4,70 0,638

A17 5,29 3,72 6,60 4,89 0,656

A18 86,96 3,51 86,47 4,84 0,904

P
e
rfi

 l
 E

sq
u

e
rd

o

A11 44,45 10,47 44,17 3,62 0,579

A12 12,96 8,15 12,67 9,99 0,875

A13 2,58 1,96 2,47 1,86 0,718

A14 6,80 4,20 7,77 5,50 0,736

A15 1,94 1,39 1,71 1,15 0,837

A16 13,63 5,57 13,33 6,04 0,579

A17 6,17 4,13 7,38 5,53 0,656

A18 87,03 4,34 87,65 4,00 0,952

Siglas: RB: Respirador Bucal; RN: Respirador Nasal; dp: desvio Padrão; A11: alinhamento horizontal da cabeça; A12: alinhamento vertical da cabeça; A13: 
alinhamento vertical do tronco; A14: ângulo do quadril (tronco e membro inferior); A15: alinhamento vertical do corpo; A16: alinhamento horizontal da 
pélvis; A17: ângulo do joelho; A18: ângulo do tornozelo; * estatisticamente signifi cativo (p< 0.05).\

Tabela 3. Avaliação baropodométrica de crianças respiradoras bucais e nasais.

Pressões
Plantares (%)   

Grupo RB Grupo RN Teste U

Média Dp Média Dp p-valor

P Ant 38,94 8,58 39,35 8,82 0,881

P Pos 61,05 8,58 60,64 8,82 0,881

P LD 48,02 8,30 51,93 6,10 0,115

P LE 52,02 8,30 47,89 6,50 0,099

P AD 30,39 13,70 36,83 12,70 0,136

P AE 26,67 10,10 38,00 13,30 0,002*

P PD 42,43 18,30 56,31 14,60 0,014*

P PE 47,15 18,90 55,53 13,80 0,135

Siglas: RB: Respirador bucal; RN: Respirador Nasal; P Ant: descarga de peso anterior (%); P Pos: descarga de peso posterior (%); P LD: descarga de peso 
lateral direita (%); P LE: descarga de peso lateral esquerda (%); P AD: descarga de peso no antepé direito (%); P AE: descarga de peso no antepé esquerdo 
(%); P PD: descarga de peso no retropé direito (%); P PE: descarga de peso no retropé esquerdo (%). * Estatisticamente signifi cativo (p< 0,05).
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Postura, baropodometria e modo respiratório.

Nesse estudo, a ausência de diferença estatisti-

camente signifi cante entre os grupos na maioria das 

medidas angulares pode ser atribuída ao fato de que 

ambos os grupos apresentaram alterações posturais, 

tais como: anteriorização da cabeça, anteversão pélvi-

ca e hiperextensão dos joelhos, independente do modo 

respiratório.  Esses achados concordam com Detsch e 

Candotti(29), que verifi caram a ocorrência de 66,23% de 

anteriorização da cabeça, 47,4% de protrusão de om-

bros, 80,52% de abdução escapular e 31,17% de hi-

perlordose lombar em 154 meninas com idade entre 6 e 

17 anos. Ainda, referem que é comum a ocorrência de 

desvios posturais, principalmente a partir dos 10 anos, 

quando passa a ocorrer também um percentual maior 

de assimetrias entre o lado direito e esquerdo da cintu-

ra escapular e pélvica.  

Penha et al.(27) em estudo com 132 meninas com 

idade entre 7 e 10 anos detectaram alta incidência de al-

terações posturais como joelho valgo, anteversão pélvi-

ca, rotação de tronco, hiperlordose lombar e inclinação 

da cabeça. Segundo os autores, tais alterações são pró-

prias do desenvolvimento normal da criança e tendem a 

ser naturalmente corrigidas com seu crescimento. 

A análise da distribuição das pressões plantares 

não demonstrou signifi cância estatística entre os gru-

pos RB e RN, com exceção da descarga de peso no an-

tepé esquerdo e no retropé direito. Esse resultado reve-

laria uma torção de tronco no grupo RN, que também foi 

encontrada no estudo já citado de Penha et al.(27). Entre-

tanto os dados da fotogrametria não confi rmam esse re-

sultado, sugerindo um achado inerente às crianças inde-

pendente do modo respiratório, justifi cado pela instabi-

lidade postural e difi culdade de manutenção da estática 

postural da criança durante o exame baropodométrico.  

Neiva et al.(28) relatam que o desenvolvimento do con-

trole postural ocorre na direção céfalo-caudal. Assim, as 

crianças têm a cabeça maior e o centro de gravidade lo-

calizado no nível da 12ª vértebra torácica, enquanto na 

fase adulta, sua localização é mais baixa - nível da se-

gunda vértebra sacral. Essa diferença justifi ca a difi cul-

dade de manutenção do equilíbrio estático.

Manfi o et al.(17) descrevem que aproximadamen-

te 60% do peso corporal está distribuído nos calcanha-

res, enquanto a região do anterior do pé apresenta uma 

distribuição em torno de 40%. No presente estudo, as 

crianças de ambos os grupos apresentaram um padrão 

normal de distribuição de peso no sentido ântero-poste-

rior. Contrariando esse resultado, McEvoy e Grummer(30) 

num estudo no qual investigaram a postura de escola-

res de 5 a 12 anos de idade, verifi caram que o centro de 

gravidade se deslocou do calcanhar para o meio do pé 

com o aumento da idade. 

Apesar dos resultados da avaliação postural e ba-

ropodométrica desse estudo indicarem que crianças 

respiradoras bucais e nasais apresentam compensa-

ções posturais, sendo essas, provavelmente, inerentes 

ao processo do crescimento, cabe salientar como limi-

tação, o fator causal da respiração bucal e o tempo de 

permanência deste modo respiratório. Chaves et al.(31) 

demonstraram que crianças RB e asmáticas apresen-

tam maior extensão da cabeça e mudanças na posição 

do osso hióide em relação a RN. Sugere-se que fatores 

mecânicos persistentes determinem alterações postu-

rais mais importantes. Dessa forma, são necessários 

mais estudos, classifi cando as crianças pelo fator cau-

sal da respiração bucal, faixas etárias e tempo de per-

manência da RB.

Além disso, a respiração bucal não é uma altera-

ção fi siológica e sim patológica, que pode provocar al-

terações funcionais e morfológicas em todo organismo. 

Logo, o fi sioterapeuta, junto à equipe multidisciplinar, é 

peça importante na prevenção, diagnóstico e tratamen-

to desses indivíduos.

CONCLUSÃO

A avaliação fotogramétrica evidenciou alterações 

posturais em todas as crianças, independente do modo 

respiratório. Houve diferença signifi cante em apenas 

duas das 21 medidas angulares que mostraram maior 

inclinação da cabeça nos RB e valgismo do joelho es-

querdo nos RN.

Na avaliação baropodométrica crianças RN apre-

sentaram torção corporal, achado pouco relevante se-

gundo a literatura. Entretanto, apesar das alterações 

posturais observadas em ambos os grupos, a distribui-

ção das pressões plantares no sentido anteroposterior e 

laterolateral permaneceu dentro da normalidade, tanto 

em RN como nos RB. 
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Artigo Original

General versus walking exercises on the static and 
dynamic balance of healthy elderly persons.
Efeitos dos exercícios gerais físicos e exercícios de caminhada no equilibrio dinâmico e es-
tático em idosas saudavéis.

Felipe Augusto dos Santos Mendes(1),  Fátima Aparecida Caromano(2), Maiza Ritomy Ide(3), Débora Stripari 

Schujmann(4), Maria Helena Morgani de Almeida(5), Eduardo Vital de Carvalho(6). 

Abstract

Introduction: Aging is a set of progressive structural and functional changes in the human body. Objective: This 

study aimed to assess the effects of 2 physical activity programs (general physical exercises and walking training) on 

dynamic and static balance of healthful elderly subjects. Method: Thirty elderly persons were randomly assigned to 

general physical exercises program (GA), walking training (GB) and control group(GC). Static and dynamic balance im-

proved signifi cantly in the GA and GB in static and dynamic balance, after intervention. Results: The GC did not sho-

wed changes. There was no signifi cant difference between GA and GB. Conclusion: We concluded that general exer-

cises and walking training improve dynamic and static balance of healthful elderly person. The effect is similar in the 

two studied modalities.

Resumo

Introdução: O envelhecimento é um conjunto de progressivas alterações estruturais e funcionais do corpo humano. 

Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de dois programas de atividade física (exercícios físicos ge-

rais e caminhada) no equilíbrio estático e dinâmico de pessoas idosas saudáveis. Método: Trinta pessoas idosas foram 

randomicamente encaminhadas para os grupos exercícios físicos gerais (GA), caminhada (GB) ou controle (GC). Re-

sultados: O equilíbrio estático e dinâmico aumentaram signifi cante para GA e GB após a intervenção. O GC não apre-

sentou mudanças. Não encontrou-se diferenças signifi cativas entre GA e GB. Conclusão: Nós concluímos que ambas 

as formas de intervenção produzem melhora no equilíbrio estático e dinâmico de idosos saudáveis e que, o efeito foi 

similar nas duas modalidades de intervenção.
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INTRODUCTION

Aging is a set of progressive structural and func-

tional changes in the human body (1). The aging process 

varies from person to person and depends on the genet-

ic aspect, environment, hygiene and health care. It also 

depends on social, economical and cultural level(2).

Aging leads to neurologic changes, such as de-

crease in the size of the brain, nervous conduction speed 

and magnitude and amplitude of the refl ex reply. This 

change leads to slowness in the achievement of the 

motor tasks and can affect gait and balance(3,4).  

Lane et al. (5) defi nes balance as an organic func-

tion that requires constant muscular readjustments and 

adaptations in the joint positioning, stabilizing the body 

inside its base of support. These readjustments occur to 

compensate the internal perturbation voluntary move-

ment causes to the body and they depend on the vi-

sual, vestibular, hearing, sensitive and motion systems, 

that are controlled by the central nervous system(6,7).7 

To Wolfson et al (8), these readjustments also depend on 

muscle strength (mainly fl exors and extensors muscles 

of the knees and hips) and the range of motion of the 

lower limbs, which decrease with age. Motor and sensi-

tive damages are a common cause of falls. The improve-

ment in muscle strength is related to better balance(9).

Ageing is associated with a decrease in the quality 

of balance regulation, in particular through dysfunctions 

of gaze control and postural stabilization, which results 

in an increased risk of falling(10). The aging infl uences 

on the ability to balance under conditions of reduced or 

confl icting sensory information(11). 

There is a consensus about the age-related balance 

damages. However, the differences from one person to 

another are much more important than the age of the 

subject.6 The changes in the readjustment mechanisms 

of the balance also contribute to gait and posture im-

pairments, mainly in elderly persons(12-15).

Older patients have more problems with chronic 

balance impairment and falls, which are an important 

risk-factor of impairment and high mortality for this pop-

ulation, commonly leading to traumas and resulting in 

large expenses(16-17).  

Laessoe et al. (19) performed a one-year follow-up 

of 94 elders, fallers and non-fallers and identifi ed a 15% 

fall rate, with no relation between poor balance test re-

sults and incidence of falls. On the other hand, Melzer 

et al.(20) found signifi cant relation between poor postur-

al stability test results and risk of falling among commu-

nity-dwelling elders. 

From the decade of 1980, walking with fast step 

is recommended to improve parameters related to 

the cardiovascular, neuromuscular and muscle-skele-

tal systems(21-23). Shimada et al. (24) recommends walk-

ing training to institutionalized elderly persons to re-

duce falls. To Oddson et al.(7), balance exercise train-

ing should be a progressive program (both in intensi-

ty and frequency) that would contemplate harmonical-

ly physiological and psychological aspects involved with 

balance reactions.

Regular physical activity develops or maintains the 

effi ciency of the refl exes involved in postural control, es-

pecially through adequate neurosensorial information, 

which allows the central integrative structures to gen-

erate a more appropriate motor response.10 Many re-

searches relate the general exercises(25-30), the walking 

training(31-34)  and the balance training(35, 36) with the bal-

ance of elderly persons. Many of these researches also 

analyze the relation between the exercise and the risk of 

falls. However, it was not found clinical trials that com-

pare the effects of general exercises with walking train-

ing in the balance of elderly persons. 

This study aims to compare the effects of two phys-

ical exercise programs on dynamic and static balance of 

sedentary healthful elderly persons.

The conclusion of this study is important to the clin-

ical decision process during consideration of possibilities 

and needs of older patients.

METHOD

Participants

Thirty volunteers, 18 women and 12 men, mean 

age of 68.7 ± 3.5 years, were recruited. Subjects are 

described in Table 5. To be included, subjects could not 

have been smokers, haven’t been practicing any physi-

cal exercise or walking more than 1 kilometer per week 

in the last 5 years, must be socially active in the com-

munity, do not present muscle-skeletal, neuromotor or 

cardiovascular illness that could prevent them from per-

forming the physical activities. Time availability, access 

to transport, acceptance of the training routine (absence 

with justifi cation and replacement of the session), inten-

tion to complete the training and the signing of the in-

formed consent form were also considered. It was still 

necessary that subjects who were randomly assigned 

into the control group should not do physical exercis-

es per 4 months. All the participants were assessed by 

clinic and physical therapy examination. The Ethics and 

Research Committee of the Hospital of Clinics of Facul-

ty of Medicine of University approved this study (proto-

col 1092/04).

PROCEDURES

Assessment of the Static balance

To the assessment of the static balance, it was re-

quested to the subject to supported the body in 8 pre-

determined positions, described in Table 1, as suggested 

by Ikeda et al.(37) and Nuzik et al.(38) The tests were per-

formed at this exact disposition and fi lmed (Panasonic) 
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using VHS tapes (Sony T-120EDC) and tripod, for poste-

rior analysis. The results considered the best of 3 tries. 

Criteria were elaborated to quantify the balance perfor-

mance observed during the tasks proposed. These crite-

ria are presented in Table 2.

Using these criteria, the addition of the scores of 

the task proposed generated the Index of Static Balance 

(ISB) that varied from 11 to 55. The fi rst value is relat-

ed to the best possible balance.  

Assessment of the Dynamic Balance

The dynamic balance was analyzed through 2 tests: 

to hurdle an obstacle and to sit down and stand up of 

a chair.

In the fi rst test, the subject must hurdle a hypo-

thetical obstacle 3 times. The hypothetical obstacle was 

1 m far from the volunteer, and was delimited in the 

dark-gray ground for 2 white adhesive ribbons of 30 cm 

of length and 3 cm of width. The subjects were fi lmed 

(Panasonic), using VHS tapes (Sony T-120EDC) and tri-

pod, in frontal and lateral view, on their way front and 

backwards. After that, the performance was analyzed 

and classifi ed according to criteria described in Table 3. 

The results considered the best of 3 tries.

After that, it was performed the sit down and stand 

up test. It was requested the subjects to sit down and 

stand up of a steady chair, with lean and without arms 

support, 3 times. The test was also fi lmed. The best 

scores were considered for the study. The analysis of 

the performance in this task was done according to cri-

teria described in Table 4.

Using these criteria, the addition of the scores of 

the task proposed generated the Index of Dynamic Bal-

ance (ISB), which varied from 3 to 14. The fi rst value is 

related to the best possible balance.

After the baseline test, the participants were strat-

ifi ed by sex and randomly assigned to general exercis-

es (GA), walking exercises (GB) and control group (GC), 

with 4 men and 6 women each group.

GA was prescribed a program of physical exercis-

es. The GB attended a walking exercise program. GC did 

not receive nutritional orientation. GA and GB were pre-

scribed exercises per 4 months, 2 per week, 1 hour each 

session, with intensities set at low to moderate, obtain-

ing 40-70 % of maximum heart hate. 

The aim of the general exercises was to improve 

the general range of motion, muscle strength and bal-

ance, besides to reeducate the movements of the upper 

and lower limbs. The program of general exercises in-

cluded breathing, stretching, postural, motor skill and 

muscle strength exercises. The order of the exercises 

training respected its level of diffi culty, from the easier 

to the most complex one.

Table 1. Positions analyzed in the assessment of static bal-
ance.

To remain over the calcaneal 

To remain over the toes

To remain over the right leg, with arms along the body

To remain over the left leg, with arms along the body

To remain over the right leg, with shoulders abducted at 90 
degrees

To remain over the left leg, with shoulders abducted at 90 
degrees

To remain over the right leg with the left arm in movement

To remain over the left leg with the right arm in movement

Table 2. Criteria for classifi cation of static balance.

Criteria Classifi cation

Adopt and keep the position of the test for 30 seconds, with few tonus readjustments to keep the posture. 1

Adopt and keep the position of the test for 30 seconds, with few tonus readjustments during the whole test. 2

Adopt and keep the position of the test for 30 seconds, with many tonus readjustments to keep the posture. 3

Adopt and keep the position of the test for 30 seconds, with many tonus readjustments to keep the posture. 
Subject falls with both legs (it is allowed the maximum of 3 falls). 4

Table 3. Criteria for classifi cation of the hurdling obstacle test

Criteria Classifi cation

Jumps obstacles removing both feet of the ground (gives impulse with one leg, projects the 2 legs out of the 
ground and the body ahead, decelerates with the contralateral leg and stabilizes the 2 legs in the ground), hur-
dling the obstacle.

1

Take wide steps and uses the aid of the upper limbs to impel himself or rotates the trunk to hurdles the ob-
stacle. 2

Jumps the obstacle removing both feet of the ground (impels himself with one leg, projects the 2 legs out of the 
ground and the body ahead, decelerates with the contralateral leg and stabilizes the 2 legs in the ground), but 
does not hurdles the obstacle.

3

Take wide steps and uses the aid of the upper limbs to impels himself or rotates the trunk, but does not hurdles 
the obstacle 4
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The walking exercises were performed in a plain 

and covered place. The 1st month of the training was 

developed in 3 stages: the fi rst 15 minutes in normal 

speed (not to slow, nor to fast), associated with respi-

ratory exercises. The next 30 minutes, it was interca-

lated 5 minutes of fast speed with 5 minutes of normal 

speed, until completion of time. In the last 15 minutes, 

the walking exercise was performed with normal speed. 

In the last 3 months of the walking training, the diffi cul-

ty level was increased. In the last weeks of the program, 

the subjects walked normally the 1st and the last 5 min-

utes and walked fast the other 50 minutes. If necessary, 

subjects could intercalate short periods of deceleration 

in these 50 minutes of fast walking.

The post-test assessment was performed at the 

end of the intervention.

Statistical Analysis

Statistical analysis was performed using the Stata, 

version 9.0. An “intent-to-treat” analysis was also con-

sidered. Statistical signifi cance for all analyses was set 

at p < .05. Because most of the data followed non-nor-

mal distribution, non-parametric tests were used in all 

statistical analysis. 

To confi rm the initial homogeneity between the 

groups, the 3 groups had their age, height and weight 

compared through Kruskal-Wallis test. Baseline and 

post-test results in the groups were analyzed through 

Wilcoxon Signed-Ranks Test. Kruskal-Wallis test was 

also used to compare the groups.

RESULTS

Baseline characteristics

The initial homogeneity between the groups was 

confi rmed through Kruskal-Wallis test. The baseline 

scores of age, height and weight were similar in the 

groups (p = .91, .76 and .82, respectively). After inter-

ventions, no signifi cant differences in weight scores were 

found (p = .318). Results are presented in Table 5.

Static and dynamic balance

The dynamic and static balance scores (baseline 

and post-test) are described in Table 6. Dynamic and 

static balance presented signifi cant improvement in GA 

and GB.

Comparing the groups, a signifi cant difference was 

observed between the interventions groups (GA and GB) 

and the control group (GC), to dynamic and static bal-

ance. It was not observed differences between the GA 

and GB.  The comparison can be observed in the Graph 

1 and Table 7.  

DISCUSSION

We believe that many factors lead to the improve-

ment of balance of the subjects who performed general 

exercises (GA), since that exercises infl uence many fac-

tors related to the static and dynamic balance, such as 

muscle strength, range of motion and also balance.

The improvement in static and dynamic balance 

Table 4. Criteria for classifi cation of the performance of the elderly person in the sit down and stand up test.

Criteria Classifi cation

Stand up and sit down from the initial position, without aid 1

Stand up and sit down from the initial position, with the aid of 1 hand 2

Stand up and sit down after modifying the initial position, with the aid of both hands 3

Stand up and sit down after modifying the initial position, with the aid of both hands, in the 2nd or 3rd try 4

Stand up and sit down after modifying the initial position, with the aid of some other person 5

Table 5. Baseline comparison among the groups.

Baseline comparisons 
among the groups †

Baseline mean

GA GB GC

Subjects
Men 4 4 4

Women 6 6 6

Age (years) 0.91* 68.4 68.8 68.8

Height (cm) 0.76* 171.4 169.2 169.7

Weight (Kg) 0.82* 69.7 65.8 68.0

Static Balance Index 0.87* 33.0 34.0 33.0

Dynamic Balance Index 0.92* 7.5 7.7 7.5

† Kruskal Wallis Test
* Not signifi cant differences
GA= general exercises, GB= walking exercises, GC= control group
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given by the general exercises found in this research 

agrees with other authors, although most of them an-

alyzed only static balance. The studies used different 

methods and exercise programs. Some of them related 

balance with falls and injuries.

Two works showed improvement in balance of el-

derly persons submitted to exercises. Nelson et al.(28) 

studied 70 subjects older than 70 years and found im-

provement in balance in those who performed gener-

al domiciliary exercises, besides improvement in func-

tional capacity. Helbostad et al.(27) studied 77 elder-

ly subjects older than 75 years, not institutionalized. 

Subjects were randomly assigned into 2 groups. Both 

of them performed domiciliary exercises and one of 

them also performed group exercises (balance and 

strengthening training), for 12 weeks. Authors con-

cluded that home supervised exercises improved bal-

ance of the subjects, with no additional effects given 

by group training, and no maintenance of effects after 

6 months. 

Several studies with programs of mixed exercises 

found decrease in the number of falls in elderly persons. 

Means et al.(30) studied the effects of an exercise pro-

gram over balance, mobility, falls and injuries and found 

improvement in functional performance and protection 

against falls and injuries in the subjects. Suzuki et al.(29) 

performed a randomized clinical trial to assess the effect 

of moderate exercises in the prevention of falls in elder-

ly persons. Authors concluded that domiciliary exercises 

reduce signifi cantly the number of falls at short and long 

term, contributing to improve health and quality of life 

of elderly persons. Graafmans et al.(26) studied the re-

lation between the physical activity and the risk of falls 

in elderly persons. Researchers concluded that a high-

er level of physical activity protects against falls. DiBr-

ezzo, Shadden, Raybon and Powers(39) showed that a 10-

week exercise program including stretching, strengthen-

ing, and balance-training exercises can improve health 

and factors that affect risk of falling among older adults. 

Barnett, Smith, Lord, Williams & Baumand(40) demon-

strated that a 12-month weekly group exercise program 

can improve balance and reduce risk factor for falls in 

Table 6. Baseline and post-test static balance and dynamic, in the groups.

Static balance Dynamic Balance

Mean ± SD p** Mean ± SD p**

Baseline Post-test Baseline Post-test

Ga 33,0 ± 4,3 29,4 ± 3,7 0,023* 7,5 ±1,8 6,0 ± 1,1 0,007*

Gb 34,0 ± 4,7 30,1 ± 3,8 0,001* 7,7 ±1,3 6,2 ± 1,4 0,001*

Gc 33,0 ± 4,3 33,0 ± 4,1 0,193 7,5 ±1,8 7,6 ± 1,8 1,0

† Kruskal-Wallis Test
* Signifi cant difference (p < 0,05)

Table 7. Comparison of the balance in the groups

Static Balance Dynamic Balance

Ga x Gb x Gc 0,001* 0,001*

Ga x Gb 0,970 1,0

Ga x Gc 0,017* 0,004*

Gb x Gc 0,001* 0,004*

† Kruskal-Wallis Test
* Signifi cant difference (p < 0,05)
GA= general exercises, GB= walking exercises, GC= control group

Graph 1. Baseline and post-test comparison to the static balance 
and dynamic, respectively.

GA= general exercises, GB= walking exercises, GC= control 
group
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at-risk elders. Rubenstein et al.(25) showed the benefi -

cial effects of low to moderate exercises in strength, re-

sistance, mobility and number of falls in elderly women 

with chronic illness.

Carter, Khan, McKay, Petit, Waterman, Heinonen et 

al.(41) studied the effects of a twice-weekly community-

based exercise program designed for elder women with 

osteoporosis, and found signifi cant increase in dynamic 

balance and strength of the intervention group compared 

with controls. However, Papaioannou, Adachi, Winegard, 

Ferko, Parkinson, Cook et al.(42) investigated the effects of 

6-month domiciliary exercises in post-menopause women 

with osteoporosis and fractures history. Participants exer-

cised 60 minutes per day, 3-times per week. The exercis-

es included stretching, aerobic and strengthening train-

ing. It was not found relation between exercises and de-

crease in number of falls or injuries.

Balance-specifi c exercises were also studied in el-

derly persons. Nitz and Choy(36) found improvement in 

the balance and decrease of falls. Similar result was 

found by Steadman et al.(35) in a study with 199 elder-

ly persons. The authors also found better quality of life 

in the treat subjects. Seidler and Martin(43) found benefi -

cial effects of a 5-week balance-specifi c exercise proto-

col on postural stability during activities of daily living of 

faller elderly persons.

The walking training group also had improvement 

in dynamic and static balance. This result agrees with 

some researches. Some of them studied exclusively the 

effects of walking training, while others associated other 

modalities of exercises. Melzer et al.(33) investigated 121 

elderly persons and concluded that regular walking ex-

ercises improve posture control during the static bal-

ance. Schoenfelder(32) investigated the effects of an ex-

ercise program (walking and ankle strengthening train-

ing) on balance, ankle muscle strength, speed of gait 

and decrease of number and fear of falling. The authors 

found maintenance of almost every analyzed variable, 

suggesting that the regular exercise hinders the deteri-

oration and improves fall-related aspects in elderly per-

sons. A similar study (same aims and procedures) was 

performed by Schoenfelder and Rubenstein(34) in institu-

tionalized elderly persons. The subjects in the interven-

tion group (ages between 64 and 100 years) showed im-

provement or maintenance of balance and fear of fall-

ing in the results.  

Means et al.(31) studied the effects of a 6-week exer-

cise program (muscle strengthening, balance and motor 

skill and walking training) in sixty-fi ve > 60 year-old fall-

ers. Results showed a slight improvement in the per-

formance of subjects during a test with obstacles. The 

number of falls and injuries was not modifi ed. 

This study demonstrates that general exercises and 

walking training have similar effects on balance of elder-

ly persons. Hence, they can be recommended to reduce 

the number of falls in elderly persons. It also proves that 

both programs can be independently recommended with 

the same objectives.

CONCLUSIONS

General exercises program of physical exercises 

and walking training are benefi cial to dynamic and stat-

ic balance of elderly healthful sedentary persons. Effects 

are similar in both proposed exercise programs.
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Artigo Original

Associação de ultrassom e infravermelho 
no tratamento de tendinopatias de ombro: 
adequação da técnica.
Association of Infrared and Ultrasound in the Treatment of tendinopathy Shoulder: Suitability of 
the technique.

Bruno Mori(¹), Sérgio Ricardo Nozawa(²), Paulo Henrique da Rocha Aride(³).

Resumo
Em virtude da industrialização a rotina de trabalho tornou-se acelerada, imposta pela velocidade da produção, incidin-
do no surgimento de doenças ocupacionais como: tendinites e bursites, causando absenteísmo e até incapacidade la-
boral. Objetivo: estabelecer um protocolo de fi sioterapia para tratamento de tendinopatias de ombro associando apli-
cação de infravermelho antes da aplicação de ultrassom terapêutico Método: O estudo foi realizado em trabalhadores 
que desenvolvem suas atividades laborais nas linhas de produção de diversas empresas do pólo industrial de Manaus-
AM (PIM) com prévio diagnóstico de: tendinopatias de ombro e que responderam a um questionário sobre os sinto-
mas, de tal forma que o nível de dor foi assinalado na escala visual analógico (EVA) antes e depois do tratamento a, 
seleção destes funcionários transcorreu de forma randomizada e que aceitaram participar do estudo mediante o pre-
enchimento do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os trabalhadores foram divididos em três grupos. 
Grupo I (n=30) foi submetido ao infravermelho (IV) por cinco minutos e ultrassom terapêutico (UST) por cinco minu-
tos, o grupo II (30) foi submetido a cinco minutos de IV e oito minutos de UST e o grupo III- controle (n=29) foi sub-
metido a oito minutos de UST. Os dados foram analisados de forma: descritiva e quantitativa. Resultados: foram ob-
servados redução nos índices de dor em todos os grupos em independente das técnicas aplicadas. Conclusão: os re-
sultados sugerem que o melhor tempo a ser aplicado em tendinopatias de ombro, coube a aplicação de cinco minutos 
de infravermelho associado a aplicação de cinco minutos de ultrassom.
Palavras Chaves: Ultrassom; Tendinite; Escala Visual Analógica; Sintoma.

Abstract
Because of industrialization, the work schedule became accelerated, imposed by the speed of production, focusing on 
the emergence of occupational diseases such as tendinitis and bursitis, causing absenteeism and inability to work. The-
refore, this work aims to: establish a physiotherapy protocol for treatment of shoulder tendinopathies involving infra-
red application before the application of therapeutic ultrasound. MATERIALS AND METHODS: The study was applied 
to workers who develop their work activities in the industrial companies of the Manaus-Amazon (ICM) with a previous 
diagnosis of tendinopathies of the shoulder and will respond to a questionnaire about symptoms, recording the visual 
analog scale (VAS) before and after each service. The selection of these employees was randomly in Prontomed - cli-
nical specialist medical services Limited Corporation. The workers were grouped into three groups. Group I (n= 0) was 
subjected to infrared (IR) for fi ve minutes, and therapeutic ultrasound frequency 1 mhz (0.5 W/cm2) in pulsed mode 
(UST) for fi ve minutes, group II (30) was submitted IV fi ve minutes and eight minutes UST 1 mhz (0.5 w/cm2) in pul-
sed mode and the group III-control (n= 0) underwent eight minutes UST 1 MHz (0.5 W/cm2) in pulsed mode. The data 
were analyzed descriptively characterizing the differences between techniques. CONCLUSION: This report emphasizes 
that the application of infrared followed fi ve minutes, fi ve minutes by the application of UST results in improvement in 
average pain scores in patients with tendinopathies of the shoulder.
Keywords: Ultrasound; tendinopathy; Visual Analogic Scale, Symptom
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INTRODUÇÃO

O capitalismo é o modelo econômico adotado por 

nosso país e, desta forma, o valor ao trabalho é condição 

fundamental para a sobrevivência de milhares de brasi-

leiros, baseado no trabalhador estável tanto quanto no 

tempo e no espaço. O mesmo necessita adaptar-se con-

forme as exigências do processo produtivo. A produção 

em série, as metas a serem alcançadas e o trabalho re-

petitivo podem incidir em problemas psíquicos e muscu-

loesqueléticos. No entanto podemos dizer que os fato-

res biomecânicos e psicossociais incidem no processo do 

surgimento de patologias musculoesqueléticas e assim, 

essas as afecções musculoesqueléticas apresentam ge-

ralmente etiologia multifatorial. Com o nível de ativida-

de crescente na população atual, lesões, que no passado 

eram prevalentes em pacientes mais idosos, atualmen-

te, são vistas em pacientes mais novos (2).

O setor de perícia do Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) informa que os índices de 2007 foram os 

seguintes: sinovite e tenossinovite, com 31% dos casos, 

lesões de ombro 25,3%, dorsalgias 8,5% e transtor-

nos dos discos intervertebrais com 6,2%. Segundo a 

entidade, as principais causas giram em torno dos ris-

cos ergonômicos, hipersolicitação de movimentos, vi-

bração, compressão, excesso de jornada de trabalho e 

estresse(7). 

A característica multifatorial é indicativa de difi cul-

dade quanto ao entendimento e tratamento das lesões e 

quando adicionado o amplo fator cinesiológico envolvido 

nas diversas atividades laborais(¹).  

Os DORT’s (Distúrbios Osteoarticulares Relaciona-

dos ao Trabalho) caracterizam-se pela ocorrência de vá-

rios sintomas conjuntos ou não, tais como: dor, pares-

tesia, sensação de peso, fadiga de aparecimento insi-

dioso principalmente em membros superiores e presen-

ça de processos infl amatórios musculares e articulares. 

Podem ocorrer lesões como tendinites, bursites, tenossi-

novites, epicondilites, síndrome do túnel do carpo entre 

outras(9).

A articulação do ombro possui a maior amplitude 

movimento, este fato é consequente à disposição das 

estruturas morfológicas existentes como: músculos, 

tendões, ligamentos, cápsula articular e superfícies ós-

seas. Esta característica confi gura menor estabilidade. 

A tendinite tem sua fi siopatologia direcionada para um 

foco infl amatório local, com redução espaço articular, 

dor ao movimento, restrições às atividades laborais, re-

pouso e até mesmo afastamento.  Muitas vezes acarre-

tando no ciclo vicioso de dor incapacidade e comprome-

timento da qualidade de vida(2).

Os tendões realizam a fi xação dos músculos no te-

cido ósseo e assim o tendão é alongado e comprimi-

do de acordo com a ação muscular, deformando se para 

que haja movimento, a pressão é caracterizada através 

da relação entre a força exercida e o estado do tendão, 

a deformação é defi nida como a relação entre o com-

primento do tendão no momento fi nal menos o compri-

mento antes da aplicação da força(3).

Os tendões de certos músculos como o infra-espi-

nhoso, tendão do Bíceps e supra – espinhoso, apresen-

tam em sua constituição regiões vascularizadas e avas-

cularizadas conhecida como área crítica de Codman, no-

tadamente, o aporte de nutrientes dos últimos é confe-

rida por difusão. Desta forma, a isquemia nestes é mais 

favorável a desenvolver em virtude da hipersolicitação 

muscular. As células musculares em condições de hipó-

xia sofrem alterações histológicas e fi siológicas como: 

perda da permeabilidade seletiva, respiração anaeróbi-

ca, perda da síntese de lipídios e proteínas, infl uxo de 

íon cálcio para o meio intracelular e consequente necro-

se celular(2).

E como adaptação tecidual, o tecido conjunti-

vo ocupa o espaço das fi bras do tecido originário como 

forma de substituição, caracterizando assim, aumento 

em volume dos tecidos, incidindo diretamente no au-

mento da pressão às estruturas articulares(¹).

O ultrassom terapêutico é um aparelho de uso co-

tidiniano do profi ssional da fi sioterapia, sendo aplicado 

em lesões do sistema musculoesquelético. O mecanis-

mo de funcionamento deste aparelho é por meio de cris-

tais de quartzo presentes no cabeçote do aparelho (efei-

to piezoelétrico) que quando somada à energia elétrica, 

produz ondas vibratórias inaudíveis de alta frequência, 

que podem resultar em efeitos físico químicos como, por 

exemplo: térmico e atérmico(21).

 As vibrações acústicas produzidas pelo (UST) indu-

zem mudanças celulares alterando o gradiente de con-

centração das moléculas e íons cálcio e potássio, o que 

estimula a atividade celular, esse fenômeno pode resul-

tar em diversas alterações, como aumento da síntese 

protéica e secreção de mastócitos, modifi cações na mo-

bilidade dos fi broblastos, dentre outras(11).

Com o aumento da temperatura nos tecidos por 

meio do infravermelho a vasodilatação ocorre em de-

trimento da liberação de aminas vasoativas como: his-

tamina e consequentemente a este efeito fi siológico, o 

eritema é perceptível em conjunto com a aceleração do 

metabolismo, redução da viscosidade sanguínea e ex-

tensibilidade do colágeno. O processo de extensibilidade 

da fi bra colágena e sua síntese intracelular são de im-

portância fundamental no processo de cicatrização(30).

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na Prontomed Clínica de 

Serviços Médicos Especializados LTDA, localizada na 

Avenida Joaquim Nabuco nº255, Manaus- Amazonas- 

Brasil, de Maio a agosto de 2011. A metodologia foi for-

mulada respeitando a resolução 196/96 do Conselho Na-

cional de Saúde a aprovada pelo Comitê de ética e Pes-

quisa da Universidade Nilton Lins – Uniniltonlins, sob o 
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nº002/11. Todos os pacientes foram esclarecidos quan-

to à metodologia utilizada e assinaram o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido. A população foi compos-

ta por: funcionários de diversas fábricas do Pólo Indus-

trial e Manaus (PIM) foram incuídos pacientes de ambos 

os sexos, que preencheram o seguinte critério: prévio 

diagnóstico médico de tendinopatias de ombro, possuir 

idade entre 18 e 45 anos de idade. Os critérios de exclu-

são: Ter sido submetido a quaisquer procedimentos ci-

rúrgico no ombro a ser tratado, realizada infi ltração na 

articulação do ombro, uso por mais de sete dias de an-

tiinfl amatório.

Os pacientes foram submetidos à avaliação fi sio-

terapêutica pré e pós- tratamento, sendo realizada (A) 

aplicação de questionário com os seguintes itens: dados 

pessoais, tempo de trabalho na atual função, membro 

dominante e caracterizaçãode dor. (B) Aplicação da Es-

cala Visual Analógica da Dor (EVA), onde foram registra-

dos os inces de dor, descritas pelos pacientes, onde dor 

leve 0-2; dor moderada 3 -7 e dor intensa 8-10.

Foi utilizado para este trabalho o aparelho de ul-

trassom da marca KLD, com  freqüência de 1MHz (0,5W/

cm2) na modalidade pulsada a 50%, e para conferir me-

lhor acoplamento na pele foi utilizado gel hipoalérgico. O 

ultrassom é um recurso termofotoelétrico de domínio do 

fi sioterapeuta para processos de reabilitação, este re-

curso é capaz de emitir ondulações acústicas capazes de 

promover agitação de partículas e incremento a função 

físico-química da célula. 

A terapia ultrassônica caracteriza-se por apresentar 

vibra ções mecânicas de alta frequência, acima de 20 KHz 
(11). A prin cipal forma de propagação da onda sonora no 

tecido biológico é longitudinal, em que as partículas vi-

bram paralelamente à direção de propagação da onda.

Os pacientes foram divididos em três grupos onde o 

grupo I (n=30) foi submetido a 05 (cinco) minutos de in-

fravermelho, seguido de 05 (cinco) minutos de ultrassom, 

o grupo II (n=30) tratado com 05 minutos de IV e 08 de 

UST e o grupo III (n=29) foi submetido a 08 minutos de 

UST, com a frequência de três sessões por semana. 

Para análise dos dados teve ordenação descritiva e 

quantitativa, tendo como instrumento a EVA, que confe-

riu os parâmetros dos índices de dor antes e depois do 

tratamento.

RESULTADOS

Idade

A fi gura 1 ressalta que os pacientes apresentaram 

uma média de idade de 27,46 anos, compatível com ou-

tros estudos.

A fi gura 2 mostra que 28,08% dos participantes 

indicaram cervicalgia, 100% indicaram dor no ombro, 

43,82% acusaram dor no cotovelo e 20,22% dor no 

punho, os pacientes faziam parte da linha de montagem 

de fábricas do PIM.

DISCUSSÃO

Contrações fortes e prolongadas de um músculo 

levam ao estado bem conhecido de fadiga muscular. A fa-

diga muscular aumenta quase em proporção direta com a 

intensidade da depleção do glicogênio muscular. Por con-

seguinte, a maior parte da fadiga resulta, com muita pro-

babilidade, simplesmente da incapacidade dos processos 

contrateis e metabólicos das fi bras musculares de produ-

zir, de modo contínuo, a mesma quantidade de trabalho, 

desta forma, experimentos demonstraram que a trans-

missão do sinal neural através da placa motora, pode 

fi car diminuída após atividade muscular prolongada, o 

Figura 1. Estratifi cação da faixa etária dos pacientes.

Figura 2. Localização da dor. 

Figura 3. Avaliação dos níveis de dor antes e depois do trata-
mento, utilizando IV e UST.
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que diminuiria ainda mais a contração muscular (2). A in-

terrupção do fl uxo sanguíneo para um músculo em con-

tração produz fadiga muscular quase total em um minuto 

ou pouco mais, devido à perda óbvia do fornecimento de 

nutrientes, em especial, a falta de oxigênio(2,4).

Em estudos que relacionaram o estilo de vida e fa-

tores metabólicos com a tendinite de ombro indica que 

a faixa etária mais acometida de dos 30 aos 50 anos de 

idade(³,²).

Pesquisas realizadas em ambulatório médico re-

gistraram que as tendinopatias tem se tornado mais 

comum em indivíduos jovens que nos indica ingresso 

neste segmento da cadeia produtiva bem como os fato-

res de hipersolicitação inerentes as atividades laborais, 

que ocorre geralmente entre 30 e 60 anos(14).

O perfi l do trabalhador formal brasileiro, realiza-

do pelo SESI, indica que a faixa de 18 a 24 anos foi de 

18,5%, a de 25 a 29 anos foi de 16,9%, 30 a 39 anos 

concentraram 30% e entre 40 e 49 anos, com 22,1% 

a razão entre as faixas etárias de 18 a 29 anos totaliza 

35,4%, de tal forma que esta estratifi cação etária é pre-

dominante também em nossa pesquisa(26).

Em outra pesquisa, 92% dos entrevistados apre-

sentaram contraturas musculares cervicais álgicas, 

estas relacionadas com o agrupamento muscular e tam-

bém como compensações de movimentos exigidos por 

posturas laborais(2).

Os achados deste estudo ressaltam a importância 

do infravermelho associado à aplicação de ultrassom te-

rapêutico como ferramenta efi caz no tratamento de ten-

dinites de ombro, tendo em vista que em 10 sessões de 

fi sioterapia nas estruturas comprometidas como: mús-

culos, bursas e tendões, conferindo redução signifi cati-

va nos índices de dor e conseqüente melhora da quali-

dade de vida, retomada de Atividades de Vida Diária e 

melhor desempenho laboral, conforme informações ava-

liadas pela EVA.

Muitos dos achados histológicos em ratos Wis-

tar, direcionam o UST para aceleração da cicatrização 

tendinosa(30).

Pesquisando a indução do UST na desgranulação 

dos mastócitos da pele, observou-se a ocorrência de 

lesão nas células dos mastócitos quando aplicado com 

intensidade de 3,0 w/cm2, aumentando desta forma o 

processo infl amatório(11).

 O Infravermelho é uma energia natural que emite 

uma faixa de freqüência específi ca, ou seja, de 2 a 14 

μm nesta faixa as moléculas de água absorvem a ener-

gia, sendo isto fundamental para a Bioestimulação, 

desta forma ocorre melhora o metabolismo através da 

ativação da micro-circulação sangüínea, proporcionan-

do a desintoxicação metabólica e vários benefícios para 

a saúde e estética(18).

Entre os parâmetros avaliados à microscopia em 

tendão de fl exores, a maior diferença se deu no grau de 

neoformação vascular e infi ltrado fi broblástico(29).  

As vibrações conferidas pelo efeito piezoelétrico 

conferem modifi cações no gradiente iônico, estimulan-

do o metabolismo celular, resultando em: síntese pro-

téica, secreção de mastocitos, modifi cações hemodi-

nâmicas, aumento de células precursoras e redução da 

rigidez(16).

Em outro estudo Perez-Polamares(22) indicam que 

em seus estudos o complexo mioarticular do ombro 

quando hipersolicitado, incidindo em pontos gatilhos e 

estes são resultados de processos isquêmicos nas fi -

bras musculares, juntamente com a secreção de agen-

tes periféricos nociceptivos como: potássio, substância 

P e histamina, que por sua vez resulta em dores e fi nal-

mente na limitação laboral.

CONCLUSÃO

Os resultados encontrados sugerem que o proto-

colo utilizado, no qual é associado à aplicação de infra-

vermelho por cinco minutos seguido da aplicação de ul-

trassom terapêutico por cinco minutos é capaz de redu-

zir signifi cativamente os níveis de dor de tendinopatias 

de ombro, apesar de muito discutido por diversos auto-

res, explicitando assim a necessidade de outros estudos 

sobre o assunto
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Relato de Caso

Cifose de Scheuermann: um estudo de caso.
Scheuermann kyphosis: a case study.  

Mariana Colombini Buranello(1), Felipe Augusto Ragazzi(1), Edilson de Sousa Araújo(1), Almir Resende 

Coelho(2), Paulo Roberto Veiga Quemelo(3).

Clínica de Fisioterapia da Universidade de Franca – Setor de Ortopedia

Resumo
Introdução: A coluna vertebral do adulto apresenta quatro curvaturas básicas. Essas curvaturas estão alinhadas bio-
mecanicamente e qualquer alteração em alguma delas acarretará conseqüências para todas as outras. O aumento 
exacerbado da cifose, por exemplo, pode ocorrer por causas posturais ou estruturais. Scheuermann descreveu um tipo 
de cifose estrutural, caracterizada pelo encunhamento vertebral de etiologia ainda não defi nida. Objetivo: O presen-
te estudo tem por objetivo fazer através de revisão de prontuários, um relato de caso de pacientes com os sinais clí-
nicos e radiológicos da Cifose de Scheuermann, buscando ampliar o estudo dessa doença. Método: Para a realização 
do estudo de caso, foi realizada uma coleta de dados dos prontuários da Clinica Escola de Fisioterapia da Universida-
de de Franca. Dois casos com diagnóstico da Cifose de Scheuermann foram encontrados, sendo o diagnóstico médi-
co fechado no fi nal da adolescência e inicio da vida adulta. Os dois pacientes apresentaram-se na clínica de fi siotera-
pia, com 27 e 29 anos de idade, respectivamente. Ambos os casos apresentaram história clínica de dor na região to-
rácica que se agravava com a posição ortostática por longos períodos. Resultados: Os pacientes apresentaram ao 
exame fi sioterapêutico: hipercifose torácica, encurtamento muscular, principalmente de isquiotibiais e peitorais, com 
diminuição da amplitude de movimento na região lombar. No exame radiológico, ambos pacientes apresentaram hi-
percifose torácica com encunhamento de uma ou mais vértebras. Podemos concluir que os dois casos se apresentaram 
com características clínicas e funcionais muito semelhantes e que ambos procuraram o serviço de fi sioterapia após al-
guns anos do diagnóstico. Neste sentido, este estudo chama a atenção para um diagnóstico mais precoce e uma me-
lhor atenção deve ser dada para esta doença, pois a demora pela procura de um serviço especializado pode ter agra-
vado o caso. Conclusão: Novos estudos são necessários com o intuito de desenvolver formas mais simples de diag-
nóstico, tratamento e prevenção da evolução da doença Scheuermann, principalmente durante a fase de crescimen-
to da criança e do adolescente.
Palavras-chave: Doença de scheuermann; fi sioterapia (especialidade); prevenção de doenças 

Abstract
Introduction: The adult’s vertebral spine presents four basics bending. These bending are lined up biomechanical-
ly and any alteration in some of them will cause consequences for all the others. The increase in the kyphosis, for ex-
ample, can occur for postural or structural causes. Scheuermann described a structural type of kyphosis, character-
ized as a vertebral body wedging with etiology not defi ned yet. Objective: The aim of this study is to review two case 
reports of patients with clinical and radiological signs of Scheuermann’s disease in order to know this disease better. 
Method: For this, we searched for handbooks of the Clinic School of Physiotherapy of Franca University. Two cases of 
Scheuerman’s Disease were found, with the medical diagnoses done during their adolescence. The two patients pre-
sented in the physiotherapy clinic aging 27 and 29 years respectively. Both cases presented a clinical history of tho-
racic pain which increased when standing for long times on their feet. The physiotherapy examination showed: thorac-
ic hyperkyphosis, muscular shortening mainly on the hamstrings and pectorals, and reduced movement amplitude of 
the lumbar spine. Results: The radiological examination, both patients presented thoracic hyperkyphosis, with two or 
more vertebral body wedging. We can conclude that the two cases presented very similar clinical and functional signs 
and both searched for the phsyotherapy treatment after some years of diagnostic. In this way, this study alerts for a 
precocious diagnosis of this illness, because the delay for the searching of a specialized treatment may be aggravated 
the case. Conclusion: New studies aiming the development of simple diagnostic manners, treatment and prevention 
of Scheuermann’s Disease are necessary, mainly during the growth phase of children and adolescent.
Keywords: Scheuermann Disease, Physical Therapy (Specialty), Disease Prevention.
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INTRODUÇÃO

A coluna vertebral do adulto apresenta quatro cur-

vaturas fi siológicas, denominadas de lordoses e cifoses. 

Essas curvaturas são essenciais e fundamentais para o 

equilíbrio da coluna, de maneira a aumentar a resistên-

cia mecânica, capacidade de absorver choques e melho-

rar a sua fl exibilidade. No entanto, o aumento exacer-

bado destas curvaturas pode ocasionar compensações e 

danos osteoarticulares na coluna(1,2). 

Das deformidades que podem se desenvolver du-

rante a infância e adolescência, a cifose Scheuermann 

ou doença de Scheuerman é uma deformidade relativa-

mente comum, que surge predominantemente na pu-

berdade e que apresenta uma prevalência de 0,4 a 8,3% 

da população geral, dependendo do diagnóstico que é 

baseado em critérios radiográfi cos ou clínicos(3-5). 

Esta alteração foi primeiramente descrita por Scheu-

ermann em 1921, que relatou acunhamento e achata-

mento das vértebras devido à necrose avascular da apó-

fi se anular do corpo vertebral, que culminava com qua-

dro clínico de rigidez articular e uma cifose mais acentu-

ada quando comparada com o dorso curvo postural(6,7). 

No entanto, a cifose de Scheuermann continua sendo 

muitas vezes negligenciada ou incorretamente diagnos-

ticada como dorso curvo postural ou como má postura, 

porém ela pode ser uma alteração estrutural grave da 

coluna vertebral que pode provocar desde má aparência 

corporal até complicações cardiorespiratórias(8). 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi re-

alizar um estudo de caso de prontuários e descrever as 

principais alterações clínicas e funcionais em paciente 

com o diagnóstico da Cifose de Scheuermann, para ten-

tar elucidar e despertar nos profi ssionais da saúde para 

esta alteração, uma vez que, o diagnóstico e tratamen-

to precoce podem diminuir a evolução e as complicações 

desta doença.

Relato de Caso

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa da Universidade de Franca N. 079-2010. Foi reali-

zada uma busca nos prontuários da Clínica Escola de Fi-

sioterapia da Universidade de Franca no setor de Orto-

pedia e Traumatologia durante o período de dois anos 

(janeiro de 2009 á dezembro de 2010). Os dados cole-

tados dos prontuários foram extraídos das fi chas de ava-

liação que continham a história da moléstia atual (HMA), 

exame físico, inspeção, palpação, testes de retração e 

força muscular e testes específi cos, como o de Adams 

e Schober. Quando presente, foi analisado o Raio-X do 

paciente. Após a avaliação dos prontuários, foram ob-

servados dois casos com o diagnóstico da doença de 

Scheuermann, que serão detalhados em seguida.

Caso 1

Paciente do sexo masculino, adulto, 27 anos, apre-

sentou-se na Clínica de Fisioterapia com sinais clínicos 

de hipercifose torácica não diagnosticada.

Na HMA o paciente relatou que aos 16 anos ob-

servou visualmente que possuía algum problema postu-

ral e procurou assistência médica, que na época não se 

diagnosticou o problema. Posteriormente, aos 20 anos, 

o paciente começou a sentir dores na região da coluna 

torácica e leve difi culdade para respirar, quando procu-

rou novamente assistência médica, sendo diagnosticado 

como Cifose de Scheuermann. O paciente relatou que 

a dor na região torácica iniciava quando fi cava algum 

tempo em uma única posição, quando levanta cargas, 

sendo esta a sua principal queixa.

Na avaliação postural apresentou uma leve escolio-

se torácica à direita, aumento da curvatura cifótica torá-

cica e aumento da lordose cervical e lombar. O teste de 

Adams foi positivo com desnível de um centímetro (cm)
(9). Para o teste de Schober, foi observado uma fl exibili-

dade de 4 cm, o que demonstra redução da mobilidade 

na coluna lombar(9). O mesmo veio ser comprovado na 

goniometria lombar que apresentou 55° de fl exão lom-

bar, 25° de extensão e 21° de inclinação lateral, para 

ambos os lados(10). O paciente também apresentou po-

sitividade para os testes de retração para os músculos 

isquiotibiais, iliopsoas, sartório, peitoral maior e menor, 

grande dorsal, como descrito por Kendall(11). 

No exame radiológico foi observado o encunha-

mento anterior das vértebras torácicas (Figura 1).

Caso 2

Paciente do sexo masculino, adulto, com 29 anos, 

apresentou-se na Clínica de Fisioterapia com dores na 

coluna, devido aumento da cifose torácica. 

Na HMA o paciente relatou que começou a sentir 

Figura 1. Notar a hipercifose torácica e encunhamento das 
vértebras na região torácica.
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dores nas costas aos 17 anos e após procurar assis-

tência médica, foi diagnosticado como Cifose Scheuer-

mann. No entanto, naquela época o paciente não foi en-

caminhado para fi sioterapia e nenhuma atenção foi dada 

ao caso doença. No momento da avaliação o paciente se 

queixa de muitas dores e que estas se intensifi cavam na 

posição ortostática por períodos prolongados. 

Na inspeção e avaliação postural, o paciente apre-

sentou a cabeça anteriorizada, rodada e inclinada para 

esquerda. Ombros anteriorizados, com hiperlordose cer-

vical/lombar e hipercifose torácica. O paciente não apre-

sentava nenhum desvio lateral, sendo negativo o teste de 

Adams(9). Para o teste de Schober, foi observada uma fl e-

xibilidade de 5cm, o que demonstra uma razoável mobili-

dade lombar. No entanto, na goniometria apresentou 45° 

de fl exão lombar, 15° de extensão, 20° de inclinação late-

ral, para ambos os lados(10). O paciente também apresen-

tou positividade para os testes de retração para os múscu-

los isquiotibiais, reto femoral, peitoral maior e menor(11). 

No exame radiológico foi observado o encunha-

mento anterior das vértebras torácicas (Figura 2).

DISCUSSÃO

Segundo Becker(12) a doença de Scheuermann é 

um tipo de osteocondrose asséptica da coluna que tem 

como generalidade a perfusão insufi ciente de origem 

desconhecida das fendas epifi sárias, provoca distúrbios 

locais do crescimento que levam à destruição (necro-

se) do osso. A osteocondronecrose asséptica localiza-se 

principalmente nas regiões epifi sárias que normalmente 

não apresentam perfusão ideal e é mais frequente du-

rante os surtos de crescimento. 

Os relatos de Becker podem explicar o apareci-

mento visual da hipercifose observado em nosso rela-

to, quando o mesmo tinha 16 anos de idade. A cifose 

torácica acompanhada por hiperlordose compensatória 

nas regiões cervical e lombar, apresentada neste estu-

do, pode ser devido aos distúrbios do crescimento das 

placas de crescimento dos corpos das vértebras, como 

citado anteriormente.  

No presente estudo, a avaliação de ambos os casos 

mostrou uma redução da mobilidade da coluna lombar 

através da goniometria e do teste de Schober, o que 

pode ser explicado pelas próprias compensações gera-

das pela hipercifose como a hiperlordose lombar. Além 

disso, o quadro doloroso apresentado ao permanecerem 

na mesma posição durante um período prolongado de 

tempo é justifi cado pela sobrecarga gerada nas curva-

turas da coluna devido ao aumento da curvatura toráci-

ca, sobrecarregando a região lombar e cervical e, con-

sequentemente levando um ciclo de má postura, espas-

mo muscular e dor.

O vicio de postura cifótica expõe, principalmente 

a parte anterior das vértebras ao aumento persisten-

te da pressão o que aumenta a deformidade dos corpos 

vertebrais em cunha visto que a porção dorsal das vér-

tebras continua crescendo normalmente, enquanto sua 

parte ventral cresce menos(12). Neste ponto, destaca-se 

o diagnóstico precoce desta anormalidade, como o uso 

de colete e o tratamento fi sioterapêutico para o reequi-

líbrio muscular e postural com o intuito de minimizar a 

cifose e a pressão inadequada sobre as vértebras, pode 

minimizar a gravidade da doença e evitar complicações, 

como as apresentadas em nosso estudo de caso (dor, di-

fi culdade de respirar e limitações nas atividades de vida 

diária).

Outros fatores capazes de agravar esse distúrbio 

do crescimento consistem em sobrecarga mecânica e ví-

cios de postura que são tão comuns durante o período 

escolar, período em que ocorre o desenvolvimento da 

doença. A adoção de uma postura incorreta neste perío-

do terá repercussões negativas no futuro(13). 

Durante o período de crescimento, principalmen-

te dos 7 aos 12 anos, a postura sofre grandes modifi ca-

ções, buscando encontrar o equilíbrio corporal de acor-

do com suas novas proporções(14). Assim observamos a 

necessidade do diagnóstico e intervenção precoce em 

casos de hipercifose estrutural, devido a sua gravidade 

e pior prognóstico.

Um inquérito epidemiológico, realizado na cidade 

de São Leopoldo, Brasil, utilizando 495 estudantes do 

ensino médio de 14 a 18 anos, mostrou uma prevalên-

cia de 66% para alterações posturais laterais e de 70% 

para as alterações ântero-posteriores na coluna verte-

bral. Esta última segundo os autores, pode estar asso-

ciada ao sobrepeso ou obesidade, que também mos-

trou-se bastante elevada entre os estudantes(15). 

Figura 2. Notar a hipercifose torácica e encunhamento das 
vértebras na região torácica.
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Em um estudo feito por Miranda et. al.(16), foi pro-

posto um protocolo de avaliação postural nas escolas 

com o objetivo de diagnosticar precocemente e poste-

riormente tratar casos de escoliose na idade escolar. 

Bertollini e Gomes(17), realizaram um estudo buscando 

analisar a incidência de cifose postural em 200 adoles-

centes na cidade da rede escolar da cidade de Maringá. 

Os resultados demonstraram a incidência de cifose pos-

tural em 38% dos casos. 

Propostas como essas também podem ser utiliza-

das para o diagnóstico não só das escolioses e cifoses 

posturais, mas também de outras alterações posturais, 

como a cifose de Scheuermann. Para isso, é preciso es-

tabelecer critérios diagnósticos claros para a identifi ca-

ção precoce da doença.                  

Muitas controvérsias existem quanto aos critérios 

diagnósticos da doença de Scheuermann. Sorensen su-

geriu que a defi nição de cifose de Scheuermann (CS) 

deveria ser uma cifose incluindo três vértebras adjacen-

tes centrais com acunhamento de cinco ou mais graus. 

Entretanto, essa defi nição foi questionada pela observa-

ção de formas atípicas da doença de Scheuermann (hi-

percifose torácica, rígida sem acunhamento vertebral e 

alterações vertebrais sem acunhamento)(6,18-20). 

No entanto, outros estudos devem ser realizados 

para entender melhor o diagnóstico, etiologia e trata-

mento da doença, para que programas educativos e de 

prevenção possam ser aplicados em centro de saúde e 

escolas na tentativa de descobrir precocemente a doen-

ça de Scheuermann, de modo a evitar as complicações e 

melhorar a qualidade de vida destes indivíduos.

CONCLUSÃO

Pode-se observar que os dois casos se apresenta-

ram com características clínicas e funcionais muito se-

melhantes e que ambos procuraram o serviço de fi sio-

terapia após alguns anos do diagnóstico. Neste sentido, 

este estudo chama a atenção para um diagnóstico mais 

precoce e uma melhor atenção deve ser dada para esta 

doença, pois a demora pela procura de um serviço espe-

cializado pode ter agravado o caso. A falta de interven-

ções precoces, durante a idade escolar, pode estimular 

a progressão da doença, levando a uma pior qualidade 

de vida do paciente.

Novos estudos são necessários com o intuito de de-

senvolver formas mais simplifi cadas de diagnóstico, tra-

tamento e prevenção das complicações da doença, prin-

cipalmente durante a fase de crescimento da criança e 

do adolescente. Proporcionando aos portadores da do-

ença de Scheuermann uma melhor qualidade de vida.
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Relato de Caso

Abordagem do conceito FNP no tratamento 
de paralisia facial periférica pós-traumática: um 
estudo de caso.
Approach of the concept PNF in the treatment of peripheral facial paralysis after trauma: a case 
study.
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Resumo
Introdução: A pesquisa exploratória do tipo estudo da intervenção fi sioterapêutica através do conceito Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). Objetivo: Relatar os efeitos da intervenção fi sioterapêutica através do concei-
to Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e explicar o procedimento de sua aplicação no paciente acometido 
por Paralisia Facial Periférica Pós-Traumática. Método: A Paralisia Facial Periférica (PFP) é causada pelo acometimen-
to do nervo facial (VII par craniano) responsável pela musculatura da mímica facial, podendo ser unilateral ou bilate-
ral, total ou parcial. Participou desse estudo S.S.S., sexo feminino, 20 anos, que após acidente motobilístico, apresen-
tou Paralisia Facial Periférica na hemiface esquerda, após traumatismo craniano do lado direito. O método de trata-
mento realizado foi PNF (procedimento realizado manualmente com movimentos na diagonal), com o objetivo de re-
duzir os défi cits causados pelo acometimento. Resultados: Após 40 atendimentos os resultados obtidos foram satis-
fatórios, havendo ganho de força muscular e melhora da funcionalidade da paciente. Conclusão: Após o presente es-
tudo concluiu-se que o método FNP apresentou efi ciência no tratamento de Paralisia Facial Periférica Pós-Traumática, 
onde foram verifi cados resultados expressivos na promoção da atividade muscular, no aumento da força e na repara-
ção gradativa da assimetria facial, além de proporcionar a paciente melhora de sua auto-estima.
Palavras Chave: Face, Paralisia Facial Periférica, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, Fisioterapia.

Abstract
Introduction: The search exploration of type study of case or Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). Ob-
jective: Objective to relate the effects of the physiotherapy intervention for Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 
(PNF) and to explain the proceeding of your application in the attack patient for Facial Paralysis Peripheral is caused 
by attac of facial nervous ( VII par cranial) responsible by musculature of the facial mimic, could to be unilateral or bi-
lateral, total or parcial. Method: Participed oh this study S.S.S., female sex, 20 years, that after motobilistic accident 
presented Facial Paralysic Peripheral in the left hemiface. The method of treatment realized was PNF (Conduct real-
ized manually with movement in the diagonal), with objetive of reduce the defi cits caused by attack. Results: After 40 
treatment the obtain resulted were satisfactory, having gain of muscular force. Conclusion: After the present study 
conclude that the method PNF apresented effi ciency in the treatment of Facial Paralysis Peripheral Pós-traumatic, 
where were resulted checked expressive in the promotion of the muscular activity, in the add oh the force and in the 
gradual reparation of the facial asymmetry, beside to provide to patient improvement of your self-esteem.
Keyword: Face, Facial Peripheral Paralysis, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Physiotherapy.

Artigo recebido em 1 de agosto de 2011 e aceito em 25 setembro de 2011.

1. Docentes do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) – ISB Coari, Coari, Amazonas. 
2. Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Estácio de Sá – Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.
3. Fisioterapeutas Formadas na Universidade Estácio de Sá – Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

Endereço para correspondência: 
Fernando Zanela da Silva Arêas. Estrada Coari – Mamiá, 350, Coari, Amazonas, Cep: 69460-000. Universidade Federal do Amazonas 
– ISB Coari. E-mail:fernandozanela@hotmail.com



863

Ter Man. 2011; 9(46):862-868

Fernando Zanela da Silva Arêas, Aline Sathler da Fonseca, Luisa Chagas da Silva Leão, et al.

INTRODUÇÃO

A paralisia facial periférica decorre da interrupção 

do infl uxo nervoso de qualquer um dos segmentos do 

nervo facial(1). Pode estar associada a disfunção da gus-

tação, salivação, lacrimejamento, além da hiperacusia  

desagradável, hipoestesia na zona Ramsay-Hunt.

O grau de recuperação da função do nervo facial 

depende da idade do paciente, do tipo de lesão, da etio-

logia, nutrição do nervo, comprometimento neuromus-

cular e terapêutica instituída. A recuperação do nervo 

pode ocorrer em algumas semanas a quatro anos. A 

lesão pode ser causada por fatores traumáticos, infec-

ciosos, neoplásicos, congênitos, metabólicos e sistêmi-

cos. Se a Paralisia Facial Periférica (PFP) não está as-

sociada a nenhum destes fatores, considera-se o diag-

nóstico de paralisia de Bell, também denominada frigo-

re ou idiopática. A paralisia facial idiopática corresponde 

à maioria dos casos de PFP aguda. A primeira maior in-

cidência é a idiopática, ou de Bell, e a segunda, é trau-

mática, entre outras(1,2).

As seqüelas são descritas na literatura como ine-

rentes à regeneração neural porque a recuperação das 

fi bras nervosas geralmente ocorre de forma supranume-

rária, desviada, com falhas na transmissão entre axô-

nios adjacentes ou hiperexcitabilidade nuclear. Na fase 

de seqüelas, geralmente observa-se contratura de face 

com ausência de linhas de expressão na testa, olho mais 

estreito, elevação da comissura labial e asa nasal, além 

de rima nasolabial mais pronunciada no lado comprome-

tido e fi ltro desviado para este lado(3).

Para Pinna, Testa e Fukuda(4) as paralisias faciais 

traumáticas são a segunda causa mais freqüente de 

suas etiologias, somente fi cando atrás dos casos ditos 

idiopáticos. Dentre as causas de traumas mais comuns 

estão os provocados por traumatismos cranianos, por 

projéteis de arma de fogo, por ferimentos cortantes da 

face e por lesões iatrogênicas em diversas regiões do 

nervo e em diversas situações previstas e imprevistas.

Conforme Favarão e Pieretti(5) a lesão do nervo fa-

cial resulta na paralisia de alguns músculos, são eles:

Occiptofrontal: levanta as sobrancelhas; orbicular 

do olho: fecha os olhos; corrugador e prócero: enruga 

a pele entre as sobrancelhas e franze as sobrancelhas; 

grande e pequeno zigomático, levantador do canto da 

boca, levantador do lábio superior: levantam o canto da 

boca e o lábio superior; bucinador: mantém a bochecha 

contra os dentes durante a mastigação e amamenta-

ção. Sem ele, o alimento fi ca retido entre a bochecha e 

os dentes, o que é funcionalmente altamente restritivo; 

orbicular da boca: fecha a boca; risório: puxa o ângu-

lo da boca para trás, como no sorriso; depressor do ân-

gulo da boca e depressor do lábio inferior: puxa o ângu-

lo da boca e o lábio inferior para baixo; mentoniano: en-

ruga o queixo e é muito importante para o ato de beber 

porque prende o lábio inferior no copo e impede o der-

ramamento do líquido.

De acordo com Rondini, Brandão e Vasconcelos(6), 

para defi nição do tratamento adequado da PFP, deve-se 

analisar minuciosamente os dados pessoais, anamnese, 

apresentação e o exame físico. 

A fi sioterapia tem com objetivo restabelecer a mí-

mica facial, trofi smo, força e função muscular(1). O trata-

mento pode ser medicamentoso apenas ou associado à 

terapia de reabilitação ou ainda medicamentoso e cirúr-

gico seguido da reabilitação orofacial(7). O Método Kabat 

ou Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) foi 

desenvolvido nos Estados Unidos, pelo Dr. Kabat e duas 

fi sioterapeutas. Ele faz uso de padrões funcionais de 

movimento, para os quais o fi sioterapeuta utiliza uma 

variedade de estímulos sensoriais para facilitar o movi-

mento, essa técnica requer manipulação habilidosa do 

fi sioterapeuta para que seja efetiva(5).

Os procedimentos básicos da facilitação fornecem 

ao terapeuta as ferramentas necessárias para ajudar 

seus pacientes a atingir uma função motora efi ciente. 

Esta efi ciência não depende necessariamente da cola-

boração consciente do paciente. Os procedimentos são 

usados para: aumentar a habilidade do paciente em mo-

ver-se e permanecer estável; guiar o movimento com a 

utilização de contatos manuais adequados e de resistên-

cia apropriada; ajudar o paciente a obter coordenação 

motora e sincronismo; aumentar a histamina do pacien-

te e evitar fadiga(8).

O método Kabat apresenta efi ciência no trata-

mento da  PFP, na qual existe melhora signifi cati-

va na força muscular, mobilidade da hemiface acometi-

da e conseqüentemente aumento da auto-estima do pa-

ciente, pois com isso melhora-se a desfi guração existen-

te devido à lesão(5).

A pesquisa exploratória do tipo estudo de caso jus-

tifi ca-se por um melhor entendimento da efi cácia do FNP 

nas PFP no geral. Tendo em vista a grande quantidade 

de casos que são vistos no cotidiano da clínica fi siotera-

pêutica. O presente estudo acontece pela necessidade 

em saber se o FNP otimiza o processo de recuperação, 

pois pacientes acometidos por PFP sofrem um impacto 

social muito grande, o que compromete suas atividades 

de vida diária, como, por exemplo, alimentar-se e falar. 

Propõe-se o seguinte estudo devido à escassez de litera-

tura e trabalhos científi cos realizados acerca do tema.

Desta forma, tem o objetivo de relatar os efeitos da 

intervenção fi sioterapêutica por FNP e explicar o proce-

dimento de aplicação do FNP no paciente acometido por 

PFP pós-traumática.

MÉTODO

Sujeito

Paciente sexo feminino, estudante, 20 anos, sol-

teira natural do Brasil residente em Campos dos Goyta-
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cazes, chegou ao setor de fi sioterapia com o seguinte 

diagnóstico clínico: Traumatismo Craniano com fratura 

de face (lado direito) e PFP (lado esquerdo).

O projeto foi submetido ao crivo do comitê de ética 

em pesquisa envolvendo seres humanos da faculdade 

de medicina de Campos.

 

Avaliação Fisioterapêutica

Na avaliação fi sioterapêutica, a paciente relatou 

como queixa principal “muita paralisia do lado esquer-

do”. Contou em sua história que sofreu acidente de moto 

em São Francisco do Itabapoana. A moto onde esta-

va (sem capacete) foi atingida por um carro, batendo 

com a face no crânio do piloto da moto e em seguida no 

chão. Contou que fi cou três horas aguardando socorro 

e ao chegar ao Hospital Municipal Manoel Carola (Ponto 

de Cacimbas) o médico plantonista se recusou a aten-

dê-la, encaminhando-a para o Hospital Ferreira Macha-

do (Campos dos Goytacazes) onde foi atendida aguar-

dando sua transferência para o hospital desejado (Hos-

pital Pró Clínicas). Relatou que após quinze dias do aci-

dente apresentou PFP do lado oposto à fratura com hipó-

tese de lesão do nervo facial ou compressão homolate-

ral a fratura. Relatou ainda que fi cou um mês para reali-

zar a cirurgia, pois apresentava deformidade na face por 

várias fraturas e principalmente grande edema. Nesse 

tempo, ocorreu ruptura da meninge fazendo com que 

o líquor fosse expelido pela narina, sendo medicada e 

após cinco dias teve melhora do quadro; relatou coagu-

lação no ouvido direito perdendo de imediato a audição. 

A cirurgia de reconstituição da face durou dez horas, 

fi cou por 24 horas em observação na UTI. Após a cirur-

gia (duas semanas) recebeu alta. Em casa percebeu que 

seu rosto começou a fi car edemaciado procurando aten-

dimento médico onde constatou-se sinusite bacteriana. 

Em histórico social negou etilismo, tabagismo e qual-

quer problema familiar. 

Exame físico

Ao exame físico apresentou como sinais vitais PA: 

110x70 mmHg, FR: 12 bpm, FC: 72 bpm e Tax. 36°C

Inspeção

Chegou à fi sioterapia com máscara e chapéu. Apre-

sentando assimetria da hemiface esquerda; lacrimeja-

mento do olho esquerdo. Observada as seguintes cica-

trizes cirúrgicas:

a) Abaixo do olho direito;

b) Região parietal direita, passando pelo temporal 

chegando até região posterior auricular;

c) Abaixo da mandíbula do lado direito e;

d) Região occipital.

As fi guras 1 e 2 mostram o paciente antes do aci-

dente e o pós – cirúrgico. A fi gura 2 mostram as infor-

mações supra citadas, tanto da região facial como da re-

gião do crânio da paciente.

Palpação

De acordo com O’Sullivan e Schmitz (2004) foi re-

alizado a palpação e constatou-se hipotonia e hipotrofi a 

em hemiface esquerda, nos seguintes músculos: Fron-

tal, corrugador do supercílio, orbicular dos olhos, levan-

tador da pálpebra superior, prócero, orbicular da boca, 

risório, zigomático maior, levantador do lábio superior, 

mentual, levantador do ângulo da boca, depressor do 

ângulo da boca, bucinador, masséter, temporal, infra e 

supra hióideos e platisma. Apresentou aderência cicatri-

cial nas cicatrizes da região parietal, abaixo da mandí-

bula e região occiptal.

Força muscular

Conforme descrito por Kendall et al. (2007) foi rea-

lizado teste de força muscular e verifi cou-se grau 0 para 

todos movimentos da hemiface esquerda (Levantar a 

sobrancelha, franzir a testa, fechar o olho, abrir o olho, 

enrugar o nariz, sorrir, assoviar, levantar o lábio supe-

rior, deprimir o lábio inferior, enrugar o queixo, elevar o 

ângulo da boca, deprimir o ângulo da boca, fazer “boca 

de peixe”, morder, abrir a boca e empurrar o queixo pra 

baixo.)

Sensibilidade

Parestesia em hemiface esquerda e região zigomá-

tica direita.

Testes especiais

Segundo Rondini, Brandão e Vasconcelos (2007), 

foram realizados os seguintes testes especiais: Olfato - 

não descriminou o odor que sentiu (perfume). Teste de 

paladar - não soube diferenciar os sabores do lado es-

querdo.

Conduta Fisioterapêutica: FNP

O paciente foi submetido ao tratamento fi siotera-

pêutico composto por 3 atendimentos semanais, com 

duração de 40 minutos, totalizando 40 atendimentos. 

Respeitou-se a resolução 196/96, onde o paciente assi-

nou o termo de consentimento para participar do estu-

do, autorizado pelo comitê de ética da Universidade Es-

tácio de Sá, Arcos da Lapa, RJ.

A técnica utilizada para todos os padrões foi a de 

reversão de antagonistas, conforme relatos de Adler, 

Beckers e Buck (1999).

Os músculos tratados foram: 

Músculo Frontal: 

Comando: “Levante suas sobrancelhas e faça uma 

expressão de quem está surpreso; enrugue a testa”

Foi aplicado resistência na testa, empurrando nas 
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direções inferiores e medial. Esse movimento trabalhou 

abertura dos olhos. É reforçado com a extensão do pes-

coço.

Músculo Corrugador do Supercílio:

Comando: “Franza a testa, leve suas sobrancelhas 

para baixo.”

Foi aplicado resistência logo acima das sobrance-

lhas, em diagonal, na direção cranial e lateral. Esse mo-

vimento trabalhou com o fechamento dos olhos.

Músculo Orbicular do Olho:

Comando: “Feche os olhos.”

Foram usados exercícios separados para as pálpe-

bras superior e inferior. Foi aplicado uma leve resistên-

cia em diagonal nas pálpebras, evitando colocar pressão 

sobre os globos oculares.

Músculo Levantador da Pálpebra Superior:

Comando: “Abra seus olhos. Olhe para cima.”

Foi aplicado resistência na pálpebra superior. Fez-se 

resistência à elevação da pálpebra reforçando a ação.

Músculo Prócero:

Comando: “Enrugue seu nariz.”

Foi aplicada resistência próximo ao nariz, na dia-

gonal para baixo e para fora. Esse procedimento tra-

balhou com o músculo corrugador e com o fechamen-

to dos olhos.

Músculo Risório e Músculo Zigomático Maior:

Comando: “Sorria.” 

Foi aplicado resistência nos cantos da boca, de 

forma leve e medial para baixo (inferiormente). 

Músculo Orbicular da Boca:

Comando: “Junte seus lábios, assovie.”

Foi aplicado resistência lateral e superiormente no 

lábio superior e resistência lateral inferiormente no lábio 

inferior.

Músculo Levantador do Lábio Superior:

Comando: “Levante seu lábio superior, mostre seus 

dentes de cima.”

Foi aplicado resistência no lábio superior, para baixo 

e medialmente.

Músculo Depressor do Lábio Inferior:

Comando: “Deprima seu lábio inferior, mostre seus 

dentes de baixo.”

Foi aplicado resistência superior e medialmente no 

lábio inferior. Este músculo e o platisma trabalham jun-

tos.

Músculo Mentual:

Comando: “Enrugue seu queixo.”

Foi aplicado resistência no queixo para baixo e la-

teralmente.

Músculo Levantador do Ângulo da Boca:

Comando: “Eleve os cantos da sua boca, dê um pe-

queno sorriso.”

Foi empurrado os cantos da boca para baixo e para 

dentro.

Músculo Depressor do Ângulo da Boca:

Comando: “Leve os cantos da sua boca para baixo, 

faça uma expressão de quem está triste.”

Foi aplicado resistência nos cantos da boca, supe-

rior e medialmente.

Músculo Bucinador:

Comando: “Aperte suas bochechas para dentro, 

empurre contra os afastadores de língua.”

Foi aplicado resistência na superfície interna das 

bochechas com seus dedos enluvados ou com um afas-

tador de língua úmido. A resistência podia também  ser 

dada na diagonal para cima, na diagonal para baixo, 

assim como em direção reta para fora.

Músculo Masseter e Músculo Temporal:

Comando: “Feche sua boca, morda.”

Foi aplicado resistência na mandíbula em diagonal 

para baixo, para direita e para esquerda. Resistia-se em 

linha reta se a resistência na diagonal estivesse pertur-

bando a articulação têmporo-mandibular. Fez-se resis-

tência aos músculos extensores do pescoço reforçando 

o fechamento ativo da mandíbula.

Músculos Infra e Supra Hióideos:

Comando: “Abra sua boca.”

Foi aplicada resistência embaixo do queixo em dia-

gonal ou com direcionamento reto. Fez-se resistência 

aos músculos fl exores do pescoço reforçando a abertu-

ra ativa da mandíbula.

Músculo Platisma:

Comando: “Empurre seu queixo para baixo.”

Foi aplicado resistência embaixo do queixo impe-

dindo a abertura da boca. Resistiu aos fl exores do pes-

coço reforçando esse músculo.

RESULTADOS

Foram realizadas 3 avaliações: no início do trata-

mento (fi gura 1), após 20 atendimentos (fi gura 2) e no 

fi nal do tratamento (fi gura 3), onde foram observados 

os músculos correspondentes:

Músculo Frontal: 

Na 1ª avaliação apresentava grau 0 (não esboçava 
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nenhum sinal de contração muscular), após 20 sessões 

não apresentou ganho de força muscular por provável 

lesão nervosa (tabela 1).

Músculo Corrugador do Supercílio: 

Na 1ª avaliação apresentou grau 0, ou seja não 

esboçava nenhum sinal  de contração muscular, após 

20 sessões teve um ganho de força muscular (grau 2, 

apresentou contração muscular) e no fi nal do tratamen-

to teve um resultado favorável apresentando grau 4, ou 

seja, apresentou contração muscular sobre uma resis-

tência sub máxima imposta (tabela 1).

Músculo Orbicular dos Olhos: 

Apresentou grau 0 na 1ª avaliação pela assimetria 

facial, após 20 sessões foi realizada uma nova avaliação 

onde constatou grau 3 (apresentava contração muscu-

lar e conseguia vencer a força da gravidade) e na última 

avaliação constatou grau 5 de força muscular, ou seja, 

foi imposta uma resistência ao músculo e o mesmo con-

seguiu vencer a resistência máxima (tabela 1).

Músculo Levantador da Pálpebra Superior: 

Na 1ª avaliação apresentava grau 0 (não esboçava 

nenhum sinal de contração muscular), após 20 sessões 

foi reavaliado onde foi observado que apresentava grau 

2 de força muscular (apresentou contração muscular) e 

no término do tratamento apresentou grau 4 de força 

muscular, ou seja, apresentou contração muscular sobre 

uma resistência sub máxima imposta (tabela 1).

Músculo Prócero, músculo Orbicular da Boca, mús-

culo Risório e Zigomático Maior, músculo Levantador 

do Lábio Superior, músculo Depressor do Lábio Infe-

rior, músculo Mentual, músculo Levantador do Ângulo 

da Boca, músculo Depressor do Ângulo da Boca, mús-

culo Bucinador, músculo Masseter e Temporal, músculo 

Supra e Infra hióideos, músculo Platisma: 

Apresentou grau 0 na 1ª avaliação pela assime-

tria facial, após 20 sessões foi realizada uma nova ava-

liação onde constatou grau 3 (apresentava contração 

muscular e conseguia vencer a força da gravidade) e 

na última avaliação feita constatou-se grau 5 de força 

muscular, ou seja, foi imposta uma resistência ao mús-

culo e o mesmo conseguiu vencer a resistência  máxi-

ma (tabela 1).

DISCUSSÃO

Entre 80 a 90% dos pacientes acometidos por pa-

ralisia facial periférica se recuperam totalmente e sem 

complicação nas primeiras semanas, embora não deve 

esquecer-se da importância do diagnóstico diferencial 

para a elaboração de tal prognóstico, sendo necessária 

a constatação da gravidade da lesão do nervo facial(6). 

Fato discordante com o nosso estudo onde se evidenciou 

no caso clínico em questão que a paciente apresentou 

Figura 1. A imagem mostra o pós - cirúrgico imediato, a paralisia 
facial bem pronunciada na hemiface direita.

Figura 2. A imagem mostra a paciência 20 sessões após o inicio 
do tratamento, melhora marcante da hemiface direita.

Figura 3. A imagem mostra o fi nal do tratamento mostrando o 
resultado do uso do FNP.
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complicações devido ao trauma sofrido pela mesma, im-

possibilitando a sua total recuperação (músculo frontal 

não obteve melhora por provável lesão nervosa).

A fi sioterapia tem como objetivo restabelecer a mí-

mica facial, trofi smo, força e função muscular(1). Entre 

suas técnicas podemos citar o FNP que foi desenvolvi-

do nos Estados Unidos, pelo Dr. Kabat e duas fi siotera-

peutas. Ele faz uso de padrões funcionais de movimen-

to, para os quais o fi sioterapeuta utiliza uma variedade 

de estímulos sensoriais para facilitar o movimento, essa 

técnica requer manipulação habilidosa do fi sioterapeu-

ta para que seja efetiva5. De acordo com Adler, Beckers 

e Buck (1999) e Namura et al. (2008) devem ser utili-

zados os procedimentos e técnicas específi cas usados 

para tratar outras partes do corpo. Estiramento rápido 

e resistência promovem atividade muscular e aumen-

tam a força. Contatos manuais apropriados e pressão 

guiam e facilitam os movimentos. Comando verbal uti-

liza palavras e tons de voz apropriados para direcionar 

o movimento. Os movimentos devem ser bilaterais (os 

dois lados juntos). As contrações dos músculos do lado 

mais forte ou mais móvel facilitam e reforçam a ação 

dos músculos mais envolvidos. A sincronização para ên-

fase, por meio da prevenção do movimento total no lado 

mais potente, promove a atividade nos músculos mais 

fracos. De acordo com Favarão e Pieretti (2004), o Méto-

Tabela 1. A tabela mostra o grau de força muscular dos músculos faciais antes do tratamento, 20 sessões após o início do tratamento 
e o no fi nal do tratamento.

Músculo Grau de força 1ª
Avaliação Inicial

Grau de força
Após 20 sessões

Grau de força
Avaliação Final

Frontal 0 0 0

Corrugador do supercílio 0 2 4

Orbicular dos olhos 0 3 5

Levantador da Pálpebra Superior 0 2 4

Prócero 0 3 5

Orbicular da boca 0 3 5

Risório e Zigomático Maior 0 3 5

Levantador do lábio Superior 0 3 5

Mentual 0 3 5

Levantador do ângulo da boca 0 3 5

Depressor do ângulo da boca 0 3 5

Bucinador 0 3 5

Masséter e Temporal 0 3 5

Infra e Supra Hióideos 0 3 5

Platisma 0 3 5

do Kabat apresenta efi ciência no tratamento na paralisia 

facial periférica, promove melhora signifi cativa da força 

muscular, mobilidade da hemiface acometida e conse-

qüentemente aumento da auto-estima do paciente. Cor-

roborando com nosso estudo onde se constatou melhora 

satisfatória da mímica facial da hemiface esquerda (ex-

ceto o músculo frontal).

CONCLUSÃO

Concluiu-se que o método FNP apresentou efi ciên-

cia no tratamento de PFP Pós-Traumática, do caso clíni-

co em questão. Foram verifi cados resultados expressi-

vos na promoção da atividade muscular, no aumento da 

força e na reparação gradativa da assimetria facial, além 

de proporcionar a paciente melhora de sua auto-estima. 

Inúmeras vantagens foram observadas na utilização da 

técnica do PNF no tratamento da PFP e não foram en-

contradas desvantagens para utilização da mesma. O 

tratamento para tal acometimento foi de longa duração, 

devido ao comprometimento do nervo facial, exigindo 

dedicação, determinação e motivação por parte da pa-

ciente e dos profi ssionais. 

Mais estudos são necessários para determinar quais 

características realmente alteram a recuperação do in-

divíduo com PFP em tratamento com FNP, assim como a 

fi siopatologia dessa alteração neurológica
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Relato de Caso

Efeitos da liberação de trilhos anatômicos na 
fasciite plantar.
Effects of the release of tracks in the anatomical plantar fasciitis.

Luana de Barros Munhoz(¹),Francisco Solano Trindade de Lima(²), Lidiane Filippin(³).

Centro Universitário Franciscano.

Resumo

Introdução: A fasciite plantar é um processo infl amatório, caracterizada por dor plantar, principalmente no primeiro 

apoio matinal. Acomete principalmente mulheres obesas e na idade do climatério. A liberação dos trilhos anatômicos 

alivia a tensão da fáscia e ainda explica a noção de globalidade, conduzindo a um entendimento de como problemas 

dolorosos em uma área do corpo podem estar interligados a uma região totalmente “silenciosa” e certo ponto, distan-

te desse problema. Objetivo: avaliar a efi cácia da liberação de trilhos anatômicos em pacientes com fasciite plantar. 

Método: este é um estudo de caso, sendo a amostra do sexo feminino, 47 anos de idade, com diagnóstico de fasciite 

plantar unilateral direita. Realizou-se o questionário de qualidade de vida SF-12, Escala Análoga Visual (EVA), gonio-

metria do tornozelo e liberação de trilhos posterior. Resultados: obteve-se diminuição da dor, passando de 3 para 0 

até a última sessão, a ADM na dorsifl exão do pé direito foi de 80º para 100º e a plantifl exão do pé direito, de 40º para 

20º, e a pontuação do SF-12 permaneceu a mesma, da primeira para última sessão, sendo pontuada na saúde física 

em 54 e saúde mental 55. Conclusão: a liberação miofascial mostrou ser uma técnica efi caz no tratamento da fascii-

te plantar, obtendo-se resultados positivos.

Palavras-chave: fáscia, miofascial, qualidade de vida.

Abstract

Introduction: Plantar fasciitis is an infl ammatory process, characterized by pain plating, especially in the morning 

support. It primarily affects obese women and menopause age. The rail release anatomical relieves the tension of the 

fascia and also explains in one area of the body may be linked to a region completely “silent” and a point, distant from 

this problem. Objective: to evaluate the effectiveness of the release of tracks anatomy is patients whit plantar fascii-

tis. Method: this is acase study, the sample being female, 47 years old, diagnosed with unilateral plantar fasciitis right. 

We carried out the quality of life questionnaire SF-12, Visual Analogue Scale (VAS), goniometry of the ankle and the 

release of tracks later. Results: there was reduction of pain, from 3 to 0 to the last session, the ROM in dorsifl exion 

of the right foot was 80º to 100° and plantarfl exion of the right foot 40º to 20º, and the scores of the SF-12 remained 

same, from fi srt to last session, and is scored on the physical health and mental health 54 55. Conclusion: the mio-

fascial release proved to be an effective technique in the treatment of plantar fasciitis, obtaining positive results.

Keywords: fascia, myofascial, quality of life.
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INTRODUÇÃO

A fasciite plantar é um processo infl amatório, ca-

racterizada por dor plantar na tuberosidade medial do 

calcâneo, especialmente no primeiro apoio matinal, ou 

após um período prolongado de repouso. Essa patologia, 

em determinado momento da vida, pode atingir apro-

ximadamente 10% da população, predominantemente 

mulheres obesas e na idade do climatério(1-3).

Na tentativa de esclarecer a etiologia da fasciite 

plantar, pesquisas sugerem desordem nas fi bras de apo-

neurose plantar, causada possivelmente por anormali-

dades anatômicas, como instabilidade ou alteração me-

cânica e, uso excessivo. Outros fatores também podem 

estar associados, tais como: sequelas de traumas, de-

sequilíbrios musculares, limitação do arco articular, falta 

de fl exibilidade do arco longitudinal e rigidez de tríceps 

sural com retração do tendão do calcanhar(4).

Existem diversas modalidades para tratar a dor 

plantar, desde medidas conservadoras, como órteses, 

anti-infl amatórios não esteroidais orais e medidas mais 

agressivas, como infi ltrações e cirurgias(5). Atualmente, 

esforços têm sido feito na busca de tratamento adjuvan-

te para melhorar a qualidade de vida e capacidade fun-

cional desses pacientes. A fi sioterapia, na concepção de 

terapia manual é uma proposta.

A terapia manual objetiva a normalização do equi-

líbrio membranoso com consequente diminuição da 

compressão nervosa e relaxamento dos tecidos moles 

relacionados(6). A liberação miofascial consiste em uma 

técnica da terapia manual que objetiva diminuir a ten-

são dos tecidos moles de um aprisionamento anormal. 

Da mesma forma, a liberação de trilhos anatômicos, téc-

nica que se originou da experiência de Thomas Myers 

como professor do Rolf Institute e de diversos grupos de 

profi ssionais, como fi sioterapeutas, osteopatas e treina-

dores de atletas, nos Estados Unidos e na Europa, que 

se baseia na teoria de que os músculos atuam median-

te conexões por todo o corpo. A liberação dos trilhos 

anatômicos alivia a tensão da fáscia e ainda explica a 

noção de globalidade, conduzindo a um entendimento 

de como problemas dolorosos em uma área do corpo 

podem estar interligado a uma região totalmente “silen-

ciosa” e certo ponto, distante desse problema(7,8). Por-

tanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a efi cácia da 

liberação de trilhos anatômicos posterior em uma pa-

ciente com fasciite plantar.

MÉTODO

Este estudo refere-se a uma relato de caso, de um 

indivíduo nomeado D.M.H, portador de fasciite plantar 

unilateral direita há três anos, do sexo feminino, com 

47 anos de idade, e índice de massa corporal igual a 26 

Kg/m2. Paciente declara-se hipertensa com uso de me-

dicação e sem outras doenças associadas. Este estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Cen-

tro Universitário Franciscano (parecer nº 207.2011.2) e 

teve início após o aceite da participante e a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Foram utilizados como critérios de inclusão, indi-

víduos com idade entre 30 e 50 anos, com diagnóstico 

médico de fasciite plantar unilateral. Foram excluídos in-

divíduos com diagnóstico atual ou pregresso de fraturas 

de calcâneo e tornozelo, neurites (neuromas e neuropa-

tias periféricas), fasciite bilateral e em tratamento fi sio-

terapêutico corrente.

A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 

2011, três vezes na semana, totalizando 8 sessões, com 

duração de 45 minutos. No primeiro encontro foi pre-

enchida a fi cha de avaliação com dados pessoais, Esca-

la Análoga Visual (EVA), Questionário de Qualidade de 

Vida SF-12, goniometria e na sequência foi realizada a 

liberação do trilho anatômico posterior. Nos demais en-

contros foram realizadas a mensuração da EVA e a libe-

ração de trilhos anatômicos. A oitava e última sessão, 

após a liberação dos trilhos anatômicos a paciente res-

pondeu novamente ao questionário SF-12, EVA e foi re-

feita a goniometria.

A liberação do trilho anatômico posterior foi realiza-

da com o paciente posicionado em decúbito dorsal (DD), 

com o complexo pé/tornozelo relaxados. A manobra de 

liberação miofascial foi realizada com pressão fi rme e 

perpendicular em direção à fáscia plantar, da cabeça dos 

metatarsos em direção ao calcâneo. No segundo mo-

mento, a paciente foi colocada em decúbito ventral (DV) 

para ser liberada a superfície posterior do corpo. As fric-

ções foram feitas com a mão fechada ou com o polegar, 

de maneira ascendente, em ambos os membros inferio-

res. A liberação foi iniciada do tendão de Aquiles até a 

região dos túberes isquiáticos. Não foi usado óleo para 

realizar a manobra.

RESULTADOS

A amostra foi composta por um participante, do 

sexo feminino, com diagnóstico de fasciite plantar unila-

teral direita. 47 anos, IMC 26 kg/m2.

De acordo com a literatura, a Escala Análoga Visu-

al (EVA) varia de 0 a 10, sendo 0 ausência total de dor 

e 10 dor máxima suportada pelo paciente. Na primeira 

sessão, a EVA foi marcada como dor grau 3 e na última 

sessão como dor grau 0. No segundo encontro foi obser-

vado aumento da dor, sendo a EVA assinalada como dor 

grau 5, possivelmente pelo aumento da sensibilidade na 

região após a realização da manobra. Durante as demais 

sessões houve regressão da dor, intensidade 5 para 3 e, 

fi nalmente, zero na última sessão.

Na tabela 1 são apresentados os valores iniciais e 

fi nais de goniometria ativa. A percepção da qualidade 

de vida foi avaliada pelo questionário SF-12, neste não 

houve difi culdade quanto ao preenchimento e todas as 

questões foram respondidas. Esse questionário divide-
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se em saúde física (component summary 12  [PCS-12]) 

e saúde mental (mental component summary 12  [MCS-

12]). Os resultados estão demonstrados na tabela 1. 

DISCUSSÃO

A fasciite plantar é ocasionada por uma carga exces-

siva ou por tensão na fáscia plantar, tendo como caracte-

rísticas principais, dor no primeiro apoio matinal e na tu-

berosidade medial do calcâneo(9). Como um fator de risco 

importante para o desenvolvimento da fasciite plantar, 

está o sobrepeso e a obesidade. Estudos mostram que o 

peso excessivo pode provocar disfunções estruturais dos 

pés, como desabamento do arco longitudinal e ainda cau-

sando microtraumas na região da fáscia plantar(2).

A fasciite plantar é considerada uma patologia auto 

limitante em 80% dos casos, resultando em deambu-

lação antálgica, principalmente na face lateral do pé, 

essa condição acarreta em algumas situações, como di-

minuição da qualidade de vida relacionada à saúde dos 

portadores(10). 

O SF-12 é um questionário genérico de qualidade 

de vida, formando por 12 itens derivados das oito di-

mensões do SF-36. É dividido em dois grupos: físico e 

mental. Os aspectos físicos englobam o papel físico, dor 

corporal, vitalidade e saúde geral, e os aspectos mentais 

referem-se à saúde mental, papel emocional e aspectos 

sociais. Apresenta um escore fi nal de 0 a 100, no qual 0 

corresponde ao pior estado geral de saúde e 100 ao me-

lhor estado de saúde(11).

Ao contrário da literatura, foi observado que a pa-

ciente D.M.H, não possui nenhuma restrição quanto à 

qualidade de vida avaliado pelo questionário genérico 

de qualidade de vida SF-12. Comparada a população em 

geral, fi sicamente sua dor é mínima, sua funcionalidade 

é normal e não a impede de realizar suas atividades la-

borais e diárias. Em relação à saúde mental, a paciente 

está acima da média geral, não havendo interferência da 

dor em suas emoções. 

A técnica de liberação miofascial é utilizada para 

restaurar o complexo miofascial que está retraído, dimi-

nuir a dor e melhorar a função do segmento envolvido. 

Há hipóteses de que as restrições fasciais em uma re-

gião do corpo causam tensões em outras áreas corpo-

rais, devido à continuidade miofascial, que pode acar-

retar dores em estruturas não envolvidas(12). Esse tipo 

de manipulação fundamenta-se em pressões manuais 

sobre fáscias musculares, liberando as restrições fas-

ciais que acomete diversos músculos do corpo. É execu-

tada com a fi nalidade de aumentar ou melhorar a ampli-

tude e qualidade do movimento(13).

No presente estudo foi observado que a liberação 

de trilhos anatômicos, ou liberação miofascial, foi efi -

caz no tratamento da fasciite plantar, pois ocorreu di-

minuição da dor e melhora da amplitude de movimento 

(ADM) do tornozelo. Pedrelli(14) tratou 18 pacientes por-

tadores de tendinopatia patelar com liberação miofas-

cial, neste estudo todos os pacientes relataram não ter 

dor imediatamente após o tratamento, no entanto, 3 in-

divíduos referiram que a dor retornou, mas com menor 

intensidade. 

Stecco (15) analisou o efeito da liberação miofascial 

em 25 pacientes com entorse de tornozelo, onde foi ava-

liada a EVA e goniometria antes e depois do tratamen-

to. A amostra foi dividida em dois grupos: o grupo A foi 

composto por 7 pacientes com ruptura de ligamento e, o 

grupo B, composto por 18 pacientes com edema e insu-

fi ciência renal. Os valores da EVA diminuíram de 71,5% 

para grupo A e 85,5% para grupo B. Quanto à goniome-

tria também houve diferença signifi cativa, no pré-trata-

mento 45% dos pacientes não realizavam 50° de dorsi-

fl exão, passando no pós-tratamento para 14%. Na pes-

quisa de Kuhar (16), foram tratados com liberação mio-

fascial, 30 indivíduos com diagnóstico de fasciite plantar. 

Foi avaliada a EVA no primeiro e último dia de tratamen-

to, fechando este em 10 sessões. Houve diferença signi-

fi cativa em relação à dor, sendo dor grau 8,8 no 1° en-

contro e 1,6 no 10° encontro. Os dados desta pesquisa 

foram semelhantes aos dados encontrados no presente 

estudo, reforçando a pressuposição de que a liberação 

miofascial é efi caz no tratamento da fasciite plantar. 

Ajimsha(12) em seu estudo, também realizou libera-

ção miofascial em 63 pacientes com diagnóstico de cefa-

léia do tipo tensional, durante 12 semanas. O resultado 

foi positivo, ocorreu uma diminuição de 59,2% na fre-

quência das dores de cabeça dos participantes. Segun-

do os autores a liberação miofascial pode alterar o fl uxo 

sanguíneo permitindo a remoção dos mediadores infl a-

matórios, reduzindo assim a dor. 

Cubick(17) utilizou a liberação miofascial para tra-

tar uma paciente com complicações da artrite reuma-

tóide e colite colagenosa, por duas semanas. Os resul-

tados mostraram redução da dor e fadiga, e melhora da 

qualidade de vida. Em relação à qualidade de vida, a li-

beração miofascial também pode ser efi caz. Sánchez(18) 

utilizou a liberação miofascial em 59 indivíduos portado-

Tabela 1. Dados iniciais e fi nais da EVA, goniometria e SF-12.

Pré-
tratamento

Pós-
tratamento

EVA 3 0

Goniometria

Dorsifl exão pé direito 80° 100°

Plantifl exão pé direito 40° 20°

Dorsifl exão pé esquerdo 90° 100°

Plantifl exão pé esquerdo 45° 30°

SF-12

Saúde física 54 54

Saúde mental 55 55
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res de fi bromialgia, por 20 semanas. Foram avaliadas a 

qualidade de vida e qualidade do sono, dor, ansiedade 

e depressão. O estudo mostrou que após o tratamento, 

houve melhoras signifi cativas em relação à dor e qua-

lidade de vida. Esse resultado pode ser explicado pela 

adaptação do tecido conjuntivo, ou seja, durante a apli-

cação da pressão manual, o tecido conjuntivo se adapta, 

deixando que a fáscia se mova mais livremente, expli-

cando a diminuição da dor durante a realização da ma-

nobra na área tratada(13). 

Embora esse estudo tenha relatado o desfecho de 

um único caso, foi demonstrado que a liberação de tri-

lhos anatômicos parece ser uma técnica efi caz para o 

tratamento da fasciite plantar, sugerindo que ao liberar 

fáscias e músculos envolvidos ou até mesmo distantes 

do segmento afetado, proporciona diminuição da ten-

são, alívio da dor e uma melhora na mobilidade do tor-

nozelo, acarretando consequentemente em uma melho-

ra na qualidade de vida. Dessa forma, sugere-se que 

mais estudos sobre o tema para que possa acrescen-

tar e ser incorporada ao tratamento fi sioterapêutico con-

vencional.
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Resumo

Introdução: A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), no ano 2000 defi niu a doença pulmonar obs-

trutiva crônica (DPOC) como “entidade clínica que se caracteriza pela presença de obstrução ou de limitação crônica 

ao fl uxo aéreo, apresentando progressão lenta e irreversível”, é uma das causas principais de morbidade e mortalida-

de em todo mundo. Dentre as intervenções terapêuticas direcionadas à melhora dos sintomas referidos pelos pacien-

tes, temos a fi sioterapia que atua tanto na prevenção como no tratamento da patologia. Objetivo: Avaliar a efetivi-

dade de um tratamento fi sioterapêutico em paciente portadora de DPOC. Método: A paciente foi submetida à avalia-

ção fi sioterapêutica e após foi dado início a terapia que consistia de alongamento ativo e estático, exercícios resistidos 

para membros superiores, exercícios de fortalecimento para membros inferiores, exercícios de fl exibilidade de tronco, 

exercícios de reexpansão pulmonar e atividade aeróbica. Resultado e conclusão: Pode ser observado que o progra-

ma de tratamento foi efetivo na melhora do condicionamento físico, na diminuição da restrição ao fl uxo aéreo e dimi-

nuição da pressão arterial.

Palavras-chave: Fisioterapia respiratória, Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), relato de caso.

Abstract

Introduction: The Brazilian Society of Thoracic Association (BTA) in 2000 defi ned chronic obstructive pulmonary dise-

ase (COPD) as “clinical entity characterized by the presence of obstruction or chronic airfl ow limitation, with slowly pro-

gressive and irreversible”, is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Among the therapeutic interventions 

directed at improvement in symptoms reported by patients, we have the physical therapy that acts both in prevention 

and treatment of disease. Objective: To evaluate the effectiveness of physical therapy in a patient with COPD. Me-

thod: The patient underwent physical therapy evaluation and after therapy was initiated which consisted of active and 

static stretching, upper body resistance training, strengthening exercises for the lower limbs, trunk fl exibility exerci-

ses, exercises and aerobic activity reexpansion pulmonary. Results and conclusions: It may be noted that the treat-

ment program was effective in improving physical fi tness, decreased airfl ow restriction and blood pressure decrease.

Keywords: Respiratory therapy, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a case report.
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INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

é uma das principais causas de morbimortalidade em 

todo mundo repercutindo em um importante problema 

socioeconômico(1-3).

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

(SBPT) defi niu a DPOC, em 2000 como “entidade clínica 

que se caracteriza pela presença de obstrução ou de li-

mitação crônica ao fl uxo aéreo, apresentando progressão 

lenta e irreversível”(1-2). Tais alterações acarretam a hipe-

rinsufl ação pulmonar, colocando a musculatura inspira-

tória em insufi ciência mecânica, ativando a musculatura 

acessória inspiratória. Somado a isso, o indivíduo passa 

a respirar com volumes altos, próximo á sua capacidade 

pulmonar total, podendo ter um comprometimento respi-

ratório durante á realização de atividades físicas(1).  

Além das alterações características de portadores 

de DPOC como infl amação das vias aéreas e destruição 

do parênquima, ocorrem alterações sistêmicas(1,3) como 

o desequilíbrio entre a capacidade antioxidativa e a pro-

dução de radicais livres de oxigênio gerando uma so-

brecarga oxidativa nos pulmões. Este desequilíbrio está 

envolvido na patogenia da doença, podendo provocar 

lesão celular, aumento da secreção mucosa, aumento da 

infl amação pulmonar e inativação de antiproteases. Ou-

tras características apresentadas podem ser perda de 

peso e massa magra que resulta em distúrbio muscular 

periférico, infl uenciando na capacidade física e na quali-

dade de vida, que são importantes fatores de prognósti-

co e sobrevida em pacientes com DPOC(1).

Dentre as possíveis ações utilizadas para melho-

ra do quadro clínico dos pacientes portadores de DPOC 

temos a fi sioterapêutica e medicamentosa, sendo a pri-

meira utilizada em: correção de deformidades posturais, 

desobstrução brônquica, desinsufl ação pulmonar, ree-

ducação da musculatura respiratória, e uma melhora do 

condicionamento físico e da ventilação mecânica(5).

A fi sioterapia respiratória atua não somente no tra-

tamento desta patologia como também na prevenção, 

sendo o tratamento baseado em técnicas que permitam 

o recondicionamento físico do sistema cardiorespirató-

rio, por meio de orientações que busquem educar o pa-

ciente a cerca dos cuidados a serem tomados bem como 

as manifestações da doença com o objetivo de prevenir 

e controlar possíveis exacerbações clínicas(5-6). 

Diante dos inúmeros programas de reabilitação pul-

monar que têm sido propostos na literatura nos últimos 

anos, o objetivo deste trabalho é descrever um relato de 

caso de uma paciente portadora de DPOC, que esteve 

em tratamento fi sioterapêutico por 10 sessões, duran-

te dois meses na Clínica Escola da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

MÉTODO

Paciente M.G.F., sexo feminino, 64 anos, diaris-

ta, com diagnóstico clínico de DPOC. Apresentou como 

queixa principal de dispnéia aos pequenos esforços, ne-

cessitando de terapia broncodilatadora, com o intuito de 

controlar as crises que intensifi caram nos dois meses 

que antecederam ao tratamento. Procurou atendimento 

médico no penúltimo mês anterior a terapia, fi cando em 

observação hospitalar, com a utilização da oxigenotera-

pia. Apresenta casos na família com os mesmos sinais 

e sintomas. Fumou durante 10 anos cerca de um maço/

dia e parou há 17 anos.

Durante o exame físico inicial apresentou, pres-

são arterial (PAi=200/100 mmHg) assim como fre-

qüência cardíaca (FCi=112 bpm) e freqüência respi-

ratória (FRi=26 irpm). Na inspeção apresentou aspec-

to da pele corada e hidratada, porém com respiração 

com lábios semicerrados, uso da musculatura acessória 

e padrão respiratório predominantemente torácico. Na 

palpação foi observada alteração na percussão torácica 

apresentando som timpânico, devido à presença de in-

sufl ação pulmonar. Foram realizados medidas de Peak 

Flow, teste de caminhada dose 6 minutos (TC6), espi-

rometria, ausculta pulmonar (AP) e saturação de oxi-

gênio (SatO2) .

Na sessão posterior a avaliação foi dado início a te-

rapia, os atendimentos foram realizados em 10 sessões 

terapêuticas durante 5 semanas, com frequência de 2 

vezes por semana, durante 90 minutos cada sessão, 

adaptando nosso protocolo a protocolos descritos na li-

teratura. O atendimento consistia da aferição da pressão 

arterial (PA), frequência respiratória (FR), ausculta pul-

monar (AP) e saturação de oxigênio (SatO2), sendo des-

tinados cinco minutos iniciais para tal procedimento.

Seguiu-se, então, com as seguintes condutas: 

Alongamento ativo e estático de musculatura cer-

vical e respiratória de MMSS, MMII e tronco, realiza-

dos uma vez cada movimento, sustentando por 30 se-

gundos. 

Exercícios de resistência para rombóides com hal-

ters de 2 kilos utilizando a bola suíça com a paciente 

ajoelhada e apoiando o tronco sobre a bola com fl exão 

de cotovelo e abdução de ombro á 90º (3 séries de 15 

repetições ou 3x15).

Exercícios de resistência para peitorais com apa-

relho realizando supino articulado com carga de 5 kilos 

(3x15).

Exercícios resistidos com padrões de facilitação 

neuromuscular proprioceptiva (FNP) associados à carga 

visaram o aumento de força(7) para a musculatura do 

membro superior utilizando halters de 2 kilos com a pa-

ciente sentada na bola suíça (3x15). 

Exercícios de fortalecimento de abdominais fi bras 

superiores com a paciente em decúbito dorsal na bola 

suíça (3x10).

Exercícios para fortalecimento de membros inferio-

res dava-se através de exercícios de agachamento com 
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bola entre a coluna e a parede segurando halters de 2 

kilos (3x10).

Exercícios para fortalecimento de quadríceps femo-

ral, na cadeira extensora com carga de 5 kilos (3x10). 

Exercícios para fortalecimento de glúteo máximo, 

quadríceps femoral, isquiotibiais e tríceps sural, no Leg 

press com carga de 40 kilos (3x10).

Exercícios para aumentar a fl exibilidade de tronco 

com a paciente sentada na bola suíça em frente ao es-

pelho, utilizando um bastão, realizando movimentos de 

fl exo-extensão de ombro e posteriormente rotação de 

tronco (3x10). 

Posteriormente trabalhava postura e técnicas de 

reexpansão pulmonar utilizando a Reeducação Postural 

Global (RPG).

Atividade aeróbica (30 minutos), com exercícios de 

endurance muscular, na bicicleta ergométrica com carga 

3 que era aumentada a cada 10 minutos (o índice de 

dispnéia, BORG era aplicado em intervalos regulares).

Em todos os exercícios a carga foi aumentada pro-

gressivamente de acordo com a resposta da paciente e a 

frequência foi determinada de acordo com a quantidade 

de repetições que a mesma conseguia realizar em 1 mi-

nuto, priorizando o treino de força para membros infe-

riores e de resistência para membros superiores. 

Ao fi nal da sessão era realizado relaxamento induzi-

do e novamente aferidos PA, FC e AP. Após 10 sessões, foi 

então realizada a reavaliação funcional da paciente para 

quantifi cação dos resultados obtidos, composta pela rea-

lização dos testes específi cos iniciais (Tabela 1).

Os materiais utilizados no estudo para a realização 

da avaliação inicial e fi nal, e para o tratamento foram:

Espirômetro portátil Easy one• ®, utilizado para obter 

os valores do volume expiratório no primeiro segun-

do, capacidade vital funcional, e relação VEF1/CVF 

(volume expiratório no primeiro segundo/ capaci-

dade vital funcional), através da qual consegue-se 

quantifi car o grau de obstrução do paciente.

Manovacuômetro GER-AR• ®, para avaliar as pressões 

inspiratória (PImax) e expiratória máxima (PEmax) 

em um intervalo de 0-120 cmH2O, sendo valores 

negativo para PImax e positivo para PEmax. 

TC6 adaptado por Butland, Pang e Gross (1982).• 

Escala de dispnéia de BORG adaptada por Brunet-

to (1988), proposto para obter valores numéricos da ca-

pacidade de realização de exercício físico, avalia subjeti-

vamente o grau de dispnéia e esforço na prática de ati-

vidade física. Extremamente importante para análise da 

efi cácia do tratamento proposto(4). 

Oxímetro da marca EMAI®, para avaliar a saturação 

de oxigênio (Sat O2) além da freqüência cardíaca (FC).

Aferição dos demais sinais vitais, sendo eles: pres-• 

são arterial, através de esfi gnomamômetro e es-

tetoscópio ambos BD®, frequência respiratória por 

observação do pesquisador e ausculta pulmonar 

pelo uso também do estetoscópio BD®.

Junto aos procedimentos terapêuticos destinados a 

paciente foram ministradas orientações de caráter pre-

ventivo, abordando a importância de preservar higiene 

brônquica, de evitar se expor a atividades e ambien-

tes que implicasse em crises, importância das técnicas 

de conservação de energia e explicações sobre a pa-

tologia e tratamento. Durante o atendimento a pacien-

te não faltou em nenhuma terapia, e em todas as ses-

sões eram realizadas todos os exercícios e técnicas des-

critos acima.

O presente estudo obedece aos preceitos da Lei 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata do 

Código de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.

RESULTADOS

Conforme Gráfi co (1), a paciente apresentou um 

acréscimo de 70 metros do TC6 inicial para o fi nal, re-

presentando um aumento de 13% na distância percor-

rida.

Pode-se observar com a Tabela (2), dados iniciais e 

fi nais obtidos pela espirometria, sendo que na avaliação 

inicial o indivíduo fez uso de broncodilatador antes de 

realizar o teste. Mostrando a presença de distúrbio ven-

tilatório obstrutivo, caracterizado por redução do VEF no 

primeiro e segundo momento e da relação VEF1/CVF, 

estando a CVF normal, que com o tratamento pode-se 

perceber uma melhora diminuindo a restrição ao fl uxo 

aéreo, que ainda continua dado os valores de VEF1/CVF 

inferiores a 1.

Tabela 1. Dados obtidos na avaliação inicial e fi nal.

Avaliação Inicial Avaliação Final

Peak Flow 139 260

Teste de caminhada de 6 minutos (m) 551 621

Espirometria- VEF1/CV(F) 0,48 0,53

Ausculta pulmonar Murmúrio vesicular (+) com a presença 
de roncos nas bases bilateralmente Murmúrio vesicular (+) sem ruídos adventícios

Saturação de oxigênio (%) 92 96
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Pode-se observar ainda na Tabela (3), os valores de 

fl uxo máximo respiratório (PFE), através do Peak Flow 

obtidos e previstos (em l/min) para o sexo feminino, 

uma melhora de aproximadamente 90%, mas que ainda 

estão abaixo dos valores esperados para esta paciente 

de acordo com as características demográfi cas já citadas 

e antropométricas com peso igual á 54 kilogramas e al-

tura 153 centímetros.

DISCUSSÃO

Na busca de literatura, encontra-se o fi sioterapeu-

ta como importante componente na equipe de reabilita-

ção pulmonar, por ter o contato direto com o paciente, 

assumindo muitas vezes a coordenação desta. A fi sio-

terapia busca em seu tratamento qualidade de vida aos 

pacientes, através da melhora no desempenho físico, na 

prevenção e controle de crises respiratórias, em orienta-

ções quanto aos cuidados para controle da patologia, no 

controle de padrões respiratórios patológicos, visando 

um recondicionamento do sistema cardiorrespiratório(4).

Pacientes com DPOC sofrem proporcionalmen-

te à redução da massa muscular uma redução da força 

muscular, que é mais acentuada em membros inferio-

res (MMII), pelo fato dos membros superiores (MMSS) 

serem predominantemente utilizados nas atividades de 

vida diária (AVD). Porém indivíduos com DPOC grave 

apresentam signifi cativa alteração metabólica e ventila-

tória provocando uma baixa tolerância na realização de 

AVD com os MMSS. A elevação de MMSS pode provocar 

uma falta de sincronia tóracoabdominal, baixa tolerân-

cia a cargas, e aumento da sensação de dispnéia em in-

tervalos menores(9).

Os dados obtidos no presente estudo corroboram 

com estudo de Ike e colaboradores que demonstra que 

o treinamento priorizando o ganho de força muscular 

para MMSS permite realizar treino com cargas maiores, 

porém com menor sensação de dispnéia, além do au-

mento da força da musculatura periférica ocasionando 

ganhos à níveis globais, sendo a função da musculatura 

respiratório diretamente relacionado ao condicionamen-

to cardiorespiratório.

Para avaliar a efetividade da fi sioterapia no condi-

cionamento físico da paciente tratada, o método utiliza-

do foi o TC6 que, segundo Butland, Pang e Gross (1982) 

é adequado para os pacientes com esta patologia. Ainda 

em revisão literária, observou-se a prevalência do uso 

deste teste na análise da capacidade funcional em por-

tadores de DPOC, como nos estudos realizados por Bru-

netto e Paulin (1998); Moreira, Moraes e Tannus (2001), 

dentre outros autores.

Para quantifi car como signifi cativo os efeitos da re-

abilitação através do TC6, Redelmere e colaboradores 

(1997) propuseram como valor a ser considerado signi-

fi cativo quando a diferença entre as avaliações for igual 

ou superior a 54 metros, sendo o mesmo valor salien-

tado por Moreira; Moraes e Tannus (2001). Tomando 

como referência este valor proposto, a paciente apre-

sentou um acréscimo de 70 metros do teste inicial para 

o fi nal, confi rmando a signifi cância do resultado obtido 

neste estudo. 

Tabela 2. Dados da espirometria na avaliação inicial e fi nal.

 20/10/2010 26/11/2010

CV(F) 1,58 (57%) 2,55 (93%)

VEF1 0,77 (36%) 1,37 (65%)

PFE 139 (42%) 250 (76%)

VEF1/CV(F) 0,48 0,53

Valores entre parênteses correspondentes a porcentagem prevista.

Tabela 3. Valores de PFE obtidos e previstos (em L/min) para o sexo feminino.

Faixa etária 
(anos) Valores Iniciais Valores Finais Cabreira e 

colaboradores(19) Gregg e Nunn(20) Leiner e 
colaboradores(21)

61-70 139 260 415,6 ± 10,1* 425,3 ± 11,5* 387,2 ± 18,9

Dados expressos em médias ± dp. *Teste de Friedman, post hoc de Dunn e diferença signifi cativa p < 0,05.

Gráfi co 1. Distância percorrida inicial e fi nal no TC6.

Gráfi co 2. Dados obtidos pela mensuração do Peak Flow durante 
o tratamento fi sioterapêutico.
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Outro método que confi rmou a melhora signifi cati-

va foi obtido pela espirometria, realizado com a paciente 

na posição sentada, sendo orientada a inspirar profun-

damente e, em seguida, expirar totalmente o ar o mais 

rápido possível, e continuar expirando. A manobra ocor-

reu por três vezes, com um minuto de intervalo, esco-

lhendo-se o maior valor obtido durante o teste. Foram 

avaliados, a CVF, o VEF1 e a relação VEF1/CVF, de acordo 

com os critérios da American Thoracic Society. O méto-

do tradicional de avaliar a progressão da DPOC tem sido 

a avaliação do declínio do VEF1
(14) onde observamos uma 

melhora, mas que ainda está abaixo do valor previsto, 

isto pode ser justifi cado pelo pouco tempo de tratamen-

to. Sabe-se que a reabilitação não promove grandes al-

terações espirométricas, pode -se explicar a melhora da 

paciente pela aprendizagem na realização do exame, já 

que a mesma nunca havia realizado o exame.

Além disso, foi avaliado o fl uxo máximo respiratório 

(PFE), através do Peak Flow, que é uma das medidas de 

função pulmonar, sendo defi nida como “maior fl uxo ob-

tido em uma expiração forçada a partir de uma inspira-

ção completa ao nível da capa cidade pulmonar total”(15-

16). Para a obtenção dos valores de PFE, foi solicitado 

ao indivíduo realizar três expi rações forçadas a partir 

da capacidade pulmonar total, em posição ortostática, 

utilizando um clipe nasal. Durante as medições, a pa-

ciente rece beu incentivos verbais e, para a análise dos 

dados, foi selecionado o maior valor de PFE das mano-

bras válidas realizadas. A partir destes dados, observa-

mos uma melhora de aproximadamente 90%, mas que 

ainda estão abaixo dos valores esperados para esta pa-

ciente, que também pode-se justifi car pelo pouco tempo 

de terapia. 

Segundo Weiner e colaboradores, a redução signifi -

cativa da gravidade da dispnéia e melhora na tolerância 

ao esforço, é obtida durante o treinamento da muscula-

tura inspiratória quando o estímulo é aplicado adequada-

mente com o intuito de melhorar a performance muscu-

lar respiratória, o que pode ser evidenciado também com 

este presente estudo, dado o feedback pós atendimento 

e dados obtidos durante a reavaliação da paciente.  

Além de todos estes benefícios acima descritos, ob-

tivemos uma redução signifi cativa da pressão arterial, 

dado elevação da perfusão circulatória para os músculos 

em atividade, aumento do débito cardíaco e redistribui-

ção no fl uxo sanguíneo(18).

E ainda, a paciente, não necessitou ser interna-

da durante o tratamento fi sioterápico e diminuiu a do-

sagem bem como frequência do uso de medicação sob 

orientação médica conforme relatos da própria. 

Justifi ca-se a necessidade de realizar estudos dian-

te da relevância do tema proposto, que visem verifi -

car a contribuição deste programa na manutenção e na 

melhora do estado de saúde dos pacientes com DPOC, 

com um grupo expressivo, aleatorizado para as inter-

venções, abordando um programa terapêutico com pe-

ríodo maior para tratamento, assim como um acompa-

nhamento pós alta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kunikoshita LN, Silva YP, Silva TLP, Jamami M. Efeitos de três programas de fi sioterapia respiratória  em portado-1. 

res de DPOC.Rev Bras Fisioter. 2006;10(4):449-55.

Mannino D. Chronic obstructive pulmonary disease in 2025: Where are we headed?Eur Respir 2. 

J.2005;26(2):189.

Sousa CA, 3. et al. Doença pulmonar obstrutiva crônica e fatores associados em São Paulo, SP, 2008-2009.Rev. 

Saúde Pública.[online].ahead of print, pp. 0-0.  Epub July 29, 2011. 

Domingues PW, Almeida AF. Fisioterapia como Tratamento Complementar em Portadores de Doenças Respirató-4. 

rias Obstrutivas.Revista Saúde e Pesquisa. 2010;3(2):173-9.

Kisner C, Colby LA. Exercícios terapêuticos fundamentos e técnicas.São Paulo:Manole;1996.5. 

Gava MV, Picanço PSA. Fisioterapia pneumológica6.  – manuais de fi sioterapia. Barueri,SP: Editora Manole;2007.

Kisner C, Colby LA. Exercícios terapêuticos fundamentos e técnicas.São Paulo,SP: Editora Manole;1996.7. 

Butland RJA, Pang J, Gross ER. Two, six na 12 minutes walking test in respiratory disease.BMJ.1982;284:1608.8. 

 Ike D, Jamami M, Marino DM, 9. et al. Efeitos do exercício resistido de membros superiores na força muscular pe-

riférica e na capacidade funcional do paciente com DPOC.Fisioter Mov.2010;23(3):429-37.

Brunetto AF, Paulin E. Melhora da performance física após fi sioterapia respiratória em pacientes com doença pul-10. 

monar obstrutiva crônica (DPOC).Revista Brasileira de Fisioterapia.1998;3(1):29-34.

Moreira MAC, Moraes MR, Tannus R. Teste da caminhada de seis minutos em pacientes com DPOC durante pro-11. 

grama de reabilitação.Jornal de Pneumologia.2001;27(6):295-300.

Redelmere DA, 12. et al. Interpreting small differences in functional status: the six minute walk test in chronic lung 

disease patients.Am. J. Respir Crit. Care Med.1997;155:1278-82.



878

Ter Man. 2011; 9(46):873-878

Efetividade de um programa de fi sioterapia respiratória no tratamento de paciente com Doença Pulmonar.

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). II Consenso Brasileiro sobre Doença Pulmonar Obstru-13. 

tiva Crônica - DPOC.J Pneumol. 2004;30(5):1-57.

Mahler DA, Criner GJ. Assessment tools for chronic obstructive pulmonary disease: do newer metrics allow for dis-14. 

ease modifi cation?Proc Am Thorac Soc. 2007;4(7):507-11

Rodrigues JC, Cardieri JM, Bussamra MH, Nakaie CM, Almeida MB, Salva-Filho LV, 15. et al. Provas de função pulmo-

nar em crianças e adolescentes.J Pneumol. 2002;28(Supl. 3):S207-S213. 

Quanjer PH, Lebowitz MD, Gregg I, Miller MR, Pedersen OF. Peak expiratory fl ow: conclusions and recommenda-16. 

tions of a Working Party of the European Respiratory Society.Eur Respir J Suppl.1997;24:2S-8S.  

Weiner P, Magadle R, Beckerman M, Weiner M, Berar-Yanay N. Maintenance of inspiratory muscle training in COPD 17. 

patients:one year follow-up.Eur Respir J. 2004;23:61-5.

Monteiro MF, Sobral Filho DC. Exercício físico e o controle da pressão arterial.Rev Bras Med 18. 

Esporte.2004;10(6):513-6.

Abascal Cabrera ME, Grau Abalo R, La Rosa DA. Valores normales de fl ujo expiratório forzado em la población de 19. 

RanchueloRev Cuba Med. 2001;40(4):243-52

Gregg I, Nunn AJ. Peak expiratory fl ow in normal subjects. Br Med J. 1973;3(5874):282-4.20. 

Leiner GC, Abramowitz S, Small MJ, Stenby VB, Lewis WA. Expiratory peak fl ow rate. Standard values for normal 21. 

subjects. Use as a clinical test of ventilatory function. Am Rev Respir Dis.1963;88:644-51.



879

Ter Man. 2011; 9(46):879-884

Relato de Caso

Protocolo de treinamento com cones vaginais 
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Protocol of training with vaginal cones for pelvic floor: case study.
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Resumo 
Introdução: A disfunção dos músculos do assoalho pélvico (MAP) é preditiva de muitas enfermidades, como a incon-
tinência urinária, no entanto, não há consenso entre tratamentos efi cazes na reversão deste quadro. Objetivo: O ob-
jetivo do estudo foi elaborar um sistema de avaliação dos MAP, desenvolver um programa de exercícios com cones va-
ginais e verifi car a efi cácia do treinamento. Método: Participou do estudo um sujeito do gênero feminino, sem históri-
co de doença envolvendo os MAP. Foi realizada captação do aumento da pressão intravaginal por equipamento de bio-
feedback de pressão, a seguir, realizou-se o teste de resistência de força dos MAP por 30s para determinação das car-
gas de treino segundo a individualidade do sujeito. Inicialmente, o número máximo de contrações foi 27 que após 30 
dias de treino passou a 44. Resultados: Quanto ao teste de força máxima, além de se obter um maior pico de força, 
também houve a manutenção desta por um maior período. O sistema de avaliação e o protocolo de treinamento dos 
músculos do assoalho pélvico por meio dos cones vaginais induziu aumento na força e resistência muscular em torno 
de 63%, com trinta dias de treinamento consecutivos. Portanto, neste estudo, foram desenvolvidos um sistema de 
avaliação por uma Perina® instrumentalizada com sensor de pressão e um protocolo de treinamento para o assoalho 
pélvico com cones vaginais individualizado. Conclusão: O treino foi efi caz para o aumento na resistência de força, o 
tempo para fadiga e para a força máxima de contração do assoalho pélvico. 
Palavras chave: Assoalho Pélvico; Avaliação em Saúde; Incontinência Urinária; Força Muscular; Fisioterapia.

Abstract
Introduction: The Pelvic Floor Dysfunction (PFD) is predictive of many diseases, such as urinary incontinence but, 
there is no consensus for effective treatments to reverse this state. Objective: The objective of this study was to for-
mulate an evaluation system of the PFD , to develop a program of exercises with vaginal cones and check the effec-
tiveness of training. Participated in the study a subject female, without history of disease involving the PFD. Method: 
Was done captation of increased of intravaginal pressure through biofeedback pressure,equipment and after done the 
test of strength endurance of MAP for 30 seconds to determine the training load based on the individuality of the sub-
ject. Initially, the maximum number of contractions was 27 and after 30 days of training became 44. Regarding the 
maximum force test, besides obtain a higher peak force, there was also its keeping for a longer period. The assess-
ment system and protocol training the muscles of the pelvic fl oor through vaginal cones induced increase in strength 
and muscle resistance in around 63%, with thirty consecutive days of training. Results: Therefore, in this study, we 
developed an evaluation system by a Perina∞ instrumented with pressure sensor and a individualized training protocol 
for the pelvic fl oor with vaginal cones. Conclusion: The training was effective for the increase in strength endurance, 
time to fatigue and the maximum force of contraction of the pelvic fl oor. 
Keywords: Pelvic Floor; Health Evaluation; Urinary Incontinence; Muscle Strength; Physical Therapy.
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INTRODUÇÃO 

A disfunção do assoalho pélvico (AP) feminino é 

uma condição clínica que acomete um número crescen-

te de mulheres a cada ano e pode desencadear, dentre 

outras coisas, a incontinência urinária (IU)(1). De acor-

do com a International Continence Society (ICS) IU é a 

perda involuntária de urina, que é um problema social 

ou higiênico¹. Embora não coloque diretamente a vida 

das pessoas em risco, é uma condição que pode trazer 

sérias implicações médicas, sociais e psicológicas, tais 

como: fazer com que a paciente dependa da disponibili-

dade de banheiros, incomode-se com o odor da urina e 

apresente difi culdade no intercurso sexual(2,3).

Atualmente, o fortalecimento dos músculos do as-

soalho pélvico (MAP) é amplamente aceito como efi caz, 

baseado em exercícios de contração muscular por meio 

da utilização de cones vaginais e estimulação elétrica(4-6). 

No entanto, o componente primário para o sucesso de 

qualquer técnica para este fi m é a conscientização do 

controle dos MAP, que é precocemente comprometi-

da nestes casos(7). Nesse propósito, o biofeedback, por 

meio de aparelhos ou recursos pedagógicos, pode ser 

utilizado para conscientização dos MAP por meio de con-

tração e relaxamento seletivos e orientados(8).

Os exercícios para os MAP foram introduzidos há 

mais de 60 anos por Arnold Kegel(9), priorizando três 

componentes: reserva de um tempo dedicado ao exercí-

cio, graduação da quantidade/intensidade e esforço para 

induzir mudanças estruturais no músculo. Posteriormen-

te, os cones vaginas foram, também, empregados na re-

abilitação do AP(10), facilitando a graduação da intensida-

de da contração, permitindo um feedback positivo para 

a contração dessa musculatura. O deslizamento do cone 

na vagina, por si só, alerta a usuária a contrair o AP para 

evitar que ele caia e, assim, sua retenção obriga o uso 

dos MAP(11,12), porém não há uniformidade na avaliação 

e treinamento com tal equipamento. 

Diante do exposto surgiu a necessidade de anali-

sar e comparar a geração de força, resistência e potên-

cia, bem como o tempo de fadiga dessa musculatura uti-

lizando cones vaginais, assim o objetivo deste estudo 

foi elaborar um sistema de avaliação e treinamento dos 

MAP com cones vaginais.

MÉTODO 

Indivíduo

Para realização do estudo foram utilizados dados 

de uma mulher, 38 anos, casada, ensino superior com-

pleto, raça branca, 75Kg, 1.56m, IMC 30.81. A paciente 

possuía vida sexual ativa, com orgasmo, sem diagnósti-

co de IU, história gestacional de um parto cesárea, peso 

do bebê ao nascimento de 2.490Kg, não possuía consti-

pação, urinava no intervalo de 3-3 horas durante o dia e 

não acorda para urinar a noite. 

A voluntária participou do estudo desenvolvido no 

ambulatório de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Estadual Paulista - campus 

Presidente Prudente. A mesma foi devidamente esclare-

cida sobre os procedimentos a serem realizados e sobre 

os objetivos do estudo, neste caso foi necessário à as-

sinatura do “Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

do”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade do Oeste Paulista, cujos procedimentos 

adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96do 

Conselho Nacional de Saúde.

Procedimento

Inicialmente foi avaliada a pressão intravaginal, a 

força de contração isométrica voluntária máxima (CIVM), 

e a resistência de força dos MAP, tais testes também 

foram realizados após a execução do protocolo de trei-

namento para verifi cação dos seus efeitos. 

Para avaliação da pressão intravaginal a voluntária 

foi posicionada em decúbito dorsal e foi introduzida uma 

sonda no canal vaginal que possibilitou a captação da 

pressão por meio da probe do equipamento de myofeed-

back de pressão - Perina® (modelo 996-2, Quark®, Brasil), 

o equipamento foi instrumentalizado com um sensor de 

pressão, cabos, manômetro e tubos de látex (Figura 1). 

A sonda era insufl ada até que o indivíduo sentisse 

leve desconforto e, posteriormente, era lentamente de-

sinsufl ada, até que apenas percebesse o envolvimen-

to de toda a superfície da probe no canal vaginal. Os si-

nais foram capturados em um módulo condicionador de 

sinais modelo EMG 1000 (Lynx®, São Paulo, SP, Brasil). 

Nele foi confi gurado um canal para receber os sinais do 

sensor, com freqüência de amostragem de 2000 Hz. A 

aquisição e armazenamento dos sinais em arquivos de 

dados foram realizados através do software Bioinspector 

1.8 (Lynx®, São Paulo, SP, Brasil).

Figura 1. Probe do equipamento de myofeedback de pressão 
Perina® (modelo 996-2, Quark®) instrumentalizado com um sen-
sor de pressão, manômetro, cabos e tubos de látex.
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Para determinação da força de CIVM, foram soli-

citadas três contrações dos MAP, com cinco segundos 

de duração e intervalos de um minuto, foi considerada 

a maior contração. As mãos da voluntária foram posi-

cionadas sobre o abdômen para propriocepção e não se 

permitiu contração de músculos adjacentes aos MAP. Por 

fi m a voluntária foi submetida a um teste prévio de re-

sistência de força da musculatura do AP, para isso foram 

utilizados cones vaginais FemTone (Convatec®, EUA). 

Este equipamento consiste em um kit de cinco pesos em 

forma de cone de tamanho similar e diferente massas 

(20g, 32g, 45g, 57g e 70g) que são oferecidos aos su-

jeitos segundo sua capacidade de retê-lo no canal vagi-

nal, em pé e durante exercícios. 

Durante o teste, o cone foi posicionado na vagina 

sobre os MAP, com o ápice voltado para baixo e a con-

tração muscular era mantida até que surgissem sinais 

de fadiga. Uma indicação possível de fadiga dos MAP foi 

a contração simultânea dos músculos adutores da coxa 

e glúteos, e a forte co-contração do transverso abdo-

minal.

O indivíduo permaneceu em posição ortostática, 

em local arejado e tranquilo, foi instruído a contrair e 

relaxar os MAP o mais rápido e o mais forte possível, 

em velocidade auto-selecionada. A duração máxima do 

teste foi de 30 segundos e poderia ser interrompido caso 

houvesse uso de músculos que não os do AP ou realizas-

se manobra de Valsalva. 

Adicionalmente, calculavam-se 30% da CIVM e 

esse valor deveria ser sustentado o máximo possível, o 

examinador visualizava o valor no monitor e encoraja-

va verbalmente o indivíduo até a exaustão, representa-

da por 10% de declínio do valor calculado inicialmente. 

O tempo para declinar 10% da força inicial de referên-

cia correspondia ao tempo para fadiga11. Realizaram-se 

três testes com intervalados por dois minutos e o maior 

valor obtido foi considerado para análise.

Protocolo de treinamento muscular

Seguido dos testes, o indivíduo iniciou o treinamen-

to por trinta dias no período noturno, em posição ortos-

tática, em um local calmo e arejado todos os dias da se-

mana. Nos dias um e dois, foram realizadas quatro sé-

ries de 16 repetições de contrações de velocidade média 

a rápida, no próprio tempo do indivíduo, com intervalo 

entre as séries de 1 minuto. O protocolo de treinamento 

com cones vaginais respeitou dois dias de treino para in-

serção de sobrecarga e segue descrito na Tabela 1. Nos 

dias em que aconteciam duas sessões, o intervalo entre 

elas era, também, de um minuto. Houve interrupção do 

seguimento do protocolo porque os cones não podem 

ser usados durante o período menstrual, todavia, após 

esses quatro dias, o indivíduo foi orientado a seguir o 

protocolo do local que havia parado. O número máximo 

de contrações executadas foi o indicador para estabele-

cer as taxas de 60%, 70% e 80% do treinamento mus-

cular e, consequante, estabelecimento do protocolo.

Análise dos Dados

Os valores de pressão intravaginal foram determi-

nados pelo cálculo do RMS, já fornecidos pelo software 

e, posteriormente, foi necessária sua normalização em 

mmHg para a análise das curvas de força e resistência. 

Assim, obteve-se maior precisão nas comparações e pô-

de-se impedir infl uência da alteração da pressão de re-

pouso na força máxima e na resistência. O tratamento 

estatístico dos dados foi realizado por meio do software 

Microcal Origin 6.0, sendo aplicado um fi ltro digital But-

terworth de quarta ordem e frequência de corte de 5Hz, 

todos normalizados pelo valor inicial captado.

RESULTADOS

Na primeira avaliação, o valor normalizado de pres-

são inicial foi de aproximadamente zero e a máxima 

(CIVM) foi de 5mmHg. Já na segunda, houve aumen-

to de 5mmHg na pressão inicial e a máxima (pico RMS) 

foi de 14mmHg apontando uma diferença visível entre 

esses dados. Além de obter um maior pico de força na 

segunda avaliação, o indivíduo também manteve a força 

por um maior período próximo ao máximo, enquan-

Tabela 1. Protocolo de treinamento muscular.

Dias Treinamento Cone

1 e 2 4 séries com 60% do indicador (16) Sem

3 e 4 5 séries com 60% do indicador (16) Sem

5 e 6 4 séries com 70% do indicador (19) 1

7 e 8 5 séries com 70% do indicador (19) 1

9 e 10 2 sessões de 4 séries com 80% do 
indicador (21) 1

11 e 12 2 sessões de 5 séries com 80% do 
indicador (21) 1

13 e 14 5 séries com 80% do indicador (21) 2

15 e 16 2 sessões de 4 séries com 80% do 
indicador (21) 2

17 e 18 2 sessões de 5 séries com 80% do 
indicador (21) 2

19 e 20 2 sessões de 4 séries com 70% do 
indicador (19) 3

21 e 22 2 sessões de 5 séries com 70% do 
indicador (19) 3

23 e 24 2 sessões de 4 séries com 70% do 
indicador (19) 4

25 e 26 2 sessões de 5 séries com 70% do 
indicador (19) 4

27 e 28 2 sessões de 4 séries com 70% do 
indicador (19) 5

29 e 30 2 sessões de 5 séries com 70% do 
indicador (19) 5

Observação.: o valor entre parênteses corresponde ao número de contrações 
realizadas em cada série durante o treinamento.
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to que na primeira avaliação observou-se uma brusca 

queda após o pico.

No teste de resistência, de 30 segundos de dura-

ção, o indivíduo conseguiu inicialmente 27 repetições de 

CIVM. Após 30 dias de treinamento e seis dias de inter-

corrências, o novo número de repetições máximas foi 

de 44, o qual representa aumento de 63% na resistên-

cia de força. 

Neste teste observou-se que na primeira avaliação, 

na tentativa de atender o comando verbal da avaliado-

ra, a voluntária iniciava outros ciclos aleatórios de con-

tração muscular para que conseguisse manter a força 

requerida. Sendo assim, inicialmente, o tempo de resis-

tência à fadiga foi considerado zero. Na segunda ava-

liação, notou-se maior continuidade na manutenção da 

contração muscular. Foi solicitado que a voluntária exe-

cutasse uma contração correspondente a 30% do máxi-

mo (verifi cado pelo sensor de pressão) e, no momento 

em que houvesse 10% de declínio desse valor, foi con-

siderado início da fadiga (foi encontrado um tempo de 

5,149s para início de fadiga, que correspondia ao maior 

valor das três tentativas).

 O indivíduo do estudo apresentou bom conheci-

mento anatômico do AP e foi instruído a identifi car as 

contrações musculares adjacentes, considerado muito 

importante para o sucesso do treino dos MAP(16). Rela-

tou maior difi culdade na sustentação dos cones na posi-

ção ortostática e na introdução desses nos dias de ovu-

lação, mas esse fato justifi cado pela variação da produ-

ção de muco no ciclo menstrual(5). 

DISCUSSÃO

Embora se trate de um estudo de caso e, portan-

to, seja necessário testar o método em maior número 

de voluntárias, os achados foram de grande relevância 

clínica, pois, mesmo tendo clara a importância do trei-

namento do MAP para mulheres saudáveis e incontinen-

tes, há muita divergência sobre meios de realizá-lo. Há 

também grande difi culdade nos critérios de elaboração 

de protocolos, nos intervalos de repouso, na execução e 

escassez de estudo com treinamento baseado na fi sio-

logia do exercício.

No presente protocolo, devido seu embasamento 

fi siológico e individualista, a escolha da série respeitou a 

especifi cidade e capacidade máxima do indivíduo e teve 

incremento sistematicamente prescrito, diferentemen-

te dos demais protocolos encontrados na literatura. Al-

guns protocolos com cones vaginais surgiram últimos 

anos(10-12) e devido sua variedade é difícil tecer compa-

rações entre eles. No presente estudo, a pressão de re-

pouso aumentou 9mmHg, sugerindo hipertrofi a muscu-

lar e acréscimo do tônus muscular de repouso, concor-

dando com Griffi n et al.(14).

Os treinos anteriores enfatizavam ao controle e in-

tensidade das contrações do MAP a fi m de produzir e 

sustentar uma contração de alta intensidade(15,16), já no 

presente estudo, priorizou-se o controle e a intensida-

de de contração sustentada com decréscimo no núme-

ro de repetições e isso mostrou-se mais efi caz. No estu-

do de Miller(15) verifi cou-se média de ganho de força de 

23%, no entanto, com o presente protocolo, verifi cou-se 

um aumento da resistência de força de 63%. Ademais, 

o indivíduo relatou melhora no desempenho sexual, com 

maior percepção da contração do AP.

KEGEL(9) introduziu exercícios para os MAP em pru-

érperas e obteve sucesso de 69% a 93% no tratamento 

de mulheres com IU de esforço. A técnica era auto reali-

zada domiciliarmente na intensidade de 300 contrações 

por dia por 1 a 4 meses. Enquanto que no presente es-

tudo obtiveram-se ganhos semelhantes em um período 

menor de tempo (trinta dias).

No presente protocolo eram executadas contrações 

de velocidades médias a rápidas, na forma de contração 

vigorosa da série de treino e contração basal para sus-

tentar o cone, assim, acredita-se que tanto fi bras mus-

culares tônicas como fásicas foram recrutadas. Jones e 

Rutherford(17) relataram que em alguns músculos não 

treinados as fi bras rápidas nunca são recrutadas, no en-

tanto a CIVM é capaz de recrutar ambos os tipos de fi -

bras se a contração for forte e explosiva. 

Notou-se expressiva melhora na força máxima 

(CIVM) e resistência dos MAP, além do aumento do 

tônus muscular em repouso e da estabilidade da contra-

ção no teste de resistência corroborando com os acha-

dos de Tries(18). Outra vantagem do uso dos cones é o 

fortalecimento de camadas musculares mais profundas, 

importantes no mecanismo de continência e relatado 

pela voluntária do presente estudo corroborando com 

os achados de Norton e Baker19 e Jonasson, Larsson e 

Pschera(20).

Apesar de o estudo ter apresentado resultados be-

néfi cos para avaliação e treinamento dos MAP houve al-

gumas limitações ao longo dos 30 dias, pois foi necessá-

ria a interrupção do protocolo durante o período mens-

trual. Todavia, após quatro dias, retomou-se o treino a 

partir da ultima carga realizada. Também foi detecta-

do, pelo manômetro e pelo monitor do computador, que 

havia escape relativo de ar (1 mmHg/s) pela probe, isso 

pode ter afetado o resultado dos testes, mas não se 

acredita que possa ter infl uenciado fortemente. Embo-

ra a avaliação com a Perina® seja efi caz e reprodutível 

para captação e demonstração dos dados, sua precisão 

deve ser investigada devido o possível escape de ar du-

rante as contrações.

A determinação do treino baseado na fi siologia da vo-

luntária atingiu de 60% a 80% do máximo de CIVM e, 

ainda, a utilização progressiva de cones vaginais possibi-

litou o ganho em força e resistência dos MAP. Todavia, o 

tempo de CIVM foi equivalente ao tempo de resistência 

com 30% da carga máxima o qual sugere que o indivíduo 
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já estaria fadigado no teste de resistência, pois o intervalo 

de recuperação entre cada CIVM foi baixo. Sabe-se que o 

intervalo entre cada contração deve ser entre 3 e 5 minu-

tos, que é o tempo capaz de restaurar as fontes energéti-

cas primárias (ATP e fosfato de creatina)(21), além de possi-

bilitar melhora na potência e hipertrofi a muscular(22).

Também pode ser considerada limitação as reco-

mendações descritas não serem testadas clinicamente 

necessitando de modifi cações segundo a especifi cidade 

dos sujeitos. Embora suscetível a modifi cações, a roti-

na diária é considerada necessária por ser um múscu-

lo com pequena área de secção transversal, facilmen-

te fatigável. 

Assim, sugere-se a realização de outros estu-

dos para defi nir as respostas fi siológicas responsáveis 

pelo mecanismo de continência, verifi car modifi cações 

nas estruturas musculares e consequentes melhoras da 

força, potência e resistência do AP, utilizadas como hipó-

teses para discutir as direções do treinamento do AP. Por 

fi m, espera-se que os achados deste estudo possam ins-

tigar e auxiliar futuras investigações bem como contri-

buir para formulação e adequação de programas de pre-

venção e reabilitação conservadora do AP.

CONCLUSÃO

No presente estudo foram desenvolvidos um siste-

ma de avaliação por uma Perina® instrumentalizada com 

sensor de pressão e um protocolo de treinamento para 

os MAP por meio dos cones vaginais. O protocolo de trei-

namento com cones vaginais foi efi caz para o aumento 

na resistência de força, tempo para fadiga (resistência) 

e força máxima de contração dos MAP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Moreno AL. Fisioterapia em uroginecologia. São Paulo: Manole, 2004.1. 

Lopes MHBM, Higa R. Restrições causadas pelaincontinência urinária à vida da mulher. Rev Esc Enf USP. 2006; 2. 

40(1):34-41.

Coyne KS, Zhou Z, Thompson C, Versi E. The impact onhealth related quality life of stress, urge and mixed uri-3. 

naryincontinence. BJU Int. 2003; 92(7):731-5.

Roble JE. La incontinencia urinaria. An. Sist. Sanit. Navar. 2006; 29(2).4. 

Moreira SFS, Girao MJBC, Sartori MGF. Bladder Neck Mobility and Functional Pelvic Floor Evaluation in Women 5. 

with and without Stress Urinary Incontinence, According to Hormonal Status. Rev. Bras. Ginecol Obstet. 2002; 

24(6):365-70.

Matheus LM, Mazzari CF, Mesquita RA, Oliveira J. Infl uência dos exercícios perineais e dos cones vaginais, asso-6. 

ciados à correção postural, no tratamento da incontinência urinária feminina. Revista Brasileira de Fisioterapia. 

2006; 10(4).

Moreira ECH. Valor da avaliação objetiva e subjetiva no diagnóstico da incontinência urinária feminina: correlação 7. 

com a força muscular do assoalho pélvico. Dissertação de Mestrado em Ginecologia e Obstetrícia. Universidade 

Estadual Paulista: Botucatu, 1999. 124p. 

Borello-France D; Burgio KL. Nonsurgical treatment of urinary incontinence. Clinical Obstetrics and Gynecology. 8. 

2004; 47(1):70-82.

Kegel AH. Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles. Am J Obstet Gy-9. 

necol. 1948; 56:238-248.

Plevnik S. New method for testing and strengthening of pelvic fl oor muscles. Proc of the 15th Annual General Me-10. 

eting International Continence Society. 1985; 267-268.

Menta S, Schirmer J. Relação entre a pressão muscular perineal no puerpério e o tipo de parto. Rev Bras Gine-11. 

col Obstet. 2006; 28(9):523-9.

Rett MT, Simões JA, Herrmann V, Marques AA, Morais SS. Existe diferença na contratilidade da musculatura do as-12. 

soalho pélvico feminino em diversas posições? Rev Bras Ginecol Obstet. 2005; 27(1): 20-3.

Verelst M, Leivseth G. Are fatigue and disturbances in pre-programmed activity of pelvic fl oor muscles associated 13. 

with female stress urinary incontinence? Neurourol. Urodynam., Norway. 2004; 23: 143-147.

Griffi n C, Dougherty MC, Yarandi H. Pelvic muscles during rest: responses to muscle exercise. Nurs Res. 1994; 14. 

43: 164-167.

Miller JM. Criteria for therapeutic use of pelvic fl oor muscle training in women. J WOCN. 2002; 29(6): 301-311.15. 

Johnson VY. How the principles of exercise physiology infl uence pelvic fl oor muscle training. J WOCN. 2001; 16. 

28(3): 150-155.



884

Ter Man. 2011; 9(46):879-884

Treino do assoalho pélvico com cones.

Jones DA, Rutherford OM. Human muscle strength training: the effects of three different regimes and the nature 17. 

of the resultant changes. Journal of Physiology. 1987. 391: 1-11.

Tries J. Protocol and therapist related variables affecting outcomes of behavioral interventions for urinary incon-18. 

tinence and fecal incontinence. Gastroenterology. 2004; 126: 152-8.

Norton P, Baker J. Randomized prospective trial of vaginal cones vs. Kegel exercises in postpartum primiparous 19. 

women. Neurourol Urodyn. 1990; 9: 434-435.

Jonasson A, Larsson B, Pschera H. Testing and training of the pelvic fl oor muscles after childbirth. Acta Obstet 20. 

Gynecol Scand. 1989; 68: 301-304.

Barbanti VJ. Treinamento físico: bases científi cas. São Paulo: CLR Balieiro, 1986, 107 p.21. 

Bompa TO. A periodização no treinamento esportivo. 1ed. São Paulo: Manole, 2001, 257 p.22. 



885

Ter Man. 2011; 9(46):885-891

Relato de Caso

Exercícios ativos e rítmicos com a bola suíça na 
doença de parkinson – relato de caso.
Active and rhythmic exercises with Swiss Ball in Parkinson’s disease – a case report.

Camila Duarte de Andrade Lima(¹), Mariana de Almeida Mesquita(1), Fátima Natário Tedim de Sá Leite(2).

Resumo

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa de progressão lenta. Objetivo: Verifi car 

se ocorre melhora da capacidade funcional de um indivíduo com DP, por meio de exercícios ativos e rítmicos utilizando 

a Bola Suíça. Método: Relato de caso realizado com um paciente do sexo masculino, 74 anos e com grau 3 na escala 

de Hoehn e Yard modifi cada, selecionado através do banco de dados da Associação de Parkinson de Pernambuco. Rea-

lizadas 11 sessões de fi sioterapia, com duração de 40 minutos, sendo a primeira destinada à adaptação à bola. Foram 

propostos exercícios ativos e rítmicos na bola suíça com grau de difi culdade crescente. Materiais utilizados na avalia-

ção e reavaliação: Disco de propriocepção, Escala de Hoehn e Yard modifi cada, Escala de Equilíbrio de Berg, Mini-exa-

me do Estado Mental, exame motor da Escala Unifi cada da Doença de Parkinson. Resultados: Observou-se melhora 

do quadro motor e da capacidade funcional do paciente. Conclusão: O estudo sugere que exercícios ativos e rítmicos 

na bola suíça levaram a uma melhora global da capacidade funcional do paciente. Porém são necessários maiores es-

tudos a fi m de consolidar sua efetividade.

Palavras chaves: Doença de Parkinson; Fisioterapia; Capacidade funcional.

Abstract

Introduction: Parkinson’s Disease (PD) is a slowly progressive neurodegenerative disorder. Objective: To check wheth-

er there is improvement the improvement of the functional capacity of Parkinson’s Disease patients through active and 

rhythmic exercises using the Swiss Ball. Method: A case report realized with a male patient, 74 years old on the 3rd 

degree of Hoehn and Yard scale. This patient was selected through the data base of Associação de Parkinson de Per-

nambuco (Pernambuco Parkinson Association). Eleven physiotherapy sections of 40 minutes long were carried out; 

the fi rst one for adjustment with the ball. Active and rhythmic exercises using the Swiss ball were proposed in an in-

creasing degree of diffi culty. Material used for assessment: Balance disc and reassessment: Hoehn and Yard modifi ed 

Scale, Berg Balance Scale, Mini Mental State Evaluation, motor evaluation of Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale. 

Results: It was observed an improvement of the motor skills and functional capacity of the patient. Conclusion: The 

study indicates that active and rhythmic exercises using the Swiss ball led to an overall improvement in functional ca-

pacity of the patient. More studies are however needed to consolidate its effectiveness and to introduce new concepts 

in the treatment of neurologic patients.

Key words: Parkinson’s disease; Physiotherapy; Functional capacity.
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INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primei-

ra vez por James Parkinson em 1817 em seu estudo inti-

tulado “An Essay on the Shaking Pulse”(1,2). É uma pato-

logia neurodegenerativa com progressão lenta, comum 

em pessoas idosas. Afeta 1 em cada 1.000 indivíduos 

acima de 65 anos e 1 em cada 100 após os 75 anos, se-

gundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Homens 

são mais afetados que mulheres na proporção de 2:1(3) e 

indivíduos da raça branca são mais acometidos(4).

O achado patológico fundamental da DP é a morte 

dos neurônios motores da substância negra resultan-

do na perda do neurotransmissor Dopamina no corpus 

striatum (área do cérebro importante para o controle do 

movimento)(5,6). A etiologia não é conhecida, porém, du-

rante os últimos anos, tem-se considerado fatores here-

ditários, infecciosos, tóxicos, genéticos e ambientais(3).

Entre os efeitos de ordem motora, que geralmen-

te aparecem quando 60% a 80% da substância negra 

está deteriorada, verifi cam-se: tremor, rigidez, bradici-

nesia, instabilidade postural e expressão facial reduzi-

da, caracterizando a face em máscara. A freqüência do 

tremor varia de 4 a 7Hz, manifestando-se distalmente. 

Apresenta-se no repouso e aumenta com a tensão emo-

cional, é inibido com o início do movimento voluntário, 

podendo desaparecer durante o sono. A rigidez é ca-

racterizada por um aumento na resistência a movimen-

tos passivos por toda amplitude de movimento (ADM), 

tanto nos grupos musculares agonistas como antago-

nistas. Predomina, em geral, no pescoço, tronco e ra-

ízes dos membros. São conseqüências da rigidez: pos-

tura em fl exão, défi cit da rotação do tronco e diminui-

ção da ADM durante as transições posturais e marcha. A 

bradicinesia é caracterizada por uma lentidão dos movi-

mentos voluntários e o efeito de congelamento na mar-

cha é caracterizado por uma hesitação ou uma inabilida-

de para iniciá-la(4,6-10).

Com a instabilidade postural, os pacientes experi-

mentam difi culdades crescentes durante atividades di-

nâmicas que os tirem do eixo gravitacional, tais como: 

alcançar um objeto, deambular e movimentos de rota-

ção do tronco. O sistema proprioceptivo, o sistema ves-

tibular e a visão são algumas das fontes de alimenta-

ção do sistema extrapiramidal no controle do tônus pos-

tural. Os pacientes assumem uma postura muito carac-

terística com a cabeça em ligeira fl exão, tronco ligeira-

mente inclinado para frente, fl exão moderada da perna 

sobre a coxa e do antebraço sobre o braço, com exage-

ro da pinça digital(2).

Pesquisas revelam que há um comprometimento 

da habilidade do sistema nervoso central no processa-

mento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal. As 

desordens do sistema vestibular podem gerar proble-

mas físicos e incapacidade para performance na realiza-

ção das atividades de vida diária (AVD’s)(11).

Além dos efeitos motores existem os de ordem não 

motora. Estes são comuns e podem debilitar os pacien-

tes para as atividades cotidianas, interferindo na quali-

dade de vida. São desordens: cognitivas, psiquiátricas, 

autonômicas, relacionadas ao sono e sensitivas(1).

A progressão da doença é extremamente variável 

entre pacientes e reduz a expectativa de vida, restaura-

da, pelo menos em parte, pelo tratamento com levodopa 

e outras drogas. A levodopa é precursor natural da do-

pamina. A ação da levodopa aumenta a disponibilidade 

de dopamina cerebral. Este fato proporciona aos pacien-

tes melhora dos sintomas motores os quais se mantém 

estáveis ao longo do dia durante os primeiros meses ou 

anos do tratamento com levodopa. Porém, com o pas-

sar do tempo, a duração do efeito da medicação come-

ça a reduzir, e o paciente passa a perceber e distinguir 

claramente os momentos em que seu desempenho fun-

cional é satisfatório, devido ao efeito da medicação (pe-

ríodo on) e os momentos em que o desempenho funcio-

nal é inferior, devido à interrupção do efeito da levodopa 

(período off). Tais variações no desempenho funcional 

são chamadas de fl utuações e são consideradas compli-

cações do uso da levodopa(12,13).

Embora a terapia farmacológica seja base do trata-

mento, a fi sioterapia tem extrema importância promo-

vendo exercícios que mantém ativos os músculos e pre-

servam a mobilidade articular. Um programa de exercí-

cios para o paciente com DP deve basear-se nos padrões 

de movimentos funcionais que envolvam prontamente 

diversos segmentos corporais. A fi sioterapia apresen-

ta importante papel na reabilitação dos pacientes, cujos 

objetivos passam por minimizar e retardar a evolução 

dos sintomas, melhorar a mobilidade, a força muscular, 

o equilíbrio, aptidão física, proporcionando uma evolu-

ção da funcionalidade e consequente melhora da quali-

dade de vida(2,3,14).

A Bola Suíça é um instrumento da fi sioterapia que 

pode ser utilizado no tratamento. Esta promove estímu-

los musculares, de equilíbrio e de coordenação, além 

de proporcionar um feedback para o desempenho e re-

sultados da ação motora. Através da bola, o terapeuta 

pode ajudar o paciente a descobrir sozinho suas capa-

cidades e limitações e “dar pistas” de como realizar as 

atividades(15).

O objetivo deste trabalho é descrever se ocorre 

melhora da capacidade funcional de um indivíduo com 

DP, através de exercícios ativos e rítmicos utilizando a 

Bola Suíça.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de um relato de um 

caso com voluntário do sexo masculino e diagnóstico de 

DP confi rmado.

A pesquisa foi desenvolvida na cidade do Recife, na 
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Clínica Escola da Faculdade Integrada do Recife, no perí-

odo de abril a maio de 2010, sendo respeitada a resolu-

ção 196/96 do Código de Ética e Pesquisa em seres hu-

manos, do Conselho Nacional de Saúde. Foi aprovado 

pelo Comitê de Ética do Hospital Agamenon Magalhães 

com registro nº 314/2009, no dia 30/09/2009.

Foi realizado levantamento de pacientes portadores 

da patologia estudada no banco de dados da Associação 

de Parkinson de Pernambuco, a fi m de identifi car os que 

estavam dentro dos critérios de inclusão e aceitassem se 

submeter à pesquisa.

Os critérios de inclusão foram: ambos os sexos, 

idade entre 50 e 75 anos, diagnóstico confi rmado de 

DP, estar classifi cado nos estágios 2; 2,5; 3 da Escala 

de Hoehn e Yard (HY) modifi cada e apresentar boa ca-

pacidade cognitiva de acordo com o Mini-exame do Es-

tado Mental (MEM).

Foram excluídos indivíduos que estavam em aten-

dimento fi sioterapêutico em outra instituição, aque-

les com grande limitação física de acordo com a Esca-

la HY modifi cada, indivíduos com presença de co-mor-

bidades associadas e aqueles que pretendiam mudar-se 

para outra cidade, correndo o risco de se ausentar pre-

viamente do projeto. A escala de HY modifi cada com-

preende 7 estágios de avaliação para estimar a gravi-

dade da DP e abrange, essencialmente, medidas globais 

de sinais e sintomas que permitem classifi car o indiví-

duo quanto ao nível de incapacidade. Os indivíduos clas-

sifi cados nos estágios de 1 a 3 apresentam incapacidade 

leve a moderada, enquanto os classifi cados nos estágios 

4 e 5 apresentam incapacidade grave(3,16).

Após o esclarecimento quanto à metodologia e ob-

jetivos do estudo, o paciente foi convidado a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Posterior-

mente foi submetido a uma avaliação fi sioterapêutica 

elaborada pelas pesquisadoras a fi m de caracterizar o 

seu quadro clínico.

Na avaliação foram utilizados os testes: Escala do 

Equilíbrio de Berg, a escala de Schwab e England e o 

exame motor da Escala Unifi cada da Doença de Parkin-

son (UPDRS) e análise da marcha.

O MEM é um instrumento de rastreio de compro-

metimento cognitivo, com escore máximo de 30 pontos, 

indicando bom cognitivo. Contém questões destinadas 

a avaliar funções cognitivas específi cas: orientação es-

pacial, orientação temporal, registro, cálculo e atenção, 

memória recente e linguagem(17).

A escala de Equilíbrio de Berg é utilizada para iden-

tifi car e avaliar o comprometimento do equilíbrio, sendo 

composta por 14 itens, na seguinte ordem: transferên-

cia de sentado para de pé, em pé sem apoio, sentado 

sem apoio, passar da posição de pé para sentado, trans-

ferências, em pé com os olhos fechados, em pé com os 

pés juntos, reclinar à frente com os braços estendidos, 

apanhar objeto do chão, virando-se para olhar para trás, 

girando 360°, colocar os pés alternadamente sobre um 

banco, em pé com um pé em frente ao outro e em pé 

apoiado em um dos pés. O escore varia de 0 a 56 pon-

tos. Escores de 0 a 20 referem pacientes restritos à ca-

deira de rodas; 21 a 40 indicam pacientes os quais ne-

cessitam de auxílio durante a marcha e 41 a 56 pontos 

correspondem aos pacientes independentes(18).

A escala de Schwab e England é largamente utiliza-

da para avaliar a incapacidade nas AVD’s. Varia de 0% a 

100%, o primeiro valor indica completa dependência, já 

o segundo, independência funcional(18).

A UPDRS avalia os sinais, sintomas e determina-

das atividades dos pacientes por meio de auto-relato 

e avaliação clínica. É composta por 42 itens, dividida 

em quatro partes: atividade mental, comportamento e 

humor; AVD’s, exploração motora e complicações da te-

rapia medicamentosa(16). Para o presente estudo foi ape-

nas utilizado a seção de exploração motora, compos-

ta por 14 itens (fala, expressão facial, tremor em re-

pouso, tremor postural ou de intenção, rigidez, batidas 

dos dedos, movimentos manuais, movimentos alterna-

dos rápidos das mãos, agilidade das pernas, levantan-

do-se da cadeira, postura, marcha, estabilidade postu-

ral, bradicinesia e hipocinesia corporal)(19).

A marcha do paciente foi analisada através de víde-

os feitos tanto na avaliação quanto na reavaliação, con-

templando os seguintes itens: presença de congelamen-

to ao iniciar o movimento, contagem dos passos e ba-

lanço dos braços.

Uma segunda etapa da avaliação foi realizada com 

o auxílio do disco de propriocepção e teve o objetivo de 

analisar a mobilidade lombo-pélvica nos planos ântero-

posterior, látero-lateral e diagonais. O disco de proprio-

cepção foi colocado sobre uma cadeira sem braços, o 

paciente sentava-se sobre o disco com os ísquios situ-

ados no meio deste, com o tórax voltado para o encos-

to da cadeira, pés apoiados no chão e mãos apoiadas 

em cima do encosto. O paciente era orientado a manter 

uma extensão da coluna vertebral enquanto o terapeuta 

levava a pelve do mesmo para os planos acima citados. 

Nesta situação é possível simular a dinâmica lombo-pél-

vica durante a marcha.

Após a avaliação inicial, foi dado início ao programa 

de intervenção fi sioterapêutica, composto por exercícios 

passivos no disco de propriocepção e exercícios ativos 

e rítmicos com o paciente sentado sobre a bola suíça. 

Foram realizadas 11 sessões, inicialmente efetuadas 2 

vezes por semana e, posteriormente, 3 vezes por sema-

na, pela maior disponibilidade do paciente, com interva-

lo de um dia e duração 40 minutos. A primeira sessão foi 

destinada à adaptação do paciente à bola.

Para a realização das sessões foram utilizados: um 

cd player, uma cadeira, um disco de propriocepção (Car-

cir), uma bola suíça (Mercur, diâmetro de 65 cm), tata-

mes de borracha para fornecer maior segurança ao pa-
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ciente, espelho para haver feedback visual e “pistas” vi-

suais. Estas últimas foram utilizadas a partir da sexta 

sessão, pois nas sessões anteriores o paciente não con-

seguia assimilar muitas informações.

Tanto antes, quanto depois das sessões, era reali-

zada a avaliação do paciente sobre o disco de proprio-

cepção, na posição já descrita e verifi cada a distância 

dedo-chão do mesmo. Para obter essa última medida, o 

paciente, a partir da posição ortostática, realizava uma 

fl exão anterior de tronco, tentando encostar as mãos no 

chão sem fl exionar os joelhos. Em seguida, era mensu-

rada a distância do terceiro dedo ao chão.

No início das sessões, eram realizadas mobiliza-

ções pélvicas de modo passivo com o paciente sentado 

no disco de propriocepção da maneira descrita anterior-

mente, com intuito de ganhar ADM e reproduzir a dinâ-

mica lombo-pélvica da marcha.

Em seguida, eram realizados exercícios na bola 

suíça. Estes envolviam os segmentos cervical, dorsal e 

lombar, as cinturas escapulares e pélvica e os quatro 

membros, juntos ou separadamente, em movimentos 

habituais ou invertidos (movimentos não habituais nas 

AVD’s), com níveis de difi culdade diferentes e em ritmos 

variados; alguns deles sendo característicos de reabilita-

ção vestibular. Com estes exercícios, foi possível promo-

ver estímulos musculares, de equilíbrio e de coordena-

ção, além de proporcionar um feedback para o desem-

penho e resultado da ação motora(15).

Um dado estudo utilizou música no treino de mar-

cha em parkinsonianos com o intuito de manter a ca-

dência. Pesquisas comprovam que estímulos do ambien-

te usados como fontes atencionais ou como reforço sen-

sorial melhoram o comprimento e velocidade da passa-

da nesses indivíduos(20,21). No presente estudo, adaptou-

se o uso da música. Esta foi utilizada como reforço sen-

sorial, para o momento em que o paciente realizava os 

exercícios sobre a bola suíça, com a intenção de manter 

uma velocidade adequada durante os movimentos.

RELATO DE CASO

O paciente do estudo, NBA, 74 anos, natural de Re-

cife, aposentado, com diagnóstico de DP há seis anos, 

sem antecedente de tratamento fi sioterapêutico, fazen-

do uso de prolopa e classifi cado no grau 3 da escala HY 

modifi cada. No MEM, utilizado apenas para saber se o 

paciente enquadrava-se na pesquisa, o escore obtido foi 

de 29 pontos, evidenciando, assim, bom cognitivo.

De acordo com a avaliação feita pela Escala de 

Equilíbrio de Berg, o paciente obteve escore de 39 pon-

tos na avaliação inicial e 47, na reavaliação posterior ao 

programa de exercícios. Um importante ponto a ser des-

tacado é a diminuição do tempo de execução no giro de 

360° (item 11), sendo na avaliação 1 minuto e 32 se-

gundos e na reavaliação, 41 segundos.

Na Escala de Schwab e England, o paciente refe-

riu, tanto na avaliação, quanto na reavaliação, completa 

independência na maioria das atividades, podendo de-

morar o dobro do tempo que um indivíduo neurologica-

mente sadio as realizaria, sendo consciente da lentidão. 

Tais fatores classifi caram seu grau de independência de 

AVD’s em 80% de acordo com a escala.

No exame motor da UPDRS evidenciaram-se me-

lhoras nos itens referentes à rigidez, movimentos ma-

nuais, agilidade das pernas, bradicinesia e hipocinesia 

corporal.

O paciente apresentava, durante a marcha, redu-

zido balanço dos braços, episódios de congelamento ao 

iniciar o movimento, passos curtos e lentos. Na avalia-

ção o paciente apresentou 1,9 passos/segundo, na rea-

valiação, 1,5 passos/segundo.

Em relação à distância dedo-chão, o paciente apre-

sentou na primeira sessão 32 cm e no último atendi-

mento 14 cm.

DISCUSSÃO

Os fatores mais incapacitantes da DP são os rela-

cionados à função motora. A bradicinesia, a instabilidade 

postural, a rigidez e o congelamento exercem forte infl u-

ência sobre a postura e marcha dos parkinsonianos(22). 

Pesquisas realizadas indicam que as dimensões relacio-

nadas ao aspecto físico da doença são as que os indiví-

duos com DP apresentam pior percepção da qualidade 

de vida. Esta, assim como as AVD’s, podem ser otimiza-

das a partir de programas fi sioterapêuticos(5,14).

Novas descobertas da neurociência acerca dos efei-

tos do exercício sobre a plasticidade neural e neuropro-

teção do cérebro contra a degeneração neural, suge-

rem que um programa de exercício intenso pode oti-

mizar a função cerebral em pacientes com distúrbios 

neurológicos(22).

O disco de propriocepção foi utilizado com o objeti-

vo de mensurar e trabalhar a mobilidade lombo-pélvica 

nos planos ântero-posterior, látero-lateral e diagonais. 

Este instrumento, apesar de ser uma superfície instá-

vel, oferece maior segurança ao paciente, quando com-

parado à bola suíça. Embora não tenha sido encontrado 

na literatura registro do uso do disco de propriocepção 

para avaliar e para trabalhar a mobilidade lombo-pélvi-

ca, foi observado que haveria possibilidade de utilizá-lo 

para aprimorar o padrão de marcha do paciente subme-

tido ao tratamento, a partir de um ganho na mobilidade 

pélvica. Sabe-se que as variáveis cinemáticas da mar-

cha incluem aceleração, velocidade e deslocamento an-

gular, este último descreve as amplitudes de movimento 

articulares durante a marcha. Tendo a articulação lom-

bo-pélvica fundamental papel na marcha é necessário 

uma ADM adequada(23).

Foram realizados exercícios de forma ativa e rítmi-

ca na bola suíça, com o intuito de melhorar a capacida-

de funcional.
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Apesar de não terem sido encontradas pesquisas 

sobre exercícios ativos e rítmicos na bola suíça, pelas 

características dos exercícios realizados, foi observado 

que poderia utilizá-los para melhorar aspectos relacio-

nados à função motora em pacientes com DP submeti-

dos a intervenções fi sioterapêuticas.

A bola suíça é um recurso terapêutico capaz de pro-

mover facilitações de habilidades motoras de maneira 

lúdica. Os tratamentos convencionais tendem a ser te-

diosos, podendo desestimular o paciente. Uma grande 

preocupação de terapeutas, então, é propor atividades 

que sejam, ao mesmo tempo, efi cazes e motivantes. A 

terapia prossegue melhor quando o paciente se acha 

motivado, sendo importante determinar o que se pode 

fazer para o paciente querer realizar uma tarefa. A bola 

suíça é um instrumento valioso nesse aspecto. Os exer-

cícios podem ser adaptados à habilidade do paciente e 

se tornarem mais difíceis à medida que o mesmo fi ca 

mais ágil e capaz(15).

Por ser uma superfície instável, a bola suíça exige 

ajustes posturais constantes e requer adequado feedba-

ck vestibular e proprioceptivo para se obter respostas 

adaptativas apropriadas. Sendo assim, é um instrumen-

to de valor no trabalho de controle postural, força, equi-

líbrio e coordenação visual-espacial(15).

Pesquisa demonstra que a rigidez melhora após 

tratamento fi sioterapêutico, corroborando com o pre-

sente estudo. Uma marcante característica da rigidez na 

doença de Parkinson é a rigidez axial, que resulta na 

perda da mobilidade vertebral, das cinturas pélvica e 

escapular. O elevado tônus axial contribui para o movi-

mento em “bloco” do tronco, tornando difícil a realiza-

ção de atividades que envolvam giro em torno do pró-

prio eixo(20,22).

Um importante ponto do tratamento de pacientes 

com DP na fi sioterapia é a redução da bradicinesia, para 

alcançar esse objetivo deve-se enfatizar a prática real 

de movimento motor, ensinando ao paciente a aumen-

tar a velocidade, ADM e ritmo(20,22).

Devido à rigidez e à bradicinesia, durante a deam-

bulação, existem difi culdades específi cas ao iniciar os 

movimentos da marcha e para executar o giro de 360º. 

A mudança de direção é normalmente acompanhada 

de múltiplos passos, podendo ocorrer interrupção súbi-

ta (congelamento), principalmente na presença de obs-

táculos. Por tais motivos é pertinente destacar a redu-

ção no tempo de execução do giro de 360°, já que indi-

ca uma maior habilidade para mudanças de direção no 

percurso da marcha, além de evidenciar diminuição no 

fenômeno de congelamento(22-25). No presente estudo, o 

paciente, ao fi nal da intervenção, realizou o giro de 360° 

(para ambos os lados) em 41 segundos, executando-o, 

na primeira avaliação em 1 minuto e 32 segundos.

Os distúrbios da marcha são constantes no curso 

de evolução da DP. No estágio inicial predomina a acine-

sia dos membros inferiores e diminuição do balanço dos 

braços, a deambulação é realizada em passos de com-

primento reduzido e limitação de velocidade até o apa-

recimento de fenômenos rítmicos extremos como o con-

gelamento e a festinação. A instabilidade postural está 

presente em um estágio evoluído da doença e é o maior 

fator de risco no que se refere a quedas(24). O pacien-

te em questão mostrou melhoras na deambulação, com 

aumento sutil do balanço dos braços, aumento da velo-

cidade das passadas e melhora no ritmo e na coordena-

ção entre membros superiores e membros inferiores du-

rante as fases da marcha.

Houve ganho de fl exibilidade global, sendo os exer-

cícios de alongamento na bola suíça um dos principais 

responsáveis pela diminuição do encurtamento mus-

cular. A literatura aponta o ganho de ADM em pacien-

tes submetidos a alongamentos auto-assistidos na bola 

suíça, ratifi cando o achado da presente pesquisa (2). 

Além do ganho na fl exibilidade, ocorre melhora na pos-

tura devido ao aumento da mobilidade de tronco e ati-

vação da musculatura extensora(14).

Através da Escala de Equilíbrio de Berg, foi eviden-

ciado um melhor equilíbrio do paciente. O desequilíbrio 

é uma constante na diminuição da qualidade de vida 

nos indivíduos com DP. Exercícios envolvendo reabilita-

ção vestibular visam aprimorar a interação vestíbulovi-

sual durante a movimentação cefálica, ampliar estabi-

lidade postural estática e dinâmica nas condições que 

geram informações sensoriais confl itantes(27).

A mobilidade de pessoas com DP é limitada por uma 

má coordenação entre as partes do corpo e entre movi-

mentos voluntários e os seus associados ajustes postu-

rais. Então, um programa de exercício onde estejam in-

cluídos movimentos que envolvam todo o corpo e solici-

tem rápidos ajustes posturais devem ser realizados(22). 

Com base nessas informações, foram realizados exer-

cícios que exigiam coordenação de diversas partes do 

corpo ao mesmo tempo e ajustes posturais.

A literatura refere a importância de tarefas moto-

ras, comandos verbais explicativos e corretivos, am-

bientes com múltiplas fontes de estimulação interferem 

na prática da tarefa. Interferência essa que pode ser uti-

lizada como mais um recurso terapêutico. A dupla tare-

fa é parte integral do dia-a-dia de qualquer pessoa, por-

tanto, seu treinamento deve ser enfatizado no proces-

so de reabilitação(9). Foi solicitado ao paciente, no decor-

rer das sessões, a execução de atividades mais comple-

xas, através da realização de tarefas motoras conjun-

tas. Esse tipo de exercício exige do paciente maior co-

ordenação motora, sendo determinante para o desem-

penho do mesmo.

Um dos sintomas não-motores da DP é a diminui-

ção da auto-estima, caracterizada por redução de ener-

gia e motivação, perda de interesse, episódios agudos 

de tristeza, desamparo e desespero, situações propícias 
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a evoluir para um quadro de depressão(1,28,29). A litera-

tura descreve que há uma correlação positiva entre a 

piora do quadro motor e a presença de depressão(30). O 

paciente desse estudo apresentou melhora na sua auto-

estima a partir do momento em que passou a notar pro-

gresso no quadro motor e quando percebeu sua evolu-

ção na realização dos exercícios propostos nas sessões.

CONCLUSÃO

A bola suíça mostrou ter aplicabilidade como re-

curso lúdico e motivante que pode ser inserido nos pro-

gramas de reabilitação de indivíduos com DP. Foi possí-

vel observar melhora global da capacidade funcional do 

paciente.

Contudo, apesar do resultado satisfatório, a inter-

venção realizada com bola suíça é relativamente nova, 

portanto necessita-se de maiores estudos a fi m de conso-

lidar sua efetividade e para introduzir novas alternativas 

de tratamento direcionadas a pacientes neurológicos.

Sugere-se o prosseguimento do estudo com amos-

tra de maior tamanho que possa demonstrar resultados 

mais conclusivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hou JG, Lai EC. Non- Motor Symptoms of Parkinson’s disease. International Journal of Gerontology. 2007; 1. 

1(2):53-64.

Haase DCBV, Machado DC, Oliveira JGD.  Atuação da fi sioterapia no paciente com doença de Parkinson. Fisioter. 2. 

Mov. 2008; 21(1):79-86.

Mello MPB, Botelho ACG. Correlação das Escalas de Avaliação Utilizadas na Doença de Parkinson com Aplicabili-3. 

dade na Fisioterapia. Fisioter Mov. 2010; 23(1):121-7.

Peregrino BB,Izquierdo AAA, Franch NF, Calderón JB. Manejo holistico rehabilitador del paciente con erfermedad 4. 

de Parkinson. Revista Archivo Médico de Camagüey 2009; 13(6).

Lana RC, Álvares LMRS, Nasciutti-Prudence C, Goulart FRP, Teixeira-Salmela LF, Cardoso FE. Percepção da qua-5. 

lidade de vida em indivíduos com doença de Parkinson através da PDQ-39. Rev.bras.fi sioter. 2007; 11(5):397-

402.

Toulouse A, Sullivan AM. Progress in Parkinson’s disease-Where do we stand? Progress in Neurobiology. 2008; 6. 

85:376-92.

Pereira DDC, Siqueira SA, Alvisi TC, Vasconcelos LAP. Group physical therapy program for patients with Parkinson 7. 

disease: alternative rehabilitation. Fisioter Mov. 2009; 22 (2):229-37.

Campos-Sousa IS, Campos-Sousa RN, Júnior LA, Soares MMB, Almeida KJ. Executive dysfunction and motor 8. 

symptoms in Parkinson’s disease. Arq Neuropsiquiatr. 2010; 68(2):246-51.

Teixeira NB, Alouche SR. O desempenho da dupla tarefa na Doença de Parkinson. Rev. bras. fi sioter. 2007; 9. 

11(2):127-32.

Shih MC, Hoexter MQ, Andrade LAF, Bressan RA. Parkinson’s disease and dopamine transporter neuroimaging- a 10. 

critical review. São Paulo Med J. 2006; 124(3):168-75.

Martins-Bassetto J, Zeigelboim BS, Jurkiewicz AL, Ribas A, Martins-Bassetto J, Zeigelboim BS, Jurkiewicz AL, 11. 

Ribas A, Rosa MRD. Reabilitação vestibular em idosos com Parkinson. Rev. CEFAC. 2007 abr/jun; 9(2):269-13.

Azevedo LL, Cardoso F. Ação da levodopa e sua infl uência na voz e na fala de indivíduos com doença de Parkin-12. 

son. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009; 14(1):136-41.

Allen NE, Sherrigton C, Canning CG, Fung VSC. Reduced muscle power is associated with slower walking velocity 13. 

and falls in people with Parkinson’s disease. Parkinsonism and Releted Disorders. 2010; 16:261-64.

Yousefi  B, Tadibi V, Khoei AF, Montazeri A. Exercise therapy, quality of life, and activities of daily living in patients 14. 

with Parkinson disease: a small scale quasi-randomised trial. Trials 2009; 10:67.

Beate Carrière, Bola Suíça- Teoria, Exercícios Básicos e Aplicação Clínica. 1ª Edição. São Paulo: Editora Mano-15. 

le, 1999.

Goulart F, Pereira LX. Uso de escalas para avaliação da doença de Parkinson em fi sioterapia.  Fisioterapia e Pes-16. 

quisa. 2005; 11(1):49-8.

Brucki S.M.D, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci P.H.F, Okamoto I.H. Sugestões para o uso do mini-exame do esta-17. 

do mental no Brasil. Arq.Neuropsiquiatr. 2003; 61(3-B):777-81.

Scalzo PL, Nova IC, Perracini MR, Sacramento DRC, Cardoso F, Ferraz HB, Teixeira AL. Validation oh the Bra-18. 

zilian version of the Berg Balance Scale for patients with Parkinson’s disease. Arq Neuropsiquiatr. 2009; 67(3-

B):831-35.



891

Ter Man. 2011; 9(46):885-891

Camila Duarte de Andrade Lima, Mariana de Almeida Mesquita, Fátima Natário Tedim de Sá Leite.

Roiz RM, Cacho EWA, Pazinatto MM, Reis JG, Junior AC, Barasnevicius-Quagliato EMA. Gait analysis comparing 19. 

Parkinson’s disease with healthy elderly subjects. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(1):81-86.

Fernandéz IG, Calvo JS. Programa de fi sioterapia mejora a largo plazo lãs habilidades motoras en pacientes com 20. 

enfermedad de Parkinson.  Rev Iberoam Fisioter Kinesiol. 2008; 11(2):81-92.

Sánchez-Arias MDR, Silveira CRA, Caetano MJD, Pieruccini-Faria F, Gobbi LTB, Stella F. Preditores espaço-tem-21. 

porais do andar para testes de capacidade funcionalem pacientes com doença de Parkinson. Rev Bras Fisioter. 

2008; 12(5):359-65.

King LA, Horak FB. Delaying Mobility Disability in people with Parkinson disease using a sensorimotor agility ex-22. 

ercise program. Physical Therapy. 2009; 89(4):384-93. 

Kirkwood RN, Gomes HA, Sampaio RF, Culham E, Costigan P. Biomechanical Analysis of hip and knee joints dur-23. 

ing gait in elderly subjects. Acta Ortop Bras. 2007; 15 (5): 267-71.

Moreau C, Cantiniaux S, Delval A, Defebvre L, Azulay J-P. Les troubles de la marche dans la maladie de Parkin-24. 

son: problématique clinique et physiopathologique. Revue Neurologique. 2010; 166:158-67.

Vaugoyeau M, Viallet F, Aurenty R, Assaiante C, Mesure S, Massion J. Axial rotation in Parkinson’s disease. J Neu-25. 

rol Neurosurg Psychiatry. 2006; 77:815-21.

Canning CG, Ada L, Johnson JJ, McWhirter S. Walking capacity in mild moderate Parkinson’s disease. Arch Phys 26. 

Rehabil. 2006; 87:371-5.

Zeigelboim BS, Klagenberg KF, Teive HAG, Munhoz RP, Bassetto JM. Vestibular Rehabilitation: Clinical benefi ts to 27. 

patients with Parkinson’s Disease. Arq neuropsiquiatr. 2009; 67 (2-A):219-23.

Gonçalves LHT, Alvarez AM, Arruda MC. Pacientes portadores da doença de Parkinson: signifi cado de suas vivên-28. 

cias. Acta Paul Enferm. 2007; 20(1): 62-8.

Witjas T, Kaphan E, Azulay JP. Les fl uctuations non motrices de la maladie de Parkinson. Rev Neurol. 2007; 163: 29. 

8-9:846-850.

Nakabayashi TIK, Chagas MHN, Corrêa AC, Tumas V, Loureiro SR, Crippa JAS. Prevalência de depressão na doen-30. 

ça de Parkinson. Rev Psiq Clín. 2008; 35(6):219-27.



892

Ter Man. 2011; 9(46):892-899

Relato de Caso

Efeitos de um programa fisioterapêutico em um 
paciente com Impacto Femoroacetabular.
Effect of a physical therapy program in a patient with femoroacetabular impingement.

Karina Aguiar Ochs(¹), Ana Paula Barcellos Karolczak(²).

Curso de Fisioterapia, Centro Universitário La Salle (UNILASALLE), Canoas/RS

Resumo

Introdução: A dor no quadril é uma queixa comum na população, pode indicar diversas patologias, dentre estas o 

Impacto Femoroacetabular, que consiste em importante fator de limitação funcional e precursor da osteoartrose, em-

bora seja pouco diagnosticado e seu tratamento conservador não seja bem descrito na literatura. Objetivos: Identi-

fi car os efeitos do tratamento fi sioterapêutico sobre o grau de dor, a amplitude de movimento, a força muscular, e a 

funcionalidade de quadril em um paciente com Impacto Femoroacetabular. Método: Estudo de caso realizado na clíni-

ca de fi sioterapia do Centro Universitário La Salle (Canoas/RS). Foi atendido um paciente do sexo masculino, 25 anos 

de idade, com diagnóstico clínico de impacto femoroacetabular. Após a avaliação inicial, foram realizadas dez sessões 

de intervenção fi sioterapêutica, com duração de 50 minutos cada, e imediatamente após o término destas foi condu-

zida uma reavaliação. Foram utilizadas as técnicas de mobilização articular, tração articular, alongamentos, facilitação 

neuromuscular proprioceptiva e treino de propriocepção. Resultados: As técnicas mostraram resultados satisfatórios 

no controle e na diminuição da dor, na restauração da amplitude de movimento, na melhora do grau de força e da fun-

cionalidade do quadril esquerdo. Conclusão: No presente estudo, os resultados mostraram-se satisfatórios, conside-

rando que os recursos fi sioterapêuticos utilizados foram efi cazes. Acredita-se que todas as técnicas utilizadas possam 

ter favorecido esse quadro. Sugere-se, que novos estudos sejam realizados, em forma de pesquisa experimental, a 

fi m de contribuir para o melhor atendimento da população acometida por esta condição.

Palavras-chave: fi sioterapia (especialidade), impacto femoroacetabular, técnicas de exercício e movimento. 

Abstract

Introduction: hip pain is a common condition in the population, could indicate many pathologies, among these the Fe-

moroacetabular impingement that consists in an important factor of functional limitation and a precursor of osteoarthri-

tis, although its diagnosis and conservative treatment is not well described in the literature. Objective: To identify the 

effects of physiotherapy treatment on the degree of pain, range of motion, muscle strength, and functionality of the hip 

in a patient with femoroacetabular impingement. Method: A case study in the physiotherapy clinic of the Centro Uni-

versitario La Salle (Canoas / RS). We treated a male patient, 25 years old, with clinical femoroacetabular impingement. 

After the initial assessment, there were ten sessions of physiotherapy intervention, lasting 50 minutes each, and imme-

diately after such a review was conducted. We used joint mobilization, traction, joints, stretching, proprioceptive neuro-

muscular facilitation and training of proprioception. Results: The techniques shown good results in controlling and redu-

cing pain, restore range of motion, and improves the degree of strength and functionality of the left hip. Conclusion: In 

this study, the results were satisfactory, considering that the physical therapy resources used were effective. It is belie-

ved that all the techniques used may have favored such a framework. It is suggested that further studies, in the form of 

experimental research in order to contribute to better meet the population affected by this condition.

Key words: physical therapy (specialty), femoroacetabular impingement, exercise movement techniques
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INTRODUÇÃO

A dor no quadril é uma queixa comum na popula-

ção, apresentando prevalência de 10 a 15% quando lo-

calizada na região inguinal. Pode indicar diversas pato-

logias, portanto muitos pacientes são diagnosticados e 

tratados erroneamente, pela difi culdade do diagnóstico 

clínico, incluindo os exames de imagens(1).

Devido a sua localização, ao seu desenho anatô-

mico e a sua função, esta articulação está sujeita a car-

gas verdadeiramente grandes, elásticas e compressivas, 

fi cando propensa a desequilíbrios, que podem acarre-

tar lesões(2). Alterações morfológicas acetabulares estão 

relacionadas à continência e à cobertura da cabeça fe-

moral que incluem: retroversão acetabular, protusão 

acetabular, deformidades residuais pós-traumáticas e 

idiopáticas(3).

Dentre as alterações que ultimamente têm mereci-

do destaque, o impacto femoroacetabular (IFA), que con-

siste no atrito anormal entre a cabeça femoral e o ace-

tábulo, provoca danos à articulação do quadril, atingin-

do a cartilagem articular ou a labral(4). O IFA pode ocor-

rer com amplitudes fi siológicas em uma articulação com 

alterações morfológicas, ou com amplitudes suprafi sio-

lógicas em uma articulação normal. Portanto, essas al-

terações morfológicas do quadril levam ao contato anor-

mal entre a extremidade proximal do fêmur e a margem 

acetabular. Autores acreditam que o IFA é uma das con-

dições precursoras da osteoartrose do quadril(3,4). 

Esta condição é caracterizada por início de contato 

durante o movimento da articulação do quadril, entre as 

proeminências ósseas do acetábulo e do fêmur, que li-

mita o alcance do movimento fi siológico do quadril, nor-

malmente durante a fl exão e a rotação interna(5).

O mecanismo do IFA pode ser descrito por dois 

tipos distintos: pincer e cam. No tipo pincer ocorre um 

movimento de impacto linear do rebordo acetabular 

contra a junção cabeça-colo femoral devido à sobreco-

bertura acetabular, limitando a amplitude de movimen-

to (ADM) e levando a um confl ito entre o acetábulo e o 

fêmur(3,6). O tipo cam provém da mecânica e está rela-

cionado à transformação de um movimento circular em 

um linear, com presença de saliências ou reentrâncias 

na cabeça do fêmur, ocorrendo a compressão na cavida-

de acetabular. Raramente, esses dois tipos ocorrem iso-

ladamente, sendo mais comum a sua combinação(7,8), 

entretanto o tipo cam é mais prevalente em jovens do 

sexo masculino(9). Dessa forma, é possível afi rmar que o 

padrão das lesões da cartilagem acetabular e do labrum 

depende da morfologia da articulação do quadril(3). 

Deve-se suspeitar de lesão do labrum acetabular 

principalmente se houver manifestação de dor gradual-

mente progressiva, desconforto ou dor na região ingui-

nal, exatamente na articulação coxofemoral, e eventual-

mente nas nádegas, normalmente com início insidioso. A 

dor é exacerbada com a atividade física e quando os pa-

cientes permanecem sentados por longos períodos(10-12).

Como descrito anteriormente, acredita-se que a 

lesão de labrum acetabular pode levar a alterações de-

generativas da articulação coxofemoral acometida, o 

que torna seu diagnóstico de suma importância na pre-

venção de coxartrose. Portanto, é importante que se 

dê atenção à lesão do labrum em pacientes jovens que 

apresentam quadril anatomicamente alterado(10).

Por outro lado, a lesão do labrum acetabular é uma 

alteração que tem diagnóstico mais difícil de ser confi r-

mado, quando comparado com outras alterações, por 

três motivos: a articulação do quadril, por ser profun-

da, tem seu acesso ao exame físico difi cultado; por ser 

lesão que tem recebido pouca atenção na literatura, não 

tem sido estudada em profundidade; por não ser rotina 

a sistemática semiológica para a identifi cação da lesão 

do labrum acetabular, esta passa despercebida com re-

lativa frequência(10).

O IFA acomete geralmente indivíduos jovens, entre 

20 e 40 anos de idade, e apresentam diminuição da ro-

tação interna do quadril e dor associada(1). Os movimen-

tos de fl exão e adução do quadril levam ao impacto do 

colo femoral com o rebordo acetabular, a rotação interna 

associada provoca forças cisalhantes no labrum aceta-

bular, estimulando as terminações nervosas e provocan-

do dor inguinal aguda em pacientes com o labrum roto 

ou degenerado, o que pode acarretar em diminuição da 

ADM(7). Durante o exame físico normalmente o pacien-

te refere dor na região inguinal quando realizada movi-

mentação passiva de fl exão, adução e rotação interna 

excessiva de quadril(11). 

Atualmente a literatura indica o tratamento cirúrgi-

co, que consiste no remodelamento do fêmur proximal, 

osteoplastia ou reorientação da sobrecobertura acetabu-

lar e reparo/refi xação labral ou desbridamento através 

da artroscopia(13). Em contrapartida, o tratamento con-

servador realizado com fi sioterapia tem sido negligen-

ciado e contraindicado em alguns estudos(14,13). Apesar 

disso acredita-se que seja um importante recurso, uma 

vez que objetiva otimizar o alinhamento da articulação 

do quadril e a precisão do movimento articular, e parti-

cularmente evitar forças excessivas no quadril anterior, 

além disso, o tratamento precoce evita lesões labrais e o 

desencadeamento da osteoartrose de quadril(15).

Tendo em vista a escassez de estudos a respeito do 

tratamento conservador o presente estudo teve por ob-

jetivo avaliar os efeitos do tratamento fi sioterapêutico 

sobre o grau de dor, a ADM, a força muscular, e a funcio-

nalidade do quadril em um paciente com IFA.

MÉTODO

Este estudo consiste em um estudo de caso de 

cunho longitudinal, observacional e intervencionista, e 

obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário La Salle (UNILASALLE), Canoas/RS, 
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parecer número 2094.0.000.404-10. Antes de dar início 

às intervenções o paciente foi informado sobre os pro-

cedimentos de avaliação e tratamento, e consentiu em 

participar do estudo após a leitura e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido.

 A amostra consistiu de um paciente do sexo mas-

culino, 25 anos de idade, com diagnóstico clínico de IFA. 

Foram realizados dez atendimentos com duração de 50 

minutos cada, na Clínica Escola de Fisioterapia do UNI-

LASALLE, com frequência de duas vezes semanais. 

Primeiramente o paciente foi avaliado, após foram 

realizadas dez sessões, e imediatamente após o tér-

mino destas foi conduzida a reavaliação. Os seguintes 

itens contemplaram a avaliação fi sioterapêutica: anam-

nese, exames complementares, uso de medicamentos e 

exame físico. O exame físico foi composto dos seguin-

tes itens: inspeção, palpação, verifi cação dos sinais vi-

tais, medidas antropométricas (massa corporal, estatu-

ra e índice de massa corpórea (IMC)), escala visual ana-

lógica da dor (EVA)(16), exame de força muscular manu-

al, teste de discrepância dos membros inferiores (real 

e aparente), teste de comprimento muscular, goniome-

tria, testes especais (Patrick ou Faber, Thomas e Trende-

lemburg)(17) e avaliação funcional do quadril (Escala de 

Palmer e Epler)(18). A avaliação e reavaliação foram reali-

zadas em ambos os membros inferiores, porém somen-

te o membro inferior esquerdo foi submetido às técnicas 

fi sioterapêuticas pelos sinais e sintomas apresentados 

durante a avaliação. As variáveis reavaliadas foram grau 

de dor, ADM, força muscular, funcionalidade do quadril 

e teste de comprimento muscular, por se entender que 

estas apresentaram mudanças após o tratamento.

O protocolo de tratamento fi sioterapêutico foi apli-

cado pela mesma pessoa em todas as sessões, e foram 

utilizadas técnicas com o objetivo de diminuir a dor, au-

mentar a ADM da articulação do quadril, aumentar a 

força muscular e melhorar a funcionalidade do quadril. 

As técnicas eleitas foram Facilitação Neuromuscu-

lar Proprioceptiva (FNP), mobilização articular, treino de 

propriocepção, alongamento muscular e tração articular, 

aplicadas nessa ordem.

A sessão era iniciada com a realização da FNP, por 

meio da técnica de iniciação rítmica, que tem o objeti-

vo de facilitar a iniciativa motora, ensinar o movimen-

to, melhorar a coordenação e a sensação do movimento. 

Na sequência, a técnica manter-relaxar que tem o obje-

tivo de aumentar a amplitude de movimento e diminuir 

o grau de dor(19). Optou-se pela aplicação da diagonal de 

FNP de fl exão, abdução, rotação externa de quadril pela 

restrição de movimento que o paciente apresentou du-

rante a avaliação. Para a aplicação desta técnica o pa-

ciente se posicionava em decúbito dorsal (DD), e o tera-

peuta conduzia a realização do padrão diagonal seguin-

do os procedimentos básicos de resistência, contato ma-

nual, estímulo verbal e tração(19). Cada técnica foi reali-

zada em duas séries de 10 repetições.

A mobilização articular foi realizada com o paciente 

em DD com um coxim sob a articulação do quadril, o te-

rapeuta posicionava suas mãos sobre a cabeça do fêmur, 

e realizava um movimento oscilatório ântero-posterior, e 

em seguida pôstero-anterior com o paciente posicionado 

em decúbito ventral (DV) com um coxim sob a articula-

ção do quadril, o terapeuta colocava suas mãos sobre a 

cabeça do fêmur, e realizava um movimento oscilatório. 

Ambas as manobras foram aplicadas com uma frequên-

cia de cerca de 2Hz por segundo, durante 90 segundos, 

para ganho de ADM de fl exão e extensão de quadril e di-

minuição da dor(20). 

A mobilização de Mulligan também foi utilizada 

através do glide (deslizamento), o paciente permane-

cia em DD, com o quadril e o joelho fl exionados. O cinto 

de tratamento foi posicionado em torno da região proxi-

mal da coxa do paciente e nos quadris do fi sioterapeuta. 

O braço esquerdo do fi sioterapeuta com o cotovelo em 

fl exão posiciona-se sobre o terço médio da coxa do pa-

ciente e apoiava o membro inferior, a mão direita posi-

cionada lateralmente ao ílio com o antebraço em parale-

lo e envolvido pelo cinto. A partir desse posicionamento 

foi realizada a rotação medial passiva do quadril, simul-

taneamente ao deslizamento lateral do fêmur com o au-

xílio do cinto, e posteriormente de forma ativa, quando 

o paciente tolerou o movimento. A aplicação dessa téc-

nica, em quase todos os casos, aumenta a ADM, e con-

sequentemente a função e atenuação da dor(21). 

Os grupos musculares da cadeia muscular ante-

rior (iliopsoas, adutores, pectíneo, sartório, tensor da 

fáscia lata, reto femoral) e da cadeia muscular poste-

rior de membros inferiores (glúteo, semitendinoso, se-

mimembranoso, bíceps femoral, gastrocnêmios e sóleo) 

foram selecionados para aplicação da técnica de autoa-

longamento, com duas séries de 20 segundos para cada 

grupo muscular(22).

A tração articular femoroacetabular foi realizada 

com o paciente posicionado em DD, com o quadril fl e-

xionado a 90º, e a perna apoiada no ombro do terapeu-

ta, as mãos do terapeuta localizavam-se na região ante-

rior e superior da coxa, realizando a tração contra o seu 

corpo durante 90 segundos(21).

A propriocepção é um mecanismo de percepção 

corporal que tem a função de processar, organizar e co-

mandar o corpo adequadamente a fi m de manter o con-

trole postural(23). Por esse motivo, nas três últimas ses-

sões foi realizado treino de propriocepção, com o auxílio 

do disco de propriocepção, no qual o paciente se man-

tinha em ortostase com o membro inferior direito sus-

penso e o esquerdo sobre o disco realizando apoio uni-

podal de forma ativa, mantendo-se na posição até o de-

sequilíbrio.

Para a análise dos resultados foi realizada análise 

descritiva dos dados obtidos ao longo do estudo, apre-
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sentadas na forma de frequências relativas entre pré e 

pós intervenção.

RESULTADOS

A análise dos dados indicou melhora em relação 

à dor, à ADM, à força muscular e à funcionalidade do 

quadril.

Quanto à comparação dos escores de dor pré e 

pós intervenção, observa-se que houve melhora, uma 

vez que o paciente iniciava o atendimento com dor, mas 

sempre relatava diminuição após a intervenção. Entre o 

sétimo e o oitavo atendimento houve uma interrupção 

do tratamento por 10 dias, e por esse motivo credita-

se a regressão do declínio do grau de dor. A redução da 

dor apresenta-se mais evidente a partir do oitavo aten-

dimento, atingindo um platô de zero grau de dor confor-

me pode ser constatado na Figura 1.

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à avalia-

ção da ADM em ambos os quadris, nos períodos pré e 

pós intervenção. Pode-se observar que houve aumento 

de ADM de fl exão, abdução, rotação interna e externa 

do quadril esquerdo, enquanto os movimentos no qua-

dril direito mantiveram-se inalterados. Entretanto, ob-

serva-se que em nenhum dos movimentos avaliados os 

valores chegaram ao grau descrito como normal na li-

teratura.

Conforme a Tabela 2, que apresenta os valores re-

ferentes ao teste manual de força muscular pré e pós in-

tervenção, pode-se constatar que os músculos do qua-

dril esquerdo apresentaram incremento da força após o 

tratamento, mas também pode-se observar que o grupo 

muscular de fl exores e rotadores internos de quadril 

mantiveram-se inalterados.

Como se pode observar na Tabela 3, durante a ava-

liação funcional do quadril esquerdo houve dois itens 

considerados funcionais, dois itens classifi cados como 

funcionalmente regular, um item considerado funcional-

mente ruim, e um não funcional. Já no período pós in-

tervenção os resultados da reavaliação mostraram cinco 

itens funcionais, e apenas um com funcionalidade regu-

lar, embora antes estivesse não funcional. O teste de Pa-

Tabela 1. Valores de goniometria obtidos pré e pós o tratamento fi sioterapêutico.

Goniometria

Movimento ativo
Quadril direito Quadril esquerdo Graus

NormaisInício Término Início Término

Flexão 110° 110° 90° 100° 125°

Extensão 10° 10° 10° 10° 10°

Abdução 40° 40° 10° 30° 45°

Adução 14° 14° 10° 10° 15°

Rotação interna 40° 40° 20° 36° 45°

Rotação externa 30° 30° 26° 30° 45°

Tabela 2. Valores referente ao teste manual de força muscular pré e pós intervenção.

Teste Manual De Força Muscular

Músculos
Quadril direito Quadril esquerdo

Início Término Início Término

Flexores de quadril 5 5 4 4

Extensores de quadril 5 5 5 5

Abdutores 5 5 4 5

Adutores 5 5 4 5

Rotadores internos 5 5 4 4

Rotadores externos 5 5 4 5

Figura 1. Avaliação do grau de dor segundo a Escala 
Visual Analógica em todas as sessões realizadas.



896

Ter Man. 2011; 9(46):892-899

Fisioterapia no Impacto Femoroacetabular.

trick apresentou-se positivo durante avaliação fi siotera-

pêutica, e permanecendo sem alteração na reavaliação, 

e os testes de Thomas e Trendelemburg apresentaram-

se negativos durante a avaliação, mantendo-se negati-

vos após a intervenção.

A Tabela 4 apresenta os valores referentes ao teste 

de comprimento muscular dos fl exores e extensores de 

quadril. Pode-se observar que os músculos extensores 

do quadril apresentaram diferença de dois centímetros 

após a intervenção, já o teste para fl exores de quadril 

não apresentou alteração na avaliação.

 

DISCUSSÃO 

A história natural da lesão do labrum acetabular 

tende a ter evolução progressiva para um processo dege-

nerativo da articulação coxofemoral devido à incongruên-

cia entre a cabeça femoral e o labrum lesado, provocan-

do lesões erosivas da cartilagem da cabeça femoral(10). 

Tendo em vista a escassez de estudos a respeito do tra-

tamento conservador no IFA, o presente estudo teve por 

objetivo apresentar os efeitos do tratamento fi siotera-

pêutico em um paciente com esta condição.

Diferentes pesquisas concordam que os exercí-

cios terapêuticos usados pela fi sioterapia, como a mo-

bilização passiva, ativo-assistida e ativa, a mobiliza-

ção articular, os alongamentos, e os exercícios isomé-

tricos são favoráveis para a melhora da dor, do grau 

de ADM, e da força muscular, melhorando a biomecâ-

nica da articulação, assim como aumentando o grau de 

funcionalidade(24).

Em relação à avaliação da dor observou-se que o 

paciente sempre iniciava o atendimento referindo qua-

dro doloroso, por outro lado sempre relatava diminuição 

após a intervenção, atingindo um platô de zero grau de 

dor, conforme pôde ser constatado nas três últimas ses-

sões (Figura 1). No controle e na melhora da dor após 

a intervenção, acredita-se que todas as técnicas utiliza-

das (FNP, mobilização articular, propriocepção, alonga-

mento, e tração articular) possam ter favorecido esse 

quadro. 

A técnica de FNP baseia-se nas diversas combina-

ções de mecanismos fi siológicos do controle neuromus-

cular, que incluem a ativação dos impulsos do órgão ten-

dinoso de Golgi por uma contração isométrica do mús-

culo agonista do movimento, inibindo sua ativação, de-

fl agrando o refl exo de alongamento inverso, que por sua 

vez provoca o relaxamento do músculo ativo. O alonga-

mento por FNP, pela técnica mantém-relaxa, consiste em 

solicitar contração muscular isométrica com o objetivo 

de ocasionar inibição autogênica do músculo a ser alon-

gado. Quando aplicada, promove relaxamento muscular 

refl exo que, associado com alongamento passivo, pro-

duz a diminuição da dor, além de aumentar a ADM(25,19), 

sendo assim acredita-se que esta técnica pode ter cola-

borado para a minimização da dor.

No presente estudo foram utilizadas técnicas de te-

rapia manual, incluindo a tração articular, que consiste 

em separar as superfícies articulares, a qual é perpendi-

cular ao plano tratado, indicada para promover o alon-

gamento da cápsula articular e das estruturas periarti-

culares, diminuindo a dor e promovendo a manutenção 

da mobilidade da articulação(20). Acredita-se também 

que essa técnica tenha sido favorável para o controle 

da dor, tal como Hoeksma(26) mostra em seu estudo, no 

qual tratou 109 pacientes com osteoartrose de quadril, 

divididos em dois grupos, um experimental e um contro-

Tabela 3. Avaliação da funcionalidade nos períodos pré e pós intervenção.

Avaliação Funcional Do Quadril

Itens avaliados Pré intervenção Pós intervenção

Elevar o pé sobre um degrau de 20cm e retornar (fl exão-extensão de quadril) Funcional Funcional

Sentar-se numa cadeira e retornar à posição em pé (extensão-flexão de 
quadril) Funcional Funcional

Elevar um membro inferior e equilibrar-se sobre o outro mantendo a pelve es-
tendida (abdução de quadril) Funcionalmente regular Funcional

Andar 6 m de lado (adução/abdução de quadril) Funcionalmente regular Funcional

Elevar o membro inferior testado do chão (o paciente pode segurar em algo para 
manter o equilíbrio), rolar internamente o quadril que não está sustentando peso Não funcional Funcionalmente regular

Elevar o membro inferior testado do chão ( o paciente pode segurar em algo para 
manter o equilíbrio), rolar externamente o quadril que não está sustentando peso Funcionalmente ruim Funcional

Tabela 4. Valores referentes ao teste de comprimento muscular pré e pós intervenção.

Teste Comprimento Muscular

Músculos
Quadril direito Quadril esquerdo

Início Término Início Término

Flexores de quadril 0 0 0 0

Extensores de quadril 19cm 19cm 21cm 23cm 
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le. Foi realizada fi sioterapia duas vezes por semana, to-

talizando nove sessões, durante 25 minutos cada, com a 

aplicação de técnicas de alongamento e tração articular 

do quadril no grupo experimental, e exercícios no grupo 

controle. Os autores observaram melhora signifi cativa 

no grupo experimental em relação ao controle, referin-

do que a terapia manual mostrou-se com resultados su-

periores de melhora na dor em 81%, contra 50% nos 

casos em que foram aplicados somente exercícios(26).

Os resultados do presente estudo revelam o au-

mento da ADM de fl exão, abdução, rotação interna e ex-

terna do quadril esquerdo (Tabela 1). A técnica de mo-

bilização articular foi eleita porque se destina a rom-

per aderências, restaurar o colágeno e diminuir a dor 

por meio da estimulação dos mecanorreceptores(16). A 

mobilização articular refere-se aos movimentos acessó-

rios passivos que visam à recuperação da artrocinemá-

tica, ou seja, dos movimentos de giro, rolamento e des-

lizamento entre as superfícies articulares(20). O seu res-

tabelecimento promove a congruência articular, diminui 

o atrito mecânico na articulação, e consequentemente, 

a função do segmento corporal comprometido(27) No es-

tudo de Crow, Gelfand e Su(21), foi tratado um paciente 

do sexo masculino, de 43 anos de idade, com restrição 

de movimento após procedimento de debridamento bi-

lateral do quadril em decorrência de osteoartrose. O tra-

tamento fi sioterapêutico iniciou com quatro sessões por 

semana, passando para duas vezes por semana, com 

duração de 45 minutos cada, totalizando 20 semanas. 

As técnicas aplicadas foram de mobilização articular de 

Maitland, grau IV, com duas e três oscilações por se-

gundo, com tempo total de 20 a 30 segundos, dos mo-

vimentos ântero-posterior, para ganhar fl exão de qua-

dril, e pôstero-anterior, para ganhar extensão de qua-

dril. A técnica de tração articular também foi realiza-

da para ajudar no relaxamento dos músculos do qua-

dril, e na sequência a mobilização de Mulligan aplicada 

na forma de deslizamento com o cinto. O estudo apre-

sentou resultados na melhora da ADM, além de melho-

rar a funcionalidade do quadril, o mesmo podendo reali-

zar suas atividades de vida diária sem limitações. Esses 

resultados vão ao encontro deste estudo, uma vez que 

foram utilizadas técnicas semelhantes e com os mes-

mos objetivos.

Outra técnica que pode ter contribuído para a me-

lhora da ADM foram os alongamentos, que é um termo 

geral usado para descrever qualquer manobra terapêu-

tica elaborada para aumentar o comprimento de estru-

turas de tecidos moles patologicamente encurtadas, a 

fi m de aumentar a ADM(28). Nesse sentido, o estudo de 

Bonvicine, Gonçalves e Batigália(28), obteve resultados 

signifi cativos para ganho de ADM utilizando a técnica 

de alongamento passivo para o grupo muscular isquioti-

biais, mantido por duas séries de 20 segundos, com fre-

quência de duas sessões semanais, durante quatro se-

manas, em 30 mulheres saudáveis, com faixa etária de 

22 a 23 anos. A melhora na ADM também pôde ser evi-

denciada por meio do teste de comprimento muscular, 

que apresentou aumento (Tabela 4), provavelmente em 

decorrência da técnica de alongamento(28).

Neste estudo pode-se constatar incremento da 

força após a intervenção fi sioterapêutica nos grupos 

musculares rotadores internos, adutores e abdutores, 

os demais se mantiveram sem alterações (Tabela 2). Foi 

utilizada a FNP com o objetivo de ganho de força mus-

cular, através da técnica manter-relaxar, uma vez que se 

solicita uma contração isométrica, e consequentemente 

ganho de força muscular(19). Nesse contexto o estudo de 

Mortari, Mânica e Pimentel(25) apresentam os efeitos da 

crioterapia e da FNP sobre a força muscular de fl exores 

e extensores de joelho, com amostra composta de 18 in-

divíduos do sexo feminino com idade entre 18 e 24 anos, 

não praticantes de atividade física regular, divididos em 

dois grupos, sendo um tratado com crioterapia durante 

15 minutos, e o outro com FNP pela técnica manter-re-

laxar, três vezes para cada membro. Comparando os re-

sultados pré e pós intervenção os autores constataram 

que a aplicação da técnica mantém-relaxa da FNP reve-

lou maiores incrementos de pico de torque quando com-

parada à crioterapia.

É possível que a funcionalidade do quadril tenha 

melhorado (Tabela 3) em decorrência da minimização 

da dor, da restauração da amplitude de movimento e do 

melhor grau de força. Ricci e Coimbra(29) realizaram uma 

revisão de ensaios clínicos randomizados, utilizando um 

levantamento bibliográfi co referente às publicações em 

um período de 10 anos (julho/2005 à julho/1995). Os 

estudos específi cos de osteartrose de quadril seguiram 

os critérios de ensaios clínicos controlados, todos os es-

tudos foram compostos por amostras aleatórias divi-

didas em grupos controle e experimental, com amos-

tra superior a 30 indivíduos, e com maior frequência do 

sexo feminino. Todos os estudos apresentavam avalia-

ções pré e pós intervenção, com o objetivo de analisar 

os efeitos de um programa de exercícios nos aspectos 

de dor, ADM, força muscular e funcionalidade. Os resul-

tados encontrados no estudo de Ricci e Coimbra(29) per-

mitiram concluir que o fortalecimento muscular, a tera-

pia manual e o alongamento são benéfi cos, porém a te-

rapia manual mostrou melhores resultados em compa-

ração aos exercícios, e consideraram a melhora da fun-

cionalidade do quadril. Conforme o estudo de caso de 

Crow, Gelfand e Su(21) citado anteriormente, o paciente 

apresentou uma diminuição no estado de incapacidade 

funcional, avaliado pelo instrumento Harris Hip Score, 

demonstrado pela diferença de 13 pontos comparado 

com a pré intervenção, evidenciando a efi cácia das téc-

nicas de terapia manual aplicadas. 

A propriocepção é um mecanismo de percepção 

corporal em que os receptores periféricos (localizados 



898

Ter Man. 2011; 9(46):892-899

Fisioterapia no Impacto Femoroacetabular.

em estruturas como músculos, tendões e articulações) 

enviam informações relativas ao movimento, estado de 

posição ou grau de deformação gerado nestas estrutu-

ras ao sistema nervoso central (SNC), que terá a função 

de processar, organizar e comandar o corpo adequada-

mente a fi m de manter o controle postural(23). No pre-

sente estudo acredita-se que o treino de propriocepção 

também tenha favorecido a melhora da funcionalidade. 

Sekir e Gür(30) apresentaram um programa de exercí-

cios proprioceptivos, em 22 pacientes com osteartrose 

de joelho bilateral, e idade entre 41 e 75 anos, com ob-

jetivo de comparar os efeitos dos exercícios propriocep-

tivos sobre a capacidade funcional. Os autores demos-

traram que o grupo que realizou intervenção apresen-

tou melhora signifi cativa nos testes funcionais, quando 

comparado ao grupo controle, que não recebeu nenhu-

ma intervenção.

Apesar dos resultados positivos, o presente estu-

do não abordou as avaliações da marcha e da postura, 

que poderiam auxiliar no aprofundamento da avaliação 

do tratamento conservador nesta lesão. Sugere-se que 

estudos futuros abordem pesquisas experimentais, utili-

zando as técnicas individualmente para que se possa re-

almente identifi car quais técnicas foram efi cazes para o 

controle da dor, o aumento da ADM, o aumento da força 

muscular e a melhora da funcionalidade do quadril.

É fundamental que mais estudos sejam realizados 

a fi m de contribuir para o conhecimento científi co acer-

ca desta patologia, espera-se também fomentar maior 

participação de fi sioterapeutas favorecendo o tratamen-

to conservador.

Apesar de a literatura apontar preferencialmente 

para o tratamento cirúrgico do IFA, em vista desses re-

sultados, concluiu-se que os recursos fi sioterapêuticos 

em questão sugerem diminuição na intensidade da dor, 

melhora da amplitude de movimento, melhora do grau 

de força muscular e melhora da funcionalidade do qua-

dril esquerdo do paciente deste estudo. 
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Relato de Caso

A aplicação da técnica de energia muscular na 
melhoria da qualidade de vida de um paciente 
com fibromialgia: relato de caso. 
The application of muscle energy technique in improving the quality of life of a patient with fibro-
myalgia: a case report.

Amanda Capistrano de Andrade(1), João Paulo Campos de Souza(2).

Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil.

Resumo 
Introdução: A Síndrome da Fibromialgia (SFM) é síndrome muscular, caracterizada por dor muscular difusa em pontos 
dolorosos específi cos designados de tender points, que afeta em sua maioria mulheres em idade produtiva gerando um 
impacto em todas as esferas da vida, ocasionando um choque negativo na qualidade de vida do paciente. Diante deste 
quadro, a fi sioterapia pode atuar com o objetivo de diminuir o impacto desta síndrome na qualidade de vida do paciente, 
dentre as técnicas fi sioterapêuticas uma que têm tido destaque é a Técnica de Energia Muscular (TEM), que é uma técni-
ca de terapia manual na qual são utilizadas contrações isométricas, realizadas de forma ativa pelo paciente sob a solici-
tação do terapeuta e com uma direção e resistência defi nida pelo terapeuta. Objetivos: O objetivo deste estudo foi ve-
rifi car a efi cácia da aplicação da TEM na melhoria da qualidade de vida do paciente com fi bromialgia. Método: Trata – se 
de um estudo de caso, quanti – qualitativo, de caráter exploratório, realizado na clinica escola da Faculdade de Ciências 
Médicas de Campina Grande, tendo como amostra uma paciente do sexo feminino, de 53 anos de idade e com diagnós-
tico médico confi rmado de fi bromialgia, escolhida por acessibilidade. Foram realizadas 10 sessões, com duração de 50 
minutos cada, sendo que, na 1ª sessão a paciente foi avaliada e respondeu o Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) e 
na 10ª sessão a paciente foi reavaliada e o FIQ foi reaplicado. Resultados: Foi possível observar que houve uma redu-
ção no numero de pontos dolorosos à palpação tendo passado de 13 na 1ª sessão para 10 na ultima e o escore do FIQ 
também reduziu tendo sido 11 na 1ª sessão e 6 na ultima. Conclusão: Os resultados encontrados não podem ser consi-
derados conclusivos, uma vez que o estudo envolveu apenas uma paciente, fazendo – se necessário à realização de pes-
quisas com amostras mais representativas, que possam endossar cientifi camente o uso da TEM.
Palavras Chaves: Fibromialgia, Técnica de Energia Muscular, Qualidade de Vida.

Abstract
Introduction: Fibromyalgia Syndrome (FMS) is muscular syndrome characterized by diffuse muscle pain at specif-
ic tender points designated tender points, which affects mainly women of productive age generating an impact in all 
spheres of life, causing a negative shock quality of life of the patient. Given this framework, physical therapy can act 
in order to lessen the impact of this syndrome on quality of life of the patient, among physical therapy techniques that 
have had a mention is Muscle Energy Technique (MET), which is a technique of manual therapy which are used in iso-
metric contractions, performed actively by the patient in the therapist’s request and with a strength and direction set 
by the therapist. Objectives: The aim of this study was to assess the effectiveness of the implementation of the MET 
in improving the quality of life of patients with fi bromyalgia. Method: This - is a case study, quantitative - qualitative, 
exploratory study conducted at the School of Clinical Medical Sciences School of Campina Grande, and a sample of a 
female patient, 53 years of age and medical diagnosis confi rmed fi bromyalgia, chosen for accessibility. Were held 10 
sessions, lasting 50 minutes each, and that in one session the patient was evaluated and answered the Fibromyalgia 
Impact Questionnaire (FIQ) and the 10th session the patient was reevaluated and the FIQ was reapplied. Results: We 
observed that there was a reduction in the number of tender points on palpation rising from 13 in the fi rst session to 
last 10 in scoring and also reduced the FIQ was 11 at the 1st and 6th in the last session. Conclusion: The results may 
not be considered conclusive since the study involved only one patient, doing - if necessary in the conduct of research 
with more representative samples, which can scientifi cally endorse the use of MET.
Keywords: Fibromyalgia, muscle energy technique, quality of life.
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INTRODUÇÃO

A Síndrome da Fibromialgia (SFM) é considerada 

uma síndrome dolorosa de etiologia desconhecida, car-

acterizada por dor muscular difusa, crônica e de caráter 

não – infl amatório em pontos dolorosos específi cos de-

signados de tender points, além disso, o paciente tam-

bém apresenta sintomas em outros aparelhos e siste-

mas. Clinicamente é caracterizada por apresentar rigi-

dez matinal, parestesia, fenômeno de Raynaud, sensa-

ção subjetiva de inchaço nas extremidades, distúrbios 

do sono e fadiga. Sendo caracterizada pela presença de 

dor que se irradia, padrões de sono anormais, serotoni-

na cerebral reduzida e anormalidades da microcircula-

ção e do metabolismo energético muscular(1,2). 

Nesta síndrome existirão pontos – gatilho, sensí-

veis e dolorosos à palpação, a serem pesquisados nos 

seguintes locais: occipitais; coluna cervical; trapézios; 

supra-espinhosos; segundo espaço intercostal; epicôn-

dilos laterais; glúteos; grande trocânteres; interlinha 

medial dos joelhos. Os tender points são as áreas do-

lorosas que indicam áreas de hiperalgesia, situadas di-

fusamente pelo corpo e que quando pressionadas com 

uma força de 4 kg/cm2, induzem a uma resposta inade-

quada, dolorosa. A resposta do paciente à pressão de 

cada tender points é variável, podendo ser uma discreta 

reação e até a retirada do segmento corporal(3,4).

O Colégio Americano de Reumatologia (ACR) em 

1990 estabeleceu como critérios diagnósticos para a 

SFM a presença de dor músculo – esquelética generali-

zada por três meses associada à presença de dor à pal-

pação digital em pelo menos onze dos dezoitos pontos 

dolorosos, chamados de tender points, associada a ou-

tros sintomas como fadiga, distúrbios do sono, rigidez 

matinal, depressão, ansiedade, dentre outros(5).  

A incapacidade funcional juntamente com os sinto-

mas apresentados pelo paciente portador desta síndro-

me interfere em todas as esferas da vida do paciente, 

agravando assim os aspectos psicológicos, como a de-

pressão e a ansiedade, agregando a essa síndrome um 

importante impacto na qualidade de vida. A SFM afeta a 

qualidade de vida do paciente, pois causa limitação para 

a realização das atividades ocupacionais, diminuição das 

atividades físicas e redução do tempo de vida produti-

va. O distúrbio do sono apresentado pelo paciente fi bro-

miálgico, juntamente com a dor e a fadiga são os prin-

cipais responsáveis pela deterioração da qualidade de 

vida do paciente(6,7). 

A prevalência da fi bromialgia na população mundial 

é de cerca de 1% a 3%, afetando mais as mulheres com 

cerce de 70% a 90% dos casos, sendo a idade de maior 

incidência de 35 anos a 55 anos, podendo ocorrer tam-

bém em homens, idosos e crianças(7).

O tratamento fi sioterapêutico promove a melhora 

da dor e a diminuição do impacto dos outros sintomas, 

restabelecendo a capacidade física e mantendo a capa-

cidade funcional, melhorando assim a qualidade de vida 

dos pacientes(8).

De acordo com o quadro clinico apresentado pelo 

paciente portador da SFM, pode - se utilizar como forma 

de tratamento fi sioterapêutico a Técnica de Energia 

Muscular (TEM) que é um método de terapia manual, 

onde solicita-se a realização de uma contração muscu-

lar isométrica do paciente e o terapeuta estabiliza o seg-

mento no qual a técnica está sendo aplicada, produzin-

do assim um movimento acessório na articulação (9). A 

respiração adequada é importante no uso da TEM, o pa-

ciente deve inalar como se estivesse lentamente fazen-

do uma contração isométrica, segurando o ar numa con-

tração de 7 á 10 segundos, e soltando o ar lentamente 

de forma a cessar a contração(2). 

O objetivo da TEM é estimular o sistema nervoso 

que irá promover um comprimento muscular mais nor-

mal durante o repouso. A TEM não usa a força de con-

tração total do paciente. A contração muscular deve co-

meçar com cerca de 20% da força do paciente aumen-

tando progressivamente podendo chegar a até 50% da 

força total. A técnica produz como efeitos terapêuticos, 

ganho da mobilidade articular, alongamento dos múscu-

los encurtados, contraturados ou espásticos e redução 

das dores provocadas por espasmos musculares(10).

Os pontos – gatilho ou “tender points” são na re-

alidade a principal fonte de dor nos pacientes fi bromi-

álgicos, e por isso o uso da TEM é um meio útil de tra-

tamento, pois os pontos – gatilhos se reativarão se o 

músculo no qual eles estão localizados não puder voltar 

facilmente ao seu comprimento de repouso normal, a 

TEM facilitará o retorno do músculo ao seu comprimen-

to normal(11).

O desenvolvimento desse trabalho justifi cou – se 

tendo como foco a verifi cação dos efeitos da TEM em um 

paciente com SFM. Dessa forma, pretendendo contribuir 

para cientifi cidade da área de Recursos Terapêuticos Ma-

nuais e no embasamento cientifi co dos profi ssionais que 

atuam nessa área. 

O presente trabalho teve por objetivos, verifi car os 

efeitos da TEM na melhoria da qualidade de vida do pa-

ciente com fi bromialgia, e discorrer sobre a TEM, seus 

efeitos e benefícios na qualidade de vida do pacien-

te com fi bromialgia, buscando desta forma melhorar a 

qualidade de vida do paciente fi bromiálgico.

 

MÉTODO

Trata – se de um estudo de caso, com abordagem 

quanti – qualitativa de caráter exploratório. Realizado na 

Clinica Escola da Faculdade de Ciências Médicas de Cam-

pina Grande, localizada na Av. Senador Argemiro Figuei-

redo, 1901, Itararé, Campina Grande, PB, no período de 

agosto a setembro de 2009.

A população foi composta pelos moradores do mu-

nicípio de Campina Grande, PB, que apresentaram diag-
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nóstico médico confi rmado de Fibromialgia, sendo a 

amostra não - probabilística, por acessibilidade, com-

posta por um individuo do sexo feminino, de 53 anos 

de idade. 

A pesquisa teve como critérios de inclusão pacien-

tes portadores de Síndrome da  Fibromialgia (SFM), com 

diagnóstico médico defi nido, baseado nos critérios do 

Colégio Americano de Reumatologia em 1990, atendi-

dos na Clínica Escola da FCM e que desejaram participar 

voluntariamente da pesquisa. Apresentou como critérios 

de exclusão, pacientes que já estivessem sendo trata-

dos usando a Técnica de Energia Muscular, fazendo uso 

de alguma terapia alternativa e que estivessem usando 

medicamento do tipo relaxante muscular.

Os dados foram coletados através de uma fi cha de 

avaliação que apresenta itens como a identifi cação do 

paciente, uma anamnese constando de historia da doen-

ça atual, historia patológica pregressa, familiar, exames 

complementares e um exame físico com sinais vitais, 

inspeção geral, palpação dos pontos defi nidos pelos cri-

térios do Colégio Americano de Reumatologia em 1990, 

diagnóstico médico e o fi sioterapêutico, e do plano de 

tratamento fi sioterapêutico.

A coleta de dados foi feita também através da apli-

cação de um questionário o Fibromyalgia Impact Ques-

tionnaire (FIQ), composto por questões relativas ao im-

pacto que a SFM provoca na realização das atividades 

de vida diária, atividades profi ssionais e de lazer e a in-

tensidade dos sintomas, contendo 19 questões dividas 

em 10 itens, sendo que quanto maior for o escore maior 

será o impacto da SFM na qualidade de vida do pacien-

te. O FIQ foi aplicado junto ao paciente na primeira e na 

décima sessões, sob a forma de entrevista que foi reali-

zada pelo pesquisador.

A Técnica de Energia Muscular (TEM) foi aplicada 

apenas em alguns músculos, já que, através da palpa-

ção foi verifi cado que a maioria dos pontos dolorosos 

estão localizados na região cérvico – torácica. Foi reali-

zada em cada músculo a contração isométrica mantida 

de 7 a 10 segundos com três repetições e com a respira-

ção adequada, seguidas do alongamento até a nova bar-

reira. A TEM foi aplicada nos seguintes músculos:

- Peitoral Maior: O paciente deve ser posicionado 

em decúbito dorsal o mais próximo possível da lateral 

da maca com o braço abduzido, o terapeuta do lado a 

ser tratado com uma mão segura o úmero do paciente 

enquanto a outra toca as fi bras encurtadas do múscu-

lo, o terapeuta exercerá uma resistência em direção ao 

chão sobre o braço do paciente enquanto que o pacien-

te exerce uma força contraria que é mantida de 7 a 10 

segundos, com a respiração adequada sendo realizadas 

três repetições com um alongamento no fi nal até uma 

nova barreira(11).

- Trapézio: O paciente deve ser está em decúbito 

dorsal com o pescoço inclinado para o lado oposto ao ser 

tratado, o terapeuta estabiliza a cabeça com uma mão 

e a outra é mantida no úmero onde será aplicada uma 

força empurrando o úmero para baixo, enquanto o pa-

ciente aplica uma força para levar o ombro em direção a 

orelha, sendo está contração mantida de 7 à 10 segun-

dos com a respiração adequada sendo realizadas 3 repe-

tições e um alongamento fi nal até a nova barreira(11).

- Escalenos: O paciente deve ser mantido em decú-

bito dorsal, cabeça virada para o lado oposto a ser tra-

tado, a mão livre do operador é colocada sobre a área 

logo abaixo da clavícula do lado afetado, enquanto que a 

outra mão fi ca na região frontal do paciente, solicita–se 

ao mesmo, que tente levantar e girar a cabeça e o ope-

rador exerce uma força contraria a esse movimento. São 

realizadas três repetições com contrações mantidas de 

7 a 10 segundos com a respiração adequada, sendo ao 

fi nal realizado o alongamento até a nova barreira(11).

- Esternocleidomastóide (ECOM): O paciente deve 

ser posicionado em decúbito dorsal com a cabeça fora 

da maca, o mesmo é então instruído a elevar a cabe-

ça de modo a tentar encostar o queixo no peito, man-

tém essa contração de 7 a 10 segundos sendo realiza-

das três repetições com a respiração adequada e ao fi nal 

o paciente deve manter a cabeça em hiperextensão até 

a nova barreira(11).

- Elevador da Escápula: O paciente deve ser posi-

cionado em decúbito dorsal, com pescoço fl exionado, in-

clinado e rodado para o lado oposto ao ser tratado, o te-

rapeuta estabiliza com uma mão a cabeça e com a outra 

o ombro e solicita que o paciente empurre a cabeça em 

direção a maca enquanto o terapeuta exerce uma força 

contraria, são realizadas três repetições mantidas de 7 à 

10 segundos com a respiração adequada e ao fi nal é re-

alizado o alongamento até a nova barreira(11).

- Infra – espinhoso: O paciente deve ser posiciona-

do em decúbito dorsal, parte superior dos braços em ân-

gulo reto com o tronco, cotovelos fl exionados, apontan-

do na direção caudal com a palma da mão para baixo, 

o paciente levanta o dorso da mão, contra uma resis-

tência média exercida pelo terapeuta, ao fi nal o alonga-

mento é realizado levando o pulso do paciente para trás 

em direção ao chão, aumentando assim a rotação inter-

na do ombro para alongar o infra - espinhoso. São reali-

zadas três repetições mantidas de 7 à 10 segundos com 

a respiração adequada e ao fi nal um alongamento até 

um nova barreira(11).

- Subescapular: O paciente deve ser posicionado 

em decúbito dorsal com o braço abduzido 90°, cotove-

lo fl exionado também em 90° e o antebraço em rota-

ção externa com a palma da mão para cima. O pacien-

te eleva o antebraço contra a resistência do operador e 

no relaxamento o operador leva o braço em maior ro-

tação externa. A contração é mantida de 7 à 10 segun-

dos, sendo realizadas três repetições com a respiração 
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adequada(11).

- Rombóides: O paciente deve está posicionado em 

decúbito ventral braços pendendo na maca, o terapeuta 

vai exercer uma resistência contra a elevação do braço 

do paciente com uma mão e a outra é mantida sobre 

os rombóides para verifi car a contração. São realizadas 

três repetições com a contração mantida de 7 à 10 se-

gundos com a respiração adequada(11).

Todo e qualquer participante desta pesquisa foi es-

clarecido de maneira detalhada quanto ao propósito do 

estudo, seus benefícios e todas as condutas que foram 

realizadas durante o tratamento, para que autorizar sua 

participação na pesquisa foi necessario a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Em seguida foi realizada a avaliação com a aplica-

ção da fi cha de avaliação e do questionário, foram realiza-

das 10 sessões duas vezes por semana, sendo que cada 

sessão teve a duração de 50 minutos. Todo o tratamento 

foi realizado pelo acadêmico, com o acompanhamento do 

professor\orientador que foi o responsavel pela pesquisa. 

Foi realizada uma reavaliação do paciente ao fi nal 

da décima sessão com a aplicação do questionário e da 

fi cha de avaliação. 

Os resultados foram analisados de forma estatísti-

ca através das repostas obtidas por meio do questioná-

rio e dos dados da fi cha de avaliação, sendo expostos na 

forma de percentual, gráfi cos e tabelas, usando o sof-

tware estatístico Microsoft Offi ce Excel 2003 e de fi gu-

ras e imagens fotográfi cas de fontes do próprio autor e 

de outros autores.

Está pesquisa envolve seres humanos e, portan-

to teve seu desenvolvimento de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que apro-

va as diretrizes e normas regulamentadoras das pesqui-

sas envolvendo seres humanos, respeitando os princí-

pios da Bioética: autonomia, benefi cência, não malefi -

cência e justiça.

Antecedendo a coleta de dados o projeto foi sub-

metido à apreciação e posterior aprovação pelo Comi-

tê de Ética e Pesquisa do CESED (CEP/CESED) e só teve 

inicio após a emissão do parecer favorável a realização 

da pesquisa. Os sujeitos participantes desta pesquisa 

mantiveram salvaguardada as suas informações sendo 

mantido o seu anonimato e podendo desistir da mesma 

a qualquer momento. O pesquisador e a orientanda se 

comprometeram em respeitar todas as normas da reso-

lução supracitada, reconhecendo isso através da assina-

tura do Termo de Compromisso dos Pesquisadores.

RESULTADOS

Os resultados foram obtidos através da aplicação 

do Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) e da palpa-

ção dos tender points característicos da Síndrome da Fi-

bromialgia (SFM).

O FIQ foi aplicado junto à paciente participante 

desta pesquisa, na primeira sessão realizada no dia 13 

de agosto de 2009 quando a mesma obteve um escore 

no FIQ de 11 pontos para as perguntas objetivas rela-

cionadas às suas atividades de vida diária. No dia 16 de 

setembro de 2009 quando foi realizada a décima sessão 

o FIQ foi reaplicado e a paciente obteve escore 6 para 

essas mesmas perguntas, ou seja, houve uma redução 

de 5 pontos no escore do FIQ o que indica que o trata-

mento com a aplicação da Técnica de Energia Muscular 

(TEM) melhorou a qualidade de vida desta paciente.

O FIQ é composto também de 9 questões subjeti-

vas. A primeira questão é sobre, em quantos dias nos 

últimos sete dias a paciente se sentiu bem, na primei-

ra sessão dia ela respondeu que em cinco dias se sentiu 

bem, já na décima sessão a mesma respondeu que se 

sentiu bem todos os dias. 

Foi perguntado também a paciente, se por causa 

da SFM quantos dias da semana ela faltou ao trabalho 

ou deixou de trabalhar em casa, na primeira sessão ela 

relatou que deixou de realizar as atividades domésticas 

por 3 dias, enquanto que na décima sessão a mesma 

afi rmou que não deixou de realizar as atividades domés-

ticas nenhum dia na última semana.

A paciente foi questionada ainda com relação a 

quanto a SFM interferiu na sua capacidade de fazer o 

seu serviço, sendo que na primeira sessão ela respon-

deu que atrapalhou a realização de algumas etapas do 

seu serviço, enquanto que na décima sessão ela respon-

deu que não interferiu na realização do seu serviço.

Com relação à pergunta de quanta dor a pacien-

te sentiu nos últimos sete dias, na primeira sessão ela 

afi rmou que sentiu muita dor, enquanto que na décima 

sessão ela revelou ter sentido pouca ou nenhuma dor 

após ter iniciado o tratamento com a TEM. Em relação 

ao cansaço que a paciente sentiu nos últimos sete dias, 

na primeira sessão ela respondeu que se sentiu cansa-

da nos últimos sete dias, enquanto que na décima ses-

são ela referiu não ter sentindo nenhum cansaço nos úl-

timos sete dias.

Já com relação à pergunta de como ela se sentiu ao 

se levantar pela manhã nos últimos sete dias, na primei-

ra sessão ela afi rmou que se sentiu cansada nos últimos 

sete dias ao acordar, já na décima sessão ela respondeu 

que não se sentiu cansada ao se levantar nos últimos 

sete dias. A paciente foi ainda questionada se sentiu ri-

gidez nos últimos sete dias na primeira sessão ela res-

pondeu que sim e na décima sessão após realizar o tra-

tamento com a TEM ela respondeu que não havia sen-

tindo rigidez nos últimos sete dias.

A paciente foi questionada também se a mesma se 

sentiu nervosa ou ansiosa nos últimos sete dias com re-

lação a essa pergunta a mesma afi rmou na primeira ses-

são que se sentiu sim nervosa ou ansiosa nos últimos 

sete dias, enquanto que na décima sessão ela afi rmou 
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que não se sentiu nervosa ou ansiosa nos últimos sete 

dias. E por último a paciente foi questionada se sentiu 

depressão ou desanimo nos últimos sete dias, na pri-

meira sessão a mesma afi rmou que havia se sentido de-

primida nos últimos sete dias, já na última sessão ela 

afi rmou que não havia se sentido deprimida ou ansiosa 

nos últimos sete dias. 

Na primeira sessão a paciente referiu dor em 13 

dos dezoitos pontos dolorosos na primeira sessão confi r-

mando desta forma o diagnóstico da SFM. Já na décima 

sessão realizada no dia 16 de setembro a paciente refe-

riu dor em apenas 10 dos dezoitos pontos dolorosos.

Na Figura 1 é possível observar que a maioria des-

tes pontos estavam localizados na cervical anterior, se-

gunda costela, occipital, trapézio e no supra – espinho-

so. Sendo seis pontos na região cervical posterior e três 

na cervical anterior.

Após a aplicação da TEM por um período de dez 

sessões, foi observada a redução no número de pontos 

dolorosos de treze na primeira sessão para dez pontos 

na décima sessão. Na Figura 2 é possível observar quais 

foram os pontos em que a dor não foi mais referida. Ob-

serva – se que houve uma redução de seis pontos dolo-

rosos na primeira sessão para apenas quatro pontos do-

lorosos na décima sessão na região cervical posterior, 

enquanto que na região cervical anterior a paciente re-

feriu dor em três pontos na primeira sessão e apenas 

dois pontos na décima sessão.

Baseado nas fi guras 1 e 2, pode - se possível ob-

servar que houve uma redução na quantidade de pon-

tos dolorosos referidos pela paciente, sendo assim a apli-

cação da Técnica de Energia Muscular (TEM), promoveu 

uma redução na dor da paciente, o que consequentemen-

te promoveu uma melhora na sua qualidade de vida.

DISCUSSÃO

O presente estudo contou com a participação de 

uma paciente voluntária, que foi denominada de “pa-

ciente”. A paciente procurou o serviço de fi sioterapia re-

ferindo como queixa principal “dor muscular” e portando 

encaminhamento médico com diagnóstico de Síndrome 

da Fibromialgia (SFM). A paciente revelou que a cerca 

de três anos, procurou o médico relatando sentir for-

tes dores musculares por todo o corpo, tendo sido então 

diagnosticada portadora da SFM.

A SFM pode ser defi nida como sendo uma síndro-

me dolorosa de etiopatogenia desconhecida, que é ca-

racterizada por dores musculares difusas, pontos dolo-

rosos específi cos, associados frequentemente a distúr-

bios do sono, fadiga, cefaléia crônica, distúrbios psíqui-

cos, distúrbios gastrintestinais, dentre outros. Ainda de 

acordo com os autores supracitados a fi bromialgia pode 

apresentar-se extremamente dolorosa e incapacitante, 

sem ocasionar comprometimento articular infl amatório 

ou restritivo(12).

A fi bromialgia é uma síndrome reumática de cará-

ter crônico caracterizada pela presença de regiões do-

lorosas por todo o corpo, fadiga, depressão e distúrbios 

do sono(8). 

O encaminhamento médico portado pela paciente 

não revelava a localização e a quantidade de pontos do-

lorosos hipersensíveis presentes na paciente voluntária 

deste estudo, para a defi nição desses pontos durante a 

avaliação no exame físico foi realizada a palpação dos 

dezoito pontos específi cos para a fi bromialgia. A pacien-

te referiu dor em 13 dos dezoito pontos o que confi rma 

o diagnóstico médico de SFM. 

 Para que seja confi rmado um diagnostico de fi -

bromialgia baseado nos critérios do Colégio Americano 

de Reumatologia o paciente deve relatar dor musculo-

esquelética generalizada acima e abaixo da cintura por 

■ Pontos sem dor
■ Pontos com dor

Figura 1. Tender Points Presentes na 1ª Sessão

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.

■ Pontos sem dor
■ Pontos com dor

Figura 2. Tender Points Presentes na 10ª Sessão

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.



905

Ter Man. 2011; 9(46):900-907

Amanda Capistrano de Andrade, João Paulo Campos de Souza.

mais de três meses. Deve também apresenta sensibili-

dade em pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos que ca-

racterizam a fi bromialgia(13).

Embora devam - se examinar os 18 “tender points” 

estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatolo-

gia (ACR), é relevante considerar que, muitos pacien-

tes com fi bromialgia podem apresentar múltiplos pontos 

dolorosos em outras localizações, outros pacientes em 

sua forma típica podem apresentar menos de 11 pontos 

dolorosos. A fi bromialgia é uma patologia multissistêmi-

ca e de natureza caracteristicamente multidisciplinar e 

tem seu diagnóstico muito simplista, ou seja, contando 

– se pontos dolorosos. Baseado nisso pode - se afi rmar 

que os critérios estabelecidos pela ACR são critérios de 

classifi cação e não para diagnóstico(14).  

O diagnóstico da fi bromialgia é essencialmente clí-

nico. A SFM é caracterizada pela presença de dor difusa 

e exacerbação da sensibilidade à palpação em determi-

nados sítios conhecidos como “tender points”. De acordo 

com o American College of Rheumatology (ACR – 1990), 

os critérios de classifi cação para SFM são história de dor 

difusa e persistente por mais de três meses e dor em 11 

dos 18 pontos dolorosos, durante a palpação digital re-

alizada com uma pressão aproximada de 4 Kg. Embo-

ra estes critérios tenham sido alvo de criticas recentes, 

eles continuam sendo utilizados em pesquisas(15,4). 

A paciente é do sexo feminino, casada, raça bran-

ca, com idade de 53 anos, aposentada, ocupação atual 

dona de casa e anterior agricultora e com grau instru-

ção ensino fundamental. Do ponto de vista epidemioló-

gico há o predomínio do sexo feminino, raça branca e a 

idade de início varia dos 12 aos 55 anos(16). 

A fi bromialgia é uma síndrome dolorosa, de causa 

desconhecida que acomete preferencialmente as mulhe-

res com idade de 40 à 60 anos, e que se caracteriza por 

dores difusas e crônicas, em pontos sensíveis à palpação 

chamados de “tender points”. Os sintomas que acome-

tem esses pacientes são agravados pelo estresse emo-

cional, alterações climáticas, atividades física exagera-

das, etc(17).

Está síndrome acomete preferencialmente mulhe-

res sendo a proporção de quinze mulheres para cada 

um homem, apresentando também maior prevalência 

na raça branca com uma porcentagem de 92% a 98%. A 

faixa etária mais atingida é de 35 a 55 anos(18).

A técnica fi sioterapêutica utilizada como forma de 

tratamento básica para esta paciente foi a Técnica de 

Energia Muscular (TEM). A paciente mostrou – se coo-

perativa com o tratamento não tendo faltado a nenhu-

ma sessão.

Encontrar alternativas efetivas de tratamento que 

minimizem o impacto da fi bromialgia sobre a qualidade 

de vida dos pacientes é fundamental para o sistema de 

saúde. Dentre estas alternativas a fi sioterapia tem um 

importante papel na melhora do controle da dor e no au-

mento ou manutenção das habilidades funcionais do pa-

Tabela 1. Escore do FIQ.

Com que Freqüência você Consegue? 1ª Sessão 10ª Sessão

Fazer Compras
De vez em quando

(2)

Quase sempre

(1)

Lavar Roupa
Nunca

(3)

Nunca

(3)

Cozinhar
Sempre

(0)

Sempre

(0)

Lavar Louça
Quase sempre

(1)

Sempre

(0)

Limpar a Casa
De vez em quando

(2)

De vez em quando

(2)

Arrumar a Cama
Sempre

(0)

Sempre

(0)

Andar Vários Quarteirões 
Quase sempre

(1)

Sempre

(0)

Visitar Parentes ou Amigos
Sempre 

(0)

Sempre

(0)

Cuidar do Quintal ou Jardim
Quase sempre

(1)

Sempre

(0)

Dirigir Carro ou Andar de Ônibus
Quase sempre

(1)

Sempre

(0)

Escore Total 11 6

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.



906

Ter Man. 2011; 9(46):900-907

A aplicação da técnica de energia muscular em um paciente com fi bromialgia.

ciente em casa ou no trabalho, assim como na redução 

de outros sintomas que lhe causam sofrimento(19).

A TEM como sendo um método de terapia manu-

al que utiliza a contração muscular voluntária para res-

tituir a mobilidade articular, alongando músculos encur-

tados, contraturados ou hipertônicos e reduzindo qua-

dros álgicos decorrentes de espasmo muscular. Classifi -

ca-se entre as técnicas estruturais ativas, em que o in-

divíduo participa aplicando sua força muscular e dosifi -

cando a técnica(20).

Na primeira sessão durante o exame físico a pa-

ciente referiu dor à palpação em treze dos dezoitos pon-

tos dolorosos estabelecidos pelo Colégio Americano de 

Reumatologia em 1990, já na décima sessão houve uma 

redução para 10 pontos dolorosos. A paciente relatou 

alivio da dor logo após a primeira sessão com uso da 

TEM, já após a terceira sessão a paciente relatou além 

do alivio da dor a redução também dos outros sintomas 

inclusive melhora na qualidade do sono e na realização 

das Atividades de Vida Diária (AVD’s), que pôde ser evi-

denciada de acordo com os resultados da Tabela 1 e das 

respostas da paciente no Fibromyalgia Impact Questio-

nnaire (FIQ).

Em um estudo realizado por médicos de Chicago 

que mediram os efeitos da terapia manipulativa osteo-

pática, tendo como elemento principal a TEM, na inten-

sidade da dor relata a partir de pontos suaves em 18 

pacientes, que satisfi zeram todos os critérios diagnós-

ticos para a Síndrome da Fibromialgia (SFM). Cada pa-

ciente passou por seis sessões e descobriu – se no perí-

odo de um ano, que 12 pacientes responderam bem ao 

tratamento, visto que seus pontos suaves tornaram – se 

menos intensos, sendo que foram 14% de redução con-

tra um aumento de 34% nos 6 pacientes que não res-

ponderam bem ao tratamento. As AVD’s foram melhora-

das e os sintomas gerais de dor diminuíram(11).

Em outro estudo, realizado com 19 pacientes com 

todos os critérios de classifi cação e diagnóstico para a 

Síndrome da Fibromialgia (SFM) foram tratados uma vez 

por semana durante quatro semanas utilizando a tera-

pia manipulativa osteopática tendo como elemento prin-

cipal a TEM. Dos 19 pacientes 84,2% mostraram me-

lhoras nos padrões de sono, 94,7% registraram menos 

dor e muitos apresentaram poucos pontos sensíveis à 

palpação(11).

CONCLUSÃO

Conclui – se ao termino deste trabalho que a Téc-

nica de Energia Muscular (TEM) aplicada no tratamento 

da Síndrome da Fibromialgia (SFM), contribui na redu-

ção dos principais sintomas característicos desta síndro-

me, refl etindo em uma consequente melhoria na quali-

dade de vida do paciente fi bromiálgico. 

Os resultados encontrados não podem ser conside-

rados conclusivos, já que este estudo envolveu apenas 

uma paciente, existindo assim outros fatores que podem 

interferir no tratamento, como o estado emocional o es-

tilo de vida da paciente e as mudanças climáticas.

Portanto, faz – se necessário à realização de pes-

quisas mais consistentes, com  amostras mais represen-

tativas, com a analise e coleta de dados mais aprofunda-

das e um maior numero de sessões, para que se possa 

verifi car a real efi cácia da TEM na melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes portadores da SFM.
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Resumo
Introdução: A prostatectomia radical é o tratamento mais adotado atualmente ao se detectar câncer de próstata. A 
incontinência urinária é uma das complicações pós-operatórias mais comuns, causando impacto negativo na qualida-
de de vida do individuo prostatectomizado. A estimulação elétrica nervosa de superfície é uma técnica simples e efi -
ciente, muito utilizada para o alívio da dor, reeducação e fortalecimento muscular. Objetivo: Analisar o efeito da ele-
troestimulação de superfície em T10-L2, em indivíduos com incontinência urinária, submetidos a prostatectomia radi-
cal pela técnica de videolaparoscopia. Método: Seis pacientes previamente submetidos a prostatectomia radical re-
alizaram 20 atendimentos de eletroestimulação de superfície em de T10-L2, nível vertebral, com frequência de 4 Hz, 
largura de pulso de 1ms, durante 20 minutos, três vezes por semana. Todos os sujeitos preencheram o questionário 
de avaliação da qualidade de vida – International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short FormI - ICIQ-SF. 
Resultados: Os resultados mostraram uma importante redução no número de protetores usados, do número de per-
das antes e depois do tratamento, além da redução da frequência miccional e consequente melhora da qualidade de 
vida. Conclusão: A eletroestimulação de superfície a nível vertebral de T10-L2 pode ser uma técnica efi caz no trata-
mento da incontinência urinária pós prostatectomia radical por video laparoscopia. 
Palavras Chaves: Incontinência urinária, Fisioterapia, Prostatectomia, Eletroestimulação.

Abstract
Introduction: radical prostatectomy is the most widely adopted treatment for prostate cancer. Urinary incontinence is 
one of the most common postoperatory complications, causing a negative impact on the quality of life of prostatectomi-
zed individuals. Surface electrical nerve stimulation is a simple and effi cient technique, widely used for pain relief, reedu-
cation and muscle strengthening. Purpose: Analyze the effect of surface electrical stimulation at T10-L2, in individuals 
with urinary incontinence, submitted to laparoscopic radical prostatectomy “2.16 + 0.98 month”. Method: Six patients 
previously submitted to radical prostatectomy underwent 20 sessions of surface electrical stimulation at the T10-L2 ver-
tebral level, with frequency of 4 Hz, pulse width of 1ms, for 20 minutes, three times a week. All subjects fi lled out the In-
ternational Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form I (ICIQ-SF). Results: Results showed an important 
reduction in the number of protectors used, losses before and after treatment, in addition to lower micturition frequency 
and consequent improved quality of life. Conclusion: Surface electrical stimulation at the T10-L2 vertebral level can be 
an effective technique in the treatment of urinary incontinence after laparoscopic radical prostatectomy. 
Keywords: Urinary incontinence, Physical therapy, Prostatectomy, Electrical stimulation.
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INTRODUÇÃO

O tratamento para o câncer de próstata pode ser 

conservador e cirúrgico. Entre as técnicas cirúrgicas 

mais comuns estão à ressecção transuretral da próstata 

(RTU) e a prostatectomia radical aberta (abdominal) ou 

fechada (videolaparoscopia)(1).

No Brasil, o câncer de próstata é a neoplasia mais 

freqüente no homem. Em 2010, o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), estimou um risco de 54 casos novos a 

cada 100 mil homens(2).

A bexiga comporta-se como uma esfera oca, que 

se enche passivamente, sem apresentar grande aumen-

to em sua pressão interna. Em contrapartida, a uretra 

permanece oclusa durante esse processo, esta fase é 

estimulada pelas fi bras simpáticas eferentes (nervo hi-

pogástrico, T10-L2) por meio da inibição das fi bras 

parassimpáticas(3,4).

A eletroestimulação tem sido utilizada frequente-

mente para tratamento de pacientes prostatectomiza-

dos, com quadro de incontinência urinária, sendo a téc-

nica endoanal a mais adotada atualmente(5). A neuro-

modulação sacral também tem sido usada para tratar 

quadro de hiperatividade vesical e retenção urinária não 

obstrutiva, envolvendo ativação das vias aferentes so-

matosensoriais da bexiga no centro pontino e/ou ativa-

ção do nervo somático hipogástrico(6), porém apresen-

ta inconvenientes como infecções e deslocamento dos 

eletrodos implantados, neste tipo de estimulação elé-

trica como um marca-passo-neuroestimulador implan-

táveis   (INS) envia leves pulsos elétricos para eletro-

dos que são normalmente colocados próximo do tercei-

ro nervo sacral (S3)(6,7). A estimulação percutânea do 

nervo tibial posterior (PTNS) é outra forma de eletroes-

timulação TPTNS colocado unilateralmente com 2 eletro-

dos adesivos acima e atrás do maléolo medial do torno-

zelo direito e investigado o tratamento da disfunção uri-

nária e bexiga hiperativa(8). Foi sugerido que PTNS inibi 

a atividade da bexiga despolarizando as fi bras somáti-

cas aferentes sacral e lombar. Foi caracterizado como 

uma técnica não-invasiva, de baixo custo e livre de efei-

tos colaterais(9). 

A incontinência urinária pós-prostatectomia é uma 

complicação de difícil tratamento, causando impacto ne-

gativo na qualidade de vida do individuo, gerando alta 

morbidade, por afetar o nível psicológico, ocupacional, 

doméstico, físico e sexual(10). A Sociedade Internacio-

nal de Continência (ICS) tem recomendado que medi-

das de avaliação de qualidade de vida sejam incluídas, 

em todos os estudos sobre o assunto, como um com-

plemento das medidas clínicas. Dentre os instrumentos 

para avaliação da qualidade de vida em sujeitos com 

incontinência urinária, encontra-se o “ICIQ-SF”, que se 

mostrou confi ável e válido na análise de suas proprieda-

des psicométricas. Este questionário avalia tanto o im-

pacto da incontinência nos diferentes aspectos da quali-

dade de vida, como os sintomas do trato urinário baixo 

percebidos pelos pacientes(11).

Sendo assim o objetivo deste estudo foi investi-

gar a ação da eletroestimulação sobre a recuperação da 

continência urinária, utilizando-se a eletroestimulação 

de raiz nervosa de T10-L2, com a fi nalidade de ativação 

do plexo hipogástrico e colo vesical favorecendo o me-

canismo de continência urinária e melhora na qualidade 

de vida em homens prostatectomizados, através da téc-

nica de vídeo laparoscopia.

MÉTODO

Este estudo constou de 06 (seis) indivíduos com 

quadro clínico de incontinência urinária, submetidos à 

cirurgia de prostatectomia radical pela técnica de video-

laparoscopia no Hospital Universitário Onofre Lopes, no 

período de novembro de 2009 a julho de 2010.

Para critérios de inclusão da amostra foram consi-

derados pacientes com retirada da sonda vesical e que 

se encontravam em um período de tempo de 01 a 04 

meses de pós-operatório, apresentando diagnóstico de 

incontinência urinária com ausência de infecção uriná-

ria, ausência de lesão nervosa com implicações neuroló-

gicas, por exemplo o nervo obturador esquerdo que foi 

trans-seccionado inadivertidamente durante a disseca-

ção do nó de linfa do obturador esquerdo, e aqueles com 

capacidade cognitiva preservada e que não apresenta-

vam fatores fi siopatológicos que limitassem as interven-

ções propostas por este estudo. Os critérios de exclusão 

incluíram presença de infecção urinária, pacientes em 

tratamento quimioterápico ou radioterápico, desistência 

em qualquer etapa do estudo e aqueles que faltaram a 

03 atendimentos consecutivos ou não.

Todos os indivíduos assinaram o Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa, do Hospital Universitário 

Onofre Lopes sob o número de protocolo: 392/09.

Os pacientes foram avaliados através da aplicação 

de uma fi cha contendo identifi cação, dados sócio demo-

gráfi cos, exame físico e grau de insatisfação (escala vi-

sual numérica), diário miccional de 24 horas, Pad Test de 

1 hora(5) e o International Consultation on Incontinence 

Questionnaire- Short Form I, ICIQ-SF). Este questioná-

rio consiste de 4 questões que avaliam a frequência, se-

veridade e impacto da incontinência urinária, e um con-

junto de 8 ítens de auto-diagnóstico relacionado as cau-

sas e circunstâncias de perda urinária experimentadas 

pelo paciente(11). No pad test o paciente recebe um ab-

sorvente previamente pesado em balança de precisão 

e após colocação, ele realizará as seguintes tarefas: 1. 

Beber 500 ml de água sentado por 15 minutos; 2. Ca-

minhar por 30 minutos; 3. Subir 20 degraus; 4. Descer 

20 degraus; 5. Sentar e levantar 10 vezes; 6. Tossir 10 

vezes; 7. Caminhar rápido por 1 minuto; 8. Pegar e sol-

tar objeto no chão 5 vezes; 9. Lavar as mãos por 1 mi-
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nuto. No fi nal de uma hora de teste o protetor é romido 

e pesado novamente.

Para a eletroestimulação, foi utilizado o aparelho 

Dualpex 961® (Quark Produtos Médicos), utilizando-se 

eletrodos emborrachados de superfície, aderidos à su-

perfície da pele, posicionados em raiz nervosa de T10 

e L2(12), com frequência (f) = 4 Hz, largura de pulso de 

1ms, contínuo e duração de 20 minutos. O atendimen-

to aconteceu 3 vezes por semana (seis semanas e dois 

dias de tratamento) e ao fi nal de 20 atendimentos, o 

grupo foi reavaliado seguindo os mesmos procedimen-

tos de avaliação inicial. 

RESULTADOS

Descrição dos casos clínicos

Caso 1. J.A.R., 64 anos aposentado, casado, prati-

cante de caminhadas durante 30 minutos diariamente. 

Apresentava incontinência urinária aos pequenos, mé-

dios e grandes esforços, utilizando 02 protetores higiê-

nicos por dia. Iniciou o tratamento com 2 meses de pós-

operatório. 

Caso 2. . M.G.S., 55 anos, revisor mecânico, ca-

sado, sedentário, fumante. Com incontinência urinária 

acentuada em forma de jato, utilizando 02 protetores hi-

giênicos por dia. Iniciou o tratamento com 3 meses e 23 

dias de pós-operatório.

Caso 3. J.F.F., 65 anos, vigilante, motorista, casa-

do, sedentário. Com incontinência acentuada em forma 

de jato, utilizando 03 protetores higiênicos por dia. Iniciou 

seu tratamento com 3 meses e 25 dias de pós-operatório.

Caso 4. F.F.S., 61 anos, mestre de obras, cas ado, 

sedentário. Apresentando incontinência urinária aos pe-

quenos, médios e grandes esforços em forma de gotas 

não utilizando protetor higiênico. Com 30 dias de pós-

operatório.

Caso 5. F.X., 66 anos, eletricista, casado, caminha-

das diariamente, fumante. Com incontinência urinária 

aos pequenos, médios e grandes esforços em forma de 

jato não utilizando protetor higiênico. Teve seu trata-

mento iniciado com 1 mês e 10 dias de pós-operatório. 

Caso 6. E.B.M., 68 anos, casado, comerciante, se-

dentário. Com incontinência urinária aos pequenos, mé-

dios e grandes esforços em forma de gotejamento, per-

dendo toda urina antes de chegar ao banheiro e utilizan-

do 03 protetores higiênicos diariamente. Neste paciente 

o diário miccional inicial não foi possível de ser realiza-

do devido a perda urinária deste paciente ser constante, 

utilizou-se a pesagem das fraldas coletadas durante as 

24 horas antes e após o tratamento. Iniciou o tratamen-

to com 03 meses e 25 dias de pós-operatório.

Os diários foram completados em todos os casos e 

foram padronizados e descritos na metodologia.

Os resultados demonstraram uma melhoria acentu-

ada na qualidade de vida dos pacientes tratados, confor-

me demonstrado na tabela 1. 

A redução dos valores foram observados para 

ambos os volumes de perda urinária e grau de insatisfa-

ção, o qual refl etiu na satisfação dos pacientes ao fi nal 

do tratamento (tabela 2).

Da mesma forma, resultados satisfatórios foram 

obtidos com relação à frequência urinária durante o 

Tabela 1. International Consultation on Incontinence Questionnaire- Short Form I (ICIQ-SF), resultado antes e depois do tratamento 
de seis pacientes prostatectomizados com incontinência urinária. 

Dominio Frequência de perda Quantidade de perdas Nivel de interferência Total

Paciente Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

1 3 1 4 2 4 0 11 3

2 5 3 2 2 8 2 15 7

3 4 3 4 2 6 2 14 7

4 2 0 2 0 0 0 4 0

5 4 0 4 0 5 0 13 0

6 5 4 4 2 10 6 19 12

Tabela 2. Resultados do pad test e grau de insatisfação antes e depois do tratamento de seis pacientes prostatectomizados com 
incontinência urinária. 

Volume de perdas (gr) Grau de insatisfação

Pacientes Antes Depois Antes Depois

1 34.4 1.96 6 0

2 115.63 25.82 7 4

3 92.82 19.15 5 3

4 2.43 0.87 10 0

5 3.77 0.56 5 0

6 107.24 33.78 9 5
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dia e noite, assim como nos episódios de perda uriná-

ria após o tratamento com eletroestimulação, como tra-

duzidos pelos resultados obtidos no diário miccional (ta-

bela 3).

DISCUSSÃO

A incontinência urinária (IU) determina problemas 

econômicos, físicos, sociais e psicológicos, alterando de 

forma importante a saúde do paciente. Além disto, apre-

senta fi siopatologia complexa, promovendo o surgimen-

to de distintas abordagens terapêuticas, conservadoras 

ou não, dependendo do mecanismo envolvido na gêne-

se da perda urinária(13).

Os resultados encontrados na literatura são con-

fusos, devido a diferenças na metodologia utilizada em 

cada estudo. Mesmo com o avanço nos métodos pro-

pedêuticos e o surgimento de estudos clínicos contro-

lados, permanece acentuada a discrepância com rela-

ção à padronização do tempo de tratamentos, parâme-

tros defi nidos para a eletroestimulação e dos métodos 

utilizados.

O presente estudo objetivou avaliar um protocolo de 

tratamento onde foi padronizado freqüência de 4Hz e lar-

gura de pulso de 1ms para estimulação torácica (T10-L2) 

com corrente contínua e duração de 20 minutos(14-16).

A redução dos episódios de freqüência miccional é 

extremamente importante quando se avalia a efi cácia 

de qualquer tratamento para incontinência urinária(17,18). 

Em nossa casuística, ao longo das sessões, os pacientes 

relataram diminuição na freqüência miccional durante o 

dia, que pode ser atribuída ao aumento da capacidade 

vesical de forma não negligenciável, confi rmada clinica-

mente pela diminuição do número de micções por 24hs. 

Estudos previos tem mostrado que esta resposta pode 

ser o resultado da eletroestimulação sobre as vias efe-

rentes do nervo hipogástrico, provocando relaxamento 

beta-adrenérgico na bexiga, melhorando assim a capa-

cidade vesical(19). 

No presente estudo, o quadro de continência foi 

restabelecido em 02 pacientes e reduzido satisfatoria-

mente em 04 destes. Os resultados obtidos neste estu-

do confi rmam aqueles obtidos por Jesus e Nery (2007), 

que em seu estudo com distúrbios de eliminação em 

crianças, utilizou modulação da função simpática (T11-

L2), responsável pela complacência vesical, e da função 

parassimpática (S2-S3), responsável pela micção. Estes 

autores obtiveram melhora clínica em todos os pacientes, 

assim como uma boa aceitação do tratamento e uma re-

ferida melhora da qualidade vida. Outros trabalhos utili-

zando frequências de 08 e 10Hz no tratamento de tipos 

variados de incontinência urinária, também mostraram 

resultados signifi cativamente positivos(5,10,20).

Dados da literatura mostram diversas formas de 

eletroestimulação em raiz nervosa, tais como: ativação 

do nervo tibial posterior, considerada como uma esti-

mulação de superfície periférica sacra(21); neuromodula-

ção de plexo hipogástrico superior(22) e neuromodulação 

sacral(6), porém os resultados apresentados continuam 

controversos. Os dados obtidos no presente estudo cor-

roboram os encontrados em estudos realizados com ele-

troestimulação através de eletrodos implantados cirurgi-

camente em regiões de escolha6, para inibir ou ativar os 

refl exos neurais que atuam na bexiga, esfíncter uretral 

e assoalho pélvico. Entretanto, a técnica adotada neste 

estudo, estimulação de superfície em região de T10-L2, 

proporcionou maior comodidade ao paciente, melhor 

aceitação a uma modalidade conservadora de tratamen-

to e menor exposição ao risco de procedimentos cirúrgi-

cos e rejeições na implantação dos eletrodos.

Em relação à qualidade de vida, os resultados obti-

dos por este estudo, mostraram uma diminuição no es-

core geral do ICIQ-SF, o que demonstra uma melhora 

neste item. Estes resultados corroboram estudos ante-

riores, que correlacionam a diminuição dos episódios de 

perda urinária e da freqüência miccional com a melhora 

na qualidade de vida, proporcionando aos pacientes uma 

nova perspectiva de convívio social com a diminuição dos 

constrangimentos ocasionados pela incontinência(18,23). 

Clinicamente o FES pode estimular artifi cialmente o 

nervo pudendo e raízes nervosas para causar respostas 

diretas e refl exas na musculatura estriada uretral e pe-

riuretral favorescendo a continência(24). 

Tabela 3. Resultado da freqüência urinária durante o dia e a noite e os episódios de perda de urina durante 24 horas antes e depois 
do tratamento de seis pacientes prostatectomizados com incontinência urinária.

Frequência urinária (dia) Frequência urinária (noite) Episódios de perdas

Pacientes Antes  Depois Antes  Depois Antes Depois

Caso 1 11 5 3 2 9 4

Caso 2 7 5 6 3 9 2

Caso 3 5 5 5 1 8 2

Caso 4 5 7 4 1 3 0

Caso 5 10 8 6 3 5 0

Caso 6* - 6 - 3 - -

* Paciente com perda urinária contínua, o que impediu a aplicação do diário miccional antes do tratamento.
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Os achados deste estudo, embora tenham de-

monstrado resultados positivos no quadro clínico, 

após a realização do tratamento eletroterapêutico, de-

monstraram também a necessidade da realização de 

estudos com um número maior de sujeitos para que 

possamos confi rmar os resultados observados. Toda-

via, os resultados sugerem que a eletroestimulação 

contribuiu para redução da IU, assim como uma me-

lhoria na qualidade de vida em indivíduos prostatec-

tomizados.

CONCLUSÃO

A eletroestimulação de superfície em raiz nervosa 

(T10-L2) mostrou-se uma terapia efi caz no tratamen-

to da IU pós prostatectomia em diversos aspectos clíni-

cos, como a redução do volume e a frequência da perda 

urinária, além de uma melhora da qualidade de vida 

dos pacientes. Contudo, no presente estudo, o número 

amostral foi pequeno, necessitando investigações futu-

ras, com maior número de pacientes para verifi cação da 

efi cácia desta modalidade de eletroestimulação.
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Relato de Caso

Drenagem linfática manual aplicada em lactente na 
unidade de terapia intensiva-relato de caso.
Manual limphatic drainage in infant in intensive care unit. A case report.

Evelim Leal de Freitas Dantas Gomes(1), Denise Rolim Leal de Medeiros(2), Luciana Maria Malosá Sampaio(3), 

Dirceu Costa(3).

Sociedade Benefi cente de Senhoras Hospital Sírio Libanês- Unidade de terapia intensiva pediátrica.

Resumo
Introdução: Em pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI), a reposição volêmica freqüente associada a outras 
condições como o imobilismo e uso de sedativos produz uma má distribuição de líquidos corporais trazendo prejuí-
zos hemodinâmicos e prejudicando a função de órgãos. A Drenagem linfática manual (DLM) pode auxiliar na redistri-
buição destes líquidos corporais. Objetivo: Avaliar os efeitos da DLM na pressão venosa central e na hemodinâmica 
de uma lactente sob ventilação mecânica e internação prolongada em UTI. Método: Relato de caso onde foi realiza-
da uma sessão de DLM, e coletados dados como pressão venosa central (PVC), perimetria de membros, tórax e abdô-
men, Pressão Arterial (PA),diurese e frequência cardíaca (FC) antes e após a DLM (pré, imediatamente após, 2 horas 
e 24 horas). Resultados: Foi observado um aumento na diurese de 455% logo após a DLM com um incremento mais 
pronunciado de mais 12,24% após duas horas e manteve-se maior cerca de 300% em 24 horas. Houve redução nos 
valores de perimetria de tórax abdômen e membros que variou de 0,5 a 2,5 cm entre os momentos pré DLM e ime-
diatamente após com retorno aos valores de pré após 24 horas. A PVC também apresentou redução de 2mmHg após 
a DLM e retornou ao valor de pré após 24 horas. Conclusão: A DLM mostrou-se segura, aumentou substancialmente 
a diurese da criança avaliada e pode-se pensar em ser implementada na terapia intensiva após mais estudos.
Palavras-chave: Drenagem Linfática Manual, Hemodinâmica, Lactentes 

Abstract
Introduction: In patients from the intensive care unit (ICU), the fl uid resuscitation frequently associated with other 
conditions such as immobility and sedatives produce a maldistribution of body fl uids being detrimental hemodynam-
ic and impaired function of organs. The Manual lymphatic drainage (MLD) can assist in the redistribution of body fl u-
ids. Objective: To evaluate the effects of MLD in the central venous pressure (CVP) and hemodynamics in an infant 
mechanical ventilation and prolonged hospitalization in the ICU. Methods: A case report where it was held a session 
of MLD, and collected as CVP, perimeter upper limb, lower limb, thorax and abdomen, blood pressure (BP), urine out-
put and heart rate (HR) before and after MLD (immediately after 2 hours and 24 hours). Results: We found an in-
crease in urine output of 455% just after the DLM with a more pronounced increase of over 12.24% after two hours 
and remained increased about 300% in 24 hours. There was a reduction in the values of the abdomen and chest girth 
of members ranging from 0.5 to 2.5 cm between the pre-and MLD immediately after returning to the baseline value 
after 24 hours. The PVC also showed a reduction of 2 mmHg after MLD and returned to the preset value after 24 hours. 
Conclusion: MLD was safe, substantially increased diuresis and evaluated the child can think of being implemented 
in intensive care after further study.
Keywords: Manual lymphatic drainage, Hemodynamic, infant
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INTRODUÇÃO

A drenagem linfática manual (DLM) tem se mostra-

do efetiva na mobilização de fl uidos em diferentes con-

dições clínicas(1). O sistema de drenagem dos vasos lin-

fáticos forma um atalho para o retorno do excesso de 

fl uidos do interstício para a corrente sanguínea(2). A dre-

nagem linfática ocorre dentro dos vasos linfáticos, pa-

ralelo ao sistema venoso de forma unidirecional e serve 

como caminho de regresso de proteínas, colóides e par-

tículas em suspensão para a circulação venosa(3).

A técnica de DLM é descrita na literatura desde os 

anos 30 na Alemanha (técnica de Vodder), antes desse 

período uma técnica similar era realizada na Escandi-

navia com a mesma fi nalidade só que de forma dife-

rente, com pressões maiores, hoje ela é feita de forma 

suave(4). Recentemente a DLM vem sendo estudada e 

utilizada como tratamento coadjuvante em pós-opera-

tório de cirurgias plásticas(5), ressecção de câncer de 

mama e após radioterapia, linfedema primário e de di-

versas etiologias, erisipela, lipedemas(1), além das indi-

cações clássicas existem estudos sobre a DLM como tra-

tamento adjuvante em fi bromialgia(5), pós operatório de 

ressecção de câncer de cabeça e pescoço(6), tratamento 

adjuvante de síndrome pré mestrual7 e reabilitação em 

medicina esportiva(4).

Na técnica de DLM os vasos linfáticos são massage-

ados indiretamente através da pele, suave e gentilmen-

te para mobilizar o fl uido dos vasos para o interior do 

sistema venoso. A estimulação desse sistema ajuda na 

regulação do sistema imunológico, na eliminação de to-

xinas e restos metabólicos e principalmente reduz o ex-

cesso de líquidos mal distribuídos do corpo(5).

Nas unidades de terapia intensiva é comum encon-

trar pacientes que evoluem com má distribuição volêmi-

ca por diversas razões como sepse, pós choque hipovo-

lêmico, pós-cirúrgico de grande porte, imobilismo e ou-

tros, e inevitavelmente recebem vários tipos de reposi-

ção volêmica e consequentemente sofrem o efeito de-

letério da ressuscitação maciça(2). Qualquer órgão pode 

sofrer danos signifi cativos pelo acúmulo excessivo de lí-

quidos e estes estão mais relacionados à quantidade de 

líquido do que com suas características químicas(5).

Além desse fator, a permanência da restrição ao 

leito de UTI e com necessidade de uso de sedação pro-

move nos pacientes uma redução do efeito de bombea-

mento produzido pela contração voluntária dos múscu-

los dos membros inferiores(2), causa o acúmulo de líqui-

do no espaço extravascular (interstício) promovendo um 

balanço hídrico positivo, aumento do peso seco do pa-

ciente, alteração da função pulmonar(7,8), aumento do 

uso de diuréticos e drogas vasoativas(3).

Em adição, em pacientes ventilados mecanicamen-

te o aumento da pressão intratorácica aumenta a resis-

tência ao fl uxo no sistema linfático para o ducto toráci-

co e para os vasos linfáticos de maior calibre pela pres-

são direta no ducto e pela hipertensão venosa, no en-

tanto o mecanismo exato ainda é incerto, sabe- se da 

relação entre a drenagem no ducto torácico e o gradien-

te de pressão gerado por elementos contráteis nos lin-

fáticos, pela pressão intratorácica e pela pressão veno-

sa subclávia(2).

Além disso, há alteração da contratilidade do li-

fangioma e da permeabilidade dos capilares linfáticos, 

muito comum nos doentes críticos(2).

A DLM tem o intuito de remover este líquido ex-

travascular e reencaminhá-lo para o intravascular de 

acordo com o conceito de que a estimulação do siste-

ma linfático promove um aumento da circulação linfáti-

ca e com consequente remoção dos dejetos bioquímicos 

dos tecidos, otimizando a dinâmica dos fl uidos corporais 

facilitando a redução do edema além do estimulo e au-

mento do tônus parassimpático, resultando em aumen-

to da volemia(4).

A DLM por sua indicação primária, no edema, pode 

produzir um efeito na volemia e trazer repercussões po-

sitivas nas condições hemodinâmicas de pacientes seda-

dos, incapazes de se movimentar ativamente e com má 

distribuição de líquidos. Este aumento da volemia intra-

vascular pode ser verifi cado através da pressão veno-

sa central (PVC) que sofre infl uencia direta de variáveis 

como a volemia e a venoconstrição periférica(2). O obje-

tivo deste estudo foi avaliar os efeitos da DLM e sua se-

gurança em uma lactente com má distribuição volêmica 

e internação prolongada sob VM.

MÉTODO

Foi realizada uma sessão de drenagem linfática do 

método Leduc em um lactente de 13 meses, sexo femi-

nino, com diagnóstico de crises convulsivas, traqueosto-

mizada em ventilação mecânica prolongada, hemodina-

micamente estável, sedada e sem drogas vasoativas in-

ternada há mais de seis meses na UTI pediátrica do Hos-

pital Sírio Libanês. A responsável legal assinou e concor-

dou com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

O protocolo foi aprovado pelo COEP do hospital Sírio Li-

banês sob o número HSL2010/34. No momento da apli-

cação da técnica de DLM a criança encontrava-se com 

as crises convulsivas controladas. A técnica teve a dura-

ção de 30 minutos e foi aplicada nos membros inferio-

res, abdômen, tórax e membros superiores.

A drenagem linfática manual representada pela 

técnica de Leduc é baseada no trajeto dos coletores lin-

fáticos e linfonodos, associando basicamente duas ma-

nobras: manobras de captação ou de reabsorção e ma-

nobras de evacuação ou de demanda.

A. Captação ou reabsorção – os dedos imprimem 

sucessivamente uma pressão, sendo levados por um 

movimento circular do punho.

B. Evacuação ou demanda – os dedos desenrolam-

se a partir do indicador até o anular, tendo contato com 
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a pele que é estirada no sentido proximal ao longo da 

manobra(9).

LEDUC preconiza a utilização de cinco movimen-

tos. A combinação destes movimentos forma seu siste-

ma de massagem:

Drenagem dos linfonodos – é realizada através do 

contato direto dos dedos indicador e médio do terapeuta 

com a pele do paciente, posicionados sobre os linfono-

dos e vasos linfáticos de maneira perpendicular. É exe-

cutada com pressão moderada e de forma rítmica, base-

ada no processo de evacuação.

Movimentos circulares com os dedos – realizados 

de maneira circular e concêntrica, utilizando desde o 

dedo indicador até o mínimo.

Movimentos circulares com o polegar – realizada da 

mesma maneira que anterior, só que com o polegar.

Movimentos combinados – executados através da 

combinação dos dois movimentos descritos anterior-

mente.

Bracelete – mais utilizada quando o edema atinge 

grandes áreas. Pode ser feita uni ou bimanual de acordo 

com a necessidade(9,10).

Primeiro foram drenadas as áreas centrais ou pro-

ximais e em seguida as áreas periféricas ou distais(11).

Foi avaliada a perimetria dos membros superiores 

e inferiores sempre nos mesmos pontos na região de 

maior diâmetro da perna, coxa, antebraços e braços, 

região umbilical e inframamária, a PVC foi medida pelo 

método da coluna de água por técnicos de enfermagem 

que executam tal medida de forma segura e padroniza-

da no Hospital Sírio Libanês. A pressão arterial (PA) foi 

aferida com manguito adequado ao tamanho da criança, 

no membro superior assim como a frequência cardía-

ca (FC) ambas variáveis aferidas pelo monitor da marca 

Dragger.A diurese foi quantifi cada em um copo de me-

dida graduado em mililitros a cada hora com o esvazia-

mento do coletor da sonda vesical de demora. Todas as 

medidas foram realizadas em supino.

A avaliação de todos esses parâmetros foi realiza-

da em quatro momentos: imediatamente antes, imedia-

tamente após, 2 horas e 24 horas após o procedimento. 

Durante todo o procedimento o lactente foi mantido mo-

nitorizado e sedado sob ventilação mecânica sempre nos 

mesmos parâmetros ventilatórios e sem utilização de diu-

réticos nas 24 horas necessárias para a avaliação.

RESULTADOS

A tabela I mostra um aumento de aproximadamen-

te 10 batimentos por minuto na FC após o procedimen-

to com manutenção deste valor após 2 horas. A PA pra-

ticamente não se alterou, a PVC reduziu 2mmHg após 

o procedimento com manutenção do valor após duas 

horas e retorno ao valor de início em 24 horas.

A diurese aumentou 455% logo após a DLM com um 

incremento mais pronunciado de mais 12,24% após duas 

horas e manteve-se maior cerca de 300% em 24 horas.

DISCUSSÃO

Em alguns estados patológicos ou em decorrên-

cia da utilização de alguns fármacos anticonvulsivantes 

Tabela 1. Variáveis hemodinâmicas

Antes Após Após 2 horas Após 24 horas

FC (bpm) 134 145 145 124

PAS(mmHg) 104 97 96 88

PAD(mmHg) 75 69 65 65

PAM(mmHg) 86 78 78 70

PVC(mmHg) 13 11 11 13

Diurese (ml/kg/h) 2,7 12,3 15,06 8,2

Legenda: FC –frequencia cardíaca, PAS- Pressão arterial sistólica, PAD-pressão arterial diastólica, PAM- pressão arterial média, PVC- pressão venosa central.

Tabela 2. Perimetria.

Perimetria
(cm) Antes Após Após 24 horas Diferença

(cm)

Perna E 14,5 14 14,5 -0,5

Perna D 14 13,5 14 -0,5

Coxa E 20 19,5 20 -0,5

Coxa D 20 19,5 21 -0,5

Inframamária 46 44,5 46,5 -1,5

umbilical 49 46,5 49 -2,5

Braços 15 13 15 -2,0

Houve redução nos valores de perimetria de tórax abdômen e membros que variou  de 0,5 a 2,5 cm entre os momentos pré DLM e imediatamente após 
com retorno aos valores de pré após 24 horas.
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como a fenitoína(12) associado a sedativos e ao imobilis-

mo, pode haver alteração da permeabilidade vascular 

aumentando a quantidade de fl uido intersticial gerando 

edema(2,12). A criança avaliada apresentava-se nesta si-

tuação descrita com necessidade de utilização de diuré-

ticos para manutenção da diurese adequada. 

A circulação linfática pode estar alterada por várias 

causas incluindo anomalias congênitas, infecção, neo-

plasias, cirurgia e trauma e os efeitos desta alteração se 

torna problemática quando os mecanismos de compen-

sação são ultrapassados.

O fl uxo linfático depende predominantemente de 

um efeito local de pressão e da contração dos vasos lin-

fáticos de grande calibre(2,8). 

Um incremento da ordem de 2 mmHg na pressão 

intersticial tende a aumentar o fl uxo linfático fato que 

pode justifi car a intensidade que a DLM deve ser reali-

zada, por isso se esta pressão for aumentada 2 mmHg 

acima da pressão atmosférica o fl uxo linfático pode ser 

reduzido em decorrência da compressão da luz destes 

vasos2, que é o que ocorre com pacientes restritos ao 

leito e sedados uma vez que o próprio peso do corpo em 

contato com o leito ou se a DLM for vigorosa pode com-

primir os vasos linfáticos prejudicando a absorção do ex-

cesso de líquido.

Outro fator que contribui para a drenagem linfática 

é a compressão intermitente destes vasos pela contra-

ção muscular voluntária, movimentos ativos do corpo, 

alteração de pulsação, e compressão dos tecidos por for-

ças extrínsecas(2,4,11), fatores que também estavam au-

sentes na criança avaliada uma vez que a mesma man-

tinha-se sedada, imóvel e sob efeito de fortes anticon-

vulsivantes.    

No ducto torácico o fl uxo linfático depende da pres-

são intratorácica o que pode estar prejudicado em pa-

cientes sob VM; depende também da pressão gerada 

pelos elementos contráteis dos vasos linfáticos e do re-

torno venoso da veia subclávia.

Múltiplos fatores estão envolvidos no edema e/ou 

anasarca no doente criticamente enfermo como o au-

mento da permeabilidade capilar e alterações na con-

centração oncótica do plasma, fatores estes que interfe-

rem no transporte linfático(2).

Doentes graves usualmente necessitam de cateter 

venoso central (CVC) para administração de volume e 

drogas vasoativas, além disso, o CVC é uma via de mo-

nitorização da pressão venosa central (PVC)(8).

A PVC expressa indiretamente a volemia do pacien-

te e resulta da interação de vários fatores como: (1) 

tono venoso (que pode ser alterado por ação de várias 

drogas vasoativas); (2) complacência do VD; (3) inotro-

pismo do VD; (4) volume de sangue das veias centrais, 

e (5) pressão intratorácica.

Expressa, pois, a pressão que promove o enchi-

mento do coração durante a diástole relacionando-se 

à quantidade de sangue (volume) que é impulsionada 

pelo coração a cada contração miocárdica. Também atua 

como pressão retrógrada sobre a circulação sistêmica, 

opondo-se ao retorno de sangue dos vasos periféricos 

para o coração(8). Variações na PVC podem se associar 

a alteração com graus de mudanças os mais diversos, 

neste caso específi co a mesma foi alterada pela DLM, a 

sua redução pode ser explicada neste caso pelo aumen-

to expressivo da diurese da criança. Um estudo de Anto-

nio e colaboradores13 encontraram resultados semelhan-

tes com redução da perimetria e aumento da diurese em 

mulheres idosas, mostrando assim que a DLM pode ter 

aplicabilidade em várias faixas etárias e condições clí-

nicas e com uma aparente segurança uma vez que as 

variáveis hemodinâmicas não se alteraram signifi cativa-

mente. Por se tratar de um estudo de caso mais estudos 

devem ser realizados com um número maior de pacien-

tes para a confi rmação dos prováveis benefícios da DLM 

em pacientes graves.

CONCLUSÃO

A DLM reduziu a perimetria dos membros, tórax e 

abdômen e aumentou substancialmente a diurese sem 

grandes alterações nas variáveis hemodinâmicas, mos-

trando-se útil e aparentemente segura na aplicação em 

pacientes graves, porém há necessidade de maiores in-

vestigações. 
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A eficácia da terapia manual na disfunção 
temporomandibular.
The efficacy of the manual therapy on the temporomandibular disorder.
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Resumo
Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-se pela dor na articulação temporomandibular (ATM), 
limitação de amplitude de movimento da mandíbula e da região cervical, zumbido, ruídos articulares, défi cit de força, 
fadiga e dor muscular, dores de cabeça e a presença de hábitos parafuncionais. A terapia manual tem como objetivo, 
por meio de técnicas de manipulação, mobilização e exercícios específi cos, estimular a propriocepção, produzir elasti-
cidade a fi bras aderidas, estimular o líquido sinovial e promover a redução da dor. Objetivo: analisar os efeitos da te-
rapia manual na disfunção temporomandibular. Método: revisão de literatura publicada entre os anos de 2000 e 2010 
nas bases de dados Elsevier, Scielo e Bireme, utilizando os descritores terapia manual, mobilização, manipulação e ar-
ticulação temporomandibular. Foram excluídos os artigos que abordaram o tratamento em pacientes com história pré-
via ou atual de neoplasias, doenças cardíacas graves, epilepsia ou gravidez.  Amostra de 27 artigos.  Resultados: Os 
artigos relataram efeitos positivos na redução da dor, na melhora da mobilidade, nos aspectos psicológicos, no sono, 
nos sintomas nos ouvidos, na mastigação e na fala. Embora resultados favoráveis tenham sido encontrados, um fator 
limitante nos estudos sobre terapia manual consiste na ausência de descrição minuciosa das técnicas utilizadas, tendo 
em vista que os termos terapia manual, mobilização e manipulação são genéricos e podem incluir formas diversas de 
movimento passivo.  Conclusão: a intervenção fi sioterapêutica por meio de técnicas de terapia manual mostrou-se efi -
caz no tratamento das disfunções temporomandibulares, no alívio da dor e na melhora da qualidade de vida dos pa-
cientes. Sugerem-se novos estudos que abordem os efeitos relacionados às diferentes técnicas de terapia manual uti-
lizadas no tratamento dessas desordens.
Palavras-chaves: Fisioterapia. Manipulação Ortopédica. Articulação Temporomandibular.

Abstract
Introduction: temporomandibular disorder (TMD) is characterized by pain in temporomandibular joint (TMJ), limited 
range of motion of the jaw and neck, tinnitus, joint noises, strength defi cits, fatigue and muscle pain, headaches and 
presence of parafunctional habits. Manual therapy aims, through techniques of manipulation, mobilization and specif-
ic exercises, to stimulate proprioception, to produce elasticity to adhered fi bers, to stimulate synovial fl uid and to pro-
mote the reduction of pain. Objective: to analyze the effects of manual therapy in the temporomandibular disorder. 
Method: review of the literature published between 2000 and 2010 in the databases Elsevier, Scielo and Bireme using 
the descriptors manual therapy, mobilization, manipulation and temporomandibular joint. It were excluded the articles 
that mentionated the treatment of patients with previous or current history of cancer, severe heart disease, epilepsy 
or pregnancy. Sample of 27 articles. Results: the articles reported positive effects in reducing pain, improving mobility, 
psychological aspects, sleep, ears symptoms, chewing and speaking. Although favourable results have been found, a 
limiting factor in these studies of manual therapy is the lack of detailed description of the techniques used given that 
the terms manual therapy, mobilization and manipulation are generic and may include different forms of passive move-
ment. Conclusion: the physical therapy intervention by techniques of manual therapy was effective in the treatment of 
temporomandibular joint disorders, in the pain relief and improved the quality of life of the parients. New studies are 
suggested about the effects related to different techniques of manual therapy used to treat these disorders.
Keywords: Physical Therapy (Specialty). Manipulation, Orthopedic. Temporomandibular Joint.
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INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-

se pela presença de dor na articulação temporomandi-

bular (ATM), limitação de amplitude de movimento da 

mandíbula e da região cervical, zumbido, ruídos articu-

lares, défi cit de força, fadiga e dor muscular, dores de 

cabeça e a presença de hábitos parafuncionais(1).

A ATM consiste na articulação do côndilo mandi-

bular com a fossa glenóide do osso temporal, em que 

o disco bicôncavo divide a articulação em região alta e 

regiões mais baixas. Em uma posição fechada da ATM, 

o disco se desloca anteriormente sobre a mandíbula no 

côndilo posterior, que está sobre o tecido retro-discal. 

Após a abertura da mandíbula, o côndilo pode recuperar 

o disco e abrir normalmente(2).

Esta articulação permite inúmeros movimentos: 

abertura, fechamento, protusão, retrusão e lateralidade 

da mandíbula, sendo considerada a mais completa das 

articulações. Em alguns casos pode existir hiperexcur-

são ou hipermobilidade da mandíbula, quando o côndilo 

ultrapassa a eminência articular do osso temporal. Pode 

ocorrer sem sintomatologia dolorosa ou mesmo causar 

luxações da ATM, espasmos musculares e dor irradiada 

em toda a musculatura mastigatória(3,4).

 A disfunção de ATM pode ser classifi cada em: extra-

articular (dor miofascial) e intra-articular (deslocamen-

to ântero-medial do disco articular com redução e des-

locamento ântero-medial do disco sem redução, sendo 

que este pode estar associado a processo degenerativo 

da superfície articular do côndilo ou do disco). No deslo-

camento com redução, durante a abertura bucal, ocor-

re a captura do disco pelo côndilo, comprovado por meio 

de um estalo. A abertura bucal permanece dentro de li-

mites adequados (35mm) e, durante o fechamento da 

boca, um novo estalo pode indicar um novo desloca-

mento do disco para posição ântero-medial, com ou sem 

sintomatologia dolorosa(5).

O diagnóstico das DTMs pode ser dividido dentro 

de três categorias: as alterações nos músculos masti-

gatórios; as desordens articulares (deslocamento de 

disco, artrite e artrose) e as desordens dos ossos cra-

nianos e mandibulares (desordens congênitas e adqui-

ridas) (6,7). Pode ser resultado de hábitos parafuncionais 

que envolvem conjunto de atos praticados por um sis-

tema ou órgão que não objetiva um resultado deter-

minado. Os mais comuns são: bruxismo, apertamento, 

roer unhas, mascar chicletes, uso contínuo de telefone 

e computador, morder objetos, fumar e apoiar mão na 

mandíbula(7).

Os sinais e sintomas da disfunção temporoman-

dibular estão presentes em 86% da população, sendo 

mais freqüentes em mulheres na faixa etária de 30 anos, 

relacionados com oclusão dental e estresse emocional. 

Contudo, somente um quarto das pessoas estão real-

mente cientes ou relatam algum sintoma e apenas 5% 

das pessoas procuram tratamento. São considerados si-

nais da disfunção temporomandibular: abertura bucal li-

mitada, ruídos articulares e desvio da mandíbula para 

um dos lados durante a abertura e fechamento(8,9).

O aumento da incidência deste tipo de lesão pro-

move a ampliação das estratégias de tratamento. A fi -

sioterapia, por sua natureza conceitual e prática voltada 

para o movimento humano, dispõe de técnicas diversas, 

como a terapia manual, que podem se constituir em al-

ternativa de tratamento, objetivando restabelecer a fun-

ção normal da articulação temporo-mandibular e das es-

truturas associadas a ela(10).

Nesse sentido, por meio da manipulação, da mo-

bilização e de exercícios específi cos, a terapia manual 

estimula a propriocepção, produz elasticidade a fi bras 

aderidas, estimula o líquido sinovial e promove a redu-

ção da dor.  Uma das técnicas utilizadas consiste na li-

beração fascial da articulação temporomandibular e de 

toda área facial. Essa técnica extra-oral da terapia ma-

nual tem sua efi cácia baseada na eliminação da tensão 

nos tecidos moles, pontos gatilhos e estados de defesa 

muscular, recorrendo a movimentos de baixa velocidade 

que, aplicados sobre a área, agem sobre o sistema sen-

sorial através dos órgãos tendinosos de Golgi(7). Portan-

to, nas disfunções da ATM, o tratamento deve ser inicia-

do o mais precocemente possível, evitando assim que 

uma dor aguda se transforme em dor crônica pela sen-

sibilização central(7).  

Se for considerado que embora haja aumento da 

incidência da disfunção temporomandibular, o percen-

tual de indivíduos acometidos que buscam tratamento 

permanece modesto, talvez seja importante questionar 

as causas que levam esses indivíduos a não buscarem 

tratamento. O medo e o desconhecimento das pesso-

as em relação às técnicas manuais utilizadas bem como 

seus efeitos pode ser um dos determinantes. Uma re-

visão de literatura sobre a efi cácia da terapia manual 

na disfunção temporomandibular poderia contribuir para 

esse esclarecimento ao disponibilizar subsídios concer-

nentes à relação existente entre mecanismos de ação, 

efeitos efi cácia. Nesse sentido, este estudo teve como 

objetivo analisar a relação descrita pela literatura entre 

mecanismos de ação das técnicas, efeitos e efi cácia da 

terapia manual na disfunção temporomandibular.  

MÉTODO

Foi realizada revisão de literatura publicada nas 

bases de dados Elsevier, Scielo e Bireme entre os anos 

de 2000 até 2010. Como estratégia de busca dos arti-

gos foram utilizados os termos terapia manual, mobi-

lização, manipulação e articulação temporomandibular. 

Foram excluídos os artigos que fi zessem referência ao 

tratamento de pacientes com história prévia ou atual de 

neoplasias, doenças cardíacas grave, epilepsia ou gravi-

dez. Assim, foram encontrados 27 artigos, que constitu-
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íram a amostra deste estudo, relacionados à utilização 

de técnicas de terapia manual no tratamento de indiví-

duos com disfunção temporomandibular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A DTM tende ser descrita como patologia de ori-

gem multifatorial que apresenta na dor a principal causa 

de procura por tratamento. O objetivo primário da abor-

dagem terapêutica consiste na redução da sintomatolo-

gia dolorosa, em que há envolvimento da musculatura. 

Através da reeducação do sistema neuromuscular ob-

tém-se o restabelecimento da posição de repouso man-

dibular e a coordenação muscular. Nesse sentido, atua-

ção da fi sioterapia frente aos pacientes com disfunções 

de ATM parece importante. Especialmente porque dis-

põe de métodos como a terapia manual que tende ser o 

mais difundido e utilizado no tratamento da DTM (6).

A análise dos 27 artigos da amostra revelou ten-

dência de melhora signifi cativa em pacientes com dis-

funções temporomandibulares submetidos à interven-

ção da terapia manual em relação aos movimentos e à 

dor mandibular(11), ao alívio da tensão muscular(12,13) e 

na comparação entre grupos submetidos e não subme-

tidos à terapia manual, com melhora signifi cativa nos 

grupos que receberam a terapia(14). Todavia, os efeitos 

específi cos dessa terapia nas diversas patologias que 

podem estar relacionadas às disfunções ainda tendem 

carecer de maiores esclarecimentos(15).

A terapia manual tem sido amplamente utilizada na 

prática clínica e embora a variabilidade dos efeitos das téc-

nicas possa ser reduzida com o uso de algômetro de pres-

são, os resultados são ainda infl uenciados pela resposta do 

paciente, localização e magnitude da dor, nível de contra-

ção muscular e taxa de aplicação da pressão(16,8).

O efeito imediato da terapia manual consiste na 

redução da sensibilização dos mecanoceptores, produ-

zindo, a partir das fi bras aferentes, um efeito inibitório 

da dor. Uma hipótese para a analgesia imediata induzi-

da manualmente pode estar relacionada a um bloqueio 

sensorial, com a diminuição dos impulsos nervosos pe-

riféricos para o Sistema Nervoso Central (SNC) contri-

buindo para o alívio da dor. Estudos sobre os efeitos das 

técnicas de terapia manual têm demonstrado, pela apli-

cação por um tempo mínimo de 30 minutos, redução da 

dor nas alterações musculoesqueléticas e, conseqüente-

mente, restauração da função, por meio de efeitos bio-

mecânicos e neurofi siológicos(17). Assim, as diversas mo-

dalidades de terapia manual são aliados capazes de res-

tabelecer as funções normais do aparelho mastigatório 

e eliminar os sintomas(18,19,20).

Os fatores causadores de dor devem ser identifi ca-

dos e tratados inicialmente como reversíveis e de forma 

conservadora até que o diagnóstico defi nitivo seja esta-

belecido. Entre estes fatores podem ser encontrados os 

hábitos parafuncionais, como apertamento bucal, bru-

xismo adulto e infantil, hábitos como morder lábios e 

objetos, chupar dedo, roer unhas, mascar chicletes e 

postura crânio-cervical anormal. A combinação de fa-

tores pré-disponentes com parafunção pode ocasionar 

dores de cabeça, dor articular (muscular), má oclusão, 

problemas auditivos, erosão cervical, dentes quebrados, 

abrasão alveolar e desgaste dental(4).

Dessa forma, a DTM deve ser cuidadosamente ava-

liada, considerando ainda que os resultados do tratamen-

to podem divergir dependendo da estrutura que origina o 

sintoma doloroso (músculo ou articulação). O tratamen-

to defi nitivo, entretanto, deve ser direcionado à estabi-

lidade muscular e articular, bem como das diversas es-

truturas que compõem a face e o crânio(21). Do ponto de 

vista articular, o tratamento defi nitivo para o desarran-

jo do complexo côndilo-disco visa restabelecer o relacio-

namento normal entre côndilo e disco. Quando alcança-

do esse restabelecimento, os sintomas usualmente de-

saparecem. No caso do deslocamento anterior do disco 

sem redução, a terapia inicial deve incluir tentativa de re-

dução ou recapturamento do disco mediante técnica ma-

nual, seguida imediatamente da instalação de uma placa 

oclusal reposicionadora anterior de mandíbula(22).

Entretanto, a usual demora no diagnóstico e o tra-

tamento incorreto podem contribuir para o início e per-

petuação da dor, pois os indivíduos portadores de DTM 

podem passar por tratamentos malsucedidos antes de 

serem encaminhados para o profi ssional especializado(22). 

Trabalhos(23,24) relatam que a fi sioterapia no tratamento 

da DTM está inserida entre as terapias de suporte, vi-

sando reduzir ou eliminar sinais e sintomas, mantendo 

ou recuperando a atividade funcional num menor espaço 

de tempo. Além disso, descrevem relação entre DTM e 

alterações posturais, sendo o tratamento fi sioterapêuti-

co de extrema importância em tais disfunções e após in-

tervenções cirúrgicas na ATM. Os exercícios terapêuticos 

têm efeitos benéfi cos na melhora da dor e nas seqüelas 

da inatividade crônica do sistema musculoesquelético.

Além disso, a amostra de artigos analisada revelou 

prevalência da disfunção nas mulheres em idade repro-

dutiva. A fl acidez generalizada dos tecidos do sexo fe-

minino, que pode ser devida ao aumento dos níveis de 

estrógenos, tende ocasionar maior fl exibilidade e frou-

xidão articular. O padrão de início da DTM após a pu-

berdade e redução das taxas de prevalência no período 

pós-menopausa sugere que os hormônios reprodutivos 

possam ter papel importante na etiologia da disfunção 

temporomandibular(25,26,19).

Somando-se aos efeitos de redução da dor e me-

lhora da mobilidade, a literatura analisada demonstrou 

ainda efeitos positivos da terapia manual nos aspectos 

psicológicos e no quadro clínico, tais como melhora no 

sono, nos sintomas no ouvido, na mastigação e na fala. 

Apesar dos resultados favoráveis encontrados na litera-

tura, um fator limitante nos estudos sobre terapia ma-
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nual consiste na lacuna referente à descrição minuciosa 

das técnicas utilizadas(3, 7,10).

Todavia, a abordagem interdisciplinar na DTM tende 

ser essencial(27,4,24). Nesse sentido, a fi sioterapia realiza-

da de forma abrangente, sem restringir-se à utilização 

isolada de modalidades terapêuticas, mas associada à 

intervenção de outros profi ssionais da equipe de saúde, 

pode auxiliar signifi cativamente no controle da sintoma-

tologia manifestada pelas DTM, contribuindo para a me-

lhora da qualidade de vida desses indivíduos. 

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo revelaram que a inter-

venção fi sioterapêutica por meio de técnicas de terapia 

manual pode ser considerada efi caz no tratamento das 

disfunções temporomandibulares, sobretudo no alívio 

da dor e na melhora da qualidade de vida dos portado-

res. Entretanto, parecem ser importantes maiores es-

clarecimentos sobre as especifi cidades de cada técni-

ca, no que se refere aos mecanismos de ação e aos 

efeitos nos diferentes determinantes desta patologia, 

tendo em vista que apresenta etiologia multifatorial. 

Sugere-se, assim, a realização de novos estudos que 

investiguem essas especifi cidades no sentido de am-

pliar a produção de conhecimentos referente ao tra-

tamento da disfunção temporomandibular, corroborar 

sua efi cácia e proporcionar cuidado profi ssional huma-

nizado, integral e atualizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro FM, Gomes RCV, Salomão JR, Abdon APV. A efetividade da terapia de liberação posicional em pacien-1. 
tes portadores de disfunção temporomandibular. Rev Odontol Univ São Paulo [periódico online] 2006 [citado em 
2011 janeiro 01]; 18(1): 67-74. Disponível em:http://www.cidadesp.edu.br/old/revista_odontologia/pdf/1_ja-
neiro_abril_2006/efetividade_terapia.pdf
Greenfi eld AD. The lateral pterygoid release to restore normal jaw motion: a case report. Clinical Chiropratic [pe-2. 
riódico online] 2005 [citado em 2011 janeiro 10]; 8(1): 27-32. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1479235404000768
Maluf SA, Moreno BGD, Alfredo PP, Marques AP. Exercícios terapêuticos nas desordens temporomandibulares: 3. 
uma revisão de literatura. Fisioter. Pesqui [periódico online] 2008 [citado em 2011 novembro 15]; 15(4): 408-
415. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&b
ase=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=517626&indexSearch=ID
Ilha VCA, Rapoport A, Filho JBI, Reis AA, Boni AS. Estimativa da excursão condilar em pacientes com disfunção 4. 
craniomandinular: um enfoque multidisciplinar. R Dental Press Ortodon Ortop Facial [periódico online] 2006 [cita-
do em 2011 junho 17]; 11 (3): 63-70. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/dpress/v11n3/a08v11n3.pdf
Silva AAF, Souza LCM, Freitas SLA. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. Rev Soc Bras Cir 5. 
Craniomaxilofac [periódico online] 2007 [citado em 2011 junho 15]; 10(2): 51-7. Disponível em: http://www.
abccmf.org.br/revi/pdf/Rev%20Abril_Junho_2007.pdf
Bracco P, Deregibus A, Piscetta R. Effects of different jaw relations on postural stability in human subjects. 6. Neu-
rosci Lett. [periódico online] 2004 [citado em 2011 novembro 27]; 19;356(3):228-30. Disponível em: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15036636
Meurer PS, Rosas RF. Liberação Miofascial nas assimetrias da face. [Internet] 2006 [citado em 2001 novembro 7. 
27]. Disponível em: http://www.fi sio-tb.unisul.br/Tccs/06b/patricia/artigopatricia.pdf
Andrade TNC, Frare JC. Estudo comparativo entre os efeitos de técnicas de terapia manual isoladas e associadas 8. 
à laserterapia de baixa potência sobre a dor em pacientes com disfunção temporomandibular. RGO (Porto Alegre) 
[periódico online] 2008 [citado em 2011 novembro 27]; 56(3): 287-295. Disponível em: http://bases.bireme.br/
cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=ADOLEC&lang=p&nextAction=lnk&ex
prSearch=495234&indexSearch=ID
Strini PJSA, Sousa GC, Bernardinho Júnior R, Strini PJSA, Neto AJF. Alterações biomecânicas em pacientes por-9. 
tadores de disfunção temporomandibular antes e após o uso de dispositivos oclusais. OD Odonto [periódico onli-
ne] 2009 [citado em 2011 junho 15]; 17 (33): 42-47. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revis-
tas-metodista/index.php/O1/article/view/982/1025
Marques AR, Giacomini GC, Rosa LHT. Intervenção fi sioterápica em pacientes portador de disfunção na articula-10. 
ção temporomandibular. Praxisterapia [periódico online] 2000 [citado em 2011 setembro 27]; 2(2):30-4. Dispo-
nível em: http://www.ctec.unicruz.edu.br/revista/artigos/38.pdf
Kogawa EM, Kato MT, Santos CN, Conti PCR. Evaluation of the effi cacy of low-level laser therapy (LLLT) and the 11. 
microelectric neurostimulation (MENS) in the treatment of myogenic temporomandibular disorders: a randomized 
clinical trial. J Appl Oral Sci [periódico online] 2005 [citado em 2005 junho 29]; 13 (3):280-5. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/jaos/v13n3/a15v13n3.pdf



923

Ter Man. 2011; 9(46):919-923

Daiane Badalotto, Fabiano Chiesa, Renata Maraschin, et al.

Morelli JGS, Rebelatto JR. A efi cácia da terapia manual em indivíduos cefaléicos portadores e não-portado-12. 
res de degeneração cervical: análise de seis casos. Rev. bras. fi sioter [periódico online] 2007 [citado em 2011 
agosto 15]; 11 (4): 325-329. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
35552007000400013
Scarpelli PB. Análise do comportamento de dor em disfunção temporomandibular. [internet] 2007 [citado em 13. 
2011 novembro 15]. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/tde_busca/arquivo.
php?codArquivo=35
Bianchini EMG, Paiva G, Andrade CRF. Movimentos mandibulares na fala: interferência das disfunções temporo-14. 
mandibulares segundo índices de dor. Pró-fono R. Atual. Cient. [periódico online] 2007 [citado em 2011 abril 15]; 
19 (1): 7-18. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01045687200700010000
2&ln=pt&nrm=iso&tlng=pt
Fernandes WVB, Michelotto AB, Kimura S. Comparação entre técnicas osteopáticas e fi sioterapia convencional 15. 
para tratamento das desordens temporomandibulares. Revista Inspirar [periódico online] 2009 [citados em 2011 
julho 25]; 1 (1): 29-33. Disponível em: http://www.pontinho.com.br/IMG_UP/not_64mhrevista_cientifi ca1.pdf
Amorim ECO, Daher CRM. Efeitos da terapia manual no tratamento da Cefaléia tipo tensional: uma revisão de lite-16. 
ratura. Revista Inspirar [periódico online] 2010 [citado em 2011 abril 10]; 2(2): 12-16. Disponível em: http://www.
inspirar.com.br/revista/wp-content/uploads/2010/04/revista_cientifi ca_inspirar_edicao_5_mar_abr_2010.pdf
Alves RLBR, Silva PFs, Veiga PHA. A efi cácia dos recursos fi sioterapêuticos no ganho da amplitude de abertura 17. 
bucal em pacientes com disfunções craniomandibulares. Ver. Odontol. UNESP (Online) [periódico online] 2010 [ci-
tado em 2011 fevereiro 15]; 39 (1): 49-54. Disponível em: http://rou.hostcentral.com.br/PDF/v39n1a08.pdf
Grazia RC, Forti VAM. Efeitos do programa de terapia manual na qualidade de vida de mulheres na meia idade 18. 
com disfunção na articulação temporomandibular. In: Vilarta R, Gutierrez GL, Carvalho THPF, Gonçalves A (Orgs.). 
Qualidade de vida e novas tecnologias. [online] Campinas: Ipes Editorial, 2007, 149-156. Disponível em: http://
www.fef.unicamp.br/departamentos/deafa/qvaf/livros/foruns_interdisciplinares_saude/tecnologia/tecnologia.pdf
Endo C, Guimarães EL, Guimarães EL. Uma abordagem fi sioterapêutica nos distúrbios crânio-faciais relacionado 19. 
às desordens craniomandibulares (DCM) e distúrbios posturais: relato de caso. Revista Hispeci & Lema [periódi-
co online] 2005 [citado em 2011 março 15]; 8: 1-6 Disponível em: http://www.unifafi be.com.br/revistasonline/
arquivos/revistafafi beonline/sumario/9/18052011154059.pdf 
Ferreira FV, Ferreira FV, Peroni ABF, Tabarelli Z. Desordens temporomandibulares: uma abordagem fi sioterapêuti-20. 
ca e odontológica. Stomatos [periódico online] 2009 [citado em 2011 junho 16]; 15 (28): 27-37. Disponível em: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=85015147004
Pereira RPA, Negreiros WA, 21. Scarparo HC, Pigozzo MN, Consani RLX, Mesquita MF. Bruxismo e qualidade de vida. 
Revista Odonto Ciência – Fac. Odonto/PUCRS [periódico online] 2006 [citado em 2011 junho 18]; 21 (52): 185-
190. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/ojs/index.php/fo/article/view/1071/847
Póli MS, Morosini MRM, Munhoz RCP. Abordagem interdisciplinar na disfunção temporomandibular: relato de caso. 22. 
Arq. Ciências saúde UNIPAR [periódico online] 2003 [citado em 2011 julho 15]; 7(2): 171-177. Disponível em: 
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=
p&nextAction=lnk&exprSearch=413947&indexSearch=ID
Grossmann E, Collares MVM. Odontalgia associada à dor e a disfunção miofascial. 23. 
Rev Soc Bras Cir Craniomaxilofac [periódico online] 2006 [citado em 2011 março 15]; 9(1): 19-2 Disponível em: 24. 
http://www.abccmf.org.br/revi/pdf/Rev%20Jan_Jun_2006.pdf
Spillere A, Rosas RF. Tratamento fi sioterapêutico na disfunção da articulação temporomandibular (ATM): um es-25. 
tudo de caso. [Internet] 2002 [citado em 2011 novembro 22]. Disponível em: http://www.fi sio-tb.unisul.br/
Tccs/03a/aline/artigoalinespillene.pdf
Viana OM. A infl uência da fi sioterapia na promoção da qualidade de vida em pacientes com disfunção tempo-26. 
romandibular. [Internet] 2008 [citado em 2011 fevereiro 12]. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/
disponiveis/17/17139/tde-27102009-135115/pt-br.php
Ciccone CC, Oliveira MAD, Hildebrand MS. Revisão bibliográfi ca da anatomia de ombro e da Capsulite adesiva 27. 
para futura abordagem na terapia manual de Maitland. Anuário da Produção Acadêmica Docente [periódico onli-
ne] 2007 [citado em 2011 abril 15]; 1(1):285-290. Disponível em: http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/
anudo/article/view/770/597
Maluf SA. Efeito da reeducação postural global e do alongamento estático segmentar em portadoras de disfunção 28. 
temporomandibular: um estudo comparativo. [Tese] 2007 [citado em 2011 novembro 20]. Disponível em: http://
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5160/tde-01062007-100655/ptbr.php#referencias
Amantéa DV, Novaes AP, Denser G, Barros TP. A importância da avaliação postural no paciente com disfunção da 29. 
articulação temporomandibular. Acta ortop. bras [periódico online] 2004 [citado em 2011 setembro 15]; 12(3): 
155-159. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-78522004000300004



924

Ter Man. 2011; 9(46):924-930

Artigo de Revisão

Relação entre dor lombar e fadiga muscular por 
meio da análise eletromiográfica: uma revisão 
sistemática.
Relationship between low back pain and muscle fatigue through the electromyographic analysis: 
a bibliographic review.
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Resumo
Introdução: A dor lombar crônica é uma das principais causas de incapacidade laboral e funcional sendo defi nida 
como uma desordem músculoesquelética caracterizada por redução de força e resistência musculares. Observa-se na 
literatura uma incidência signifi cativa de ocorrência de dor lombar na população e uma interação com a fadiga dos 
músculos vertebrais lombares. Objetivo: O objetivo desta revisão foi sistematizar evidências científi cas sobre a efi -
cácia da eletromiografi a para análise da relação entre dor lombar e fadiga muscular. Método: Foi realizado um levan-
tamento bibliográfi co dos últimos cinco anos por meio de descritores em língua inglesa e portuguesa, nas bases de 
dados eletrônica Medline e Lilacs para identifi car artigos relevantes que avaliassem esta associação. Optou-se por pro-
curar os termos low back pain, electromyography e muscle fatigue, em cruzamento. Foram pré-selecionados 81 arti-
gos para análise, dentre eles, 59 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão desta revisão. Resul-
tados: Como achado, observou-se que as mudanças na atividade mioelétrica muscular podem ser identifi cadas por 
meio da EMG. Conclusão: Nesse sentido, este método mostrou-se como uma ferramenta de avaliação efi caz e não-
invasiva, capaz de avaliar e monitorar a fadiga muscular localizada da região lombar.
Descritores: Dor lombar, eletromiografi a, fadiga muscular.

Abstract
Introduction: Chronic low back pain is one of the leading causes of functional and employment disability being de-
fi ned as a musculoskeletal disorder characterized by strength and endurance muscular reduction. It is observed in the 
literature a signifi cant incidence on occurrence of low back pain in the population and an interaction with the mus-
cle fatigue of the column spinal. Objective: The aim of this review was to systematize the scientifi c evidence relating 
to electromyography effectiveness to analysis of the relationship between low back pain and muscle fatigue. Meth-
od: The bibliographic research was performed, published over the past fi ve years by descriptors in English and Portu-
guese, using the Medline and Lilacs electronic database to identify relevant articles which evaluated this association. 
It was to search for the terms low back pain, electromyography and muscle fatigue, combined. It was selected 81 ar-
ticles for use and analysis, among them, 59 were excluded for haven’t met the inclusion criteria in this review. Re-
sults: It was observed that changes in muscle myoelectric activity can be identifi ed by EMG. Conclusion: Thus, this 
method was shown as an effective and noninvasive tool of evaluation, being able to assess and monitor the muscular 
fatigue of the lumbar region.
Keywords: Low back pain, electromyography, muscle fatigue.
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INTRODUÇÃO

A dor lombar é uma desordem músculoesqueléti-

ca caracterizada por redução da força e resistência mus-

culares, fato que pode comprometer a capacidade fun-

cional da coluna vertebral e aumentar o risco de novas 

lesões(1,2). É possível que a instabilidade da coluna ver-

tebral seja responsável pelo início súbito dos episódios 

de lombalgia(3). 

A dor lombar crônica é um problema signifi cativo, 

tanto no âmbito médico quanto econômico. É respon-

sável por 10 a 14% do total de dias de trabalho perdi-

dos devido à incapacidade que esta patologia pode cau-

sar. Estima-se que a prevalência de dor nas costas ao 

longo da vida, em países industrializados, é cerca de 

70% de toda a população mundial(4-8). Dados epidemio-

lógicos obtidos de uma população de indivíduos jovens 

sugerem que a incidência de dor lombar é menor em in-

divíduos ativos e em atletas de elite(9).

Autores apontam que a dor lombar crônica pode 

estar relacionada à fadiga dos músculos vertebrais lom-

bares e à baixa resistência isométrica desses(2,9,10), além 

de que várias funções neuromusculares tem se mostra-

do alteradas nesta condição, tais como: mecanismos de 

feedforward, feedback, propriocepção, tempo de rea-

ção psicomotora, equilíbrio e padrões de coordenação 

muscular(11).

A fadiga muscular é defi nida como a incapacidade 

de um músculo sustentar e/ou fornecer a força necessá-

ria para a realização de um trabalho externo(12), sendo 

que a fadigabilidade excessiva dos músculos paraverte-

brais lombares, apontada por alterações no comporta-

mento e ativação das unidades motoras(9), tem sido ava-

liada por meio da eletromiografi a (EMG). 

A EMG é um método não invasivo amplamente uti-

lizado nas últimas décadas(6,13,14,15) capaz de estudar me-

canismos neuromusculares associados com a fadiga 

muscular por meio de testes de resistência à fadiga com 

contração isométrica voluntária máxima, já que esta, 

aplicada de forma sustentada induz a alterações nos pa-

râmetros de potência espectral do sinal eletromiográfi co 

como a queda na freqüência de força, bem como a fre-

qüência mediana(1,9,14,16).

A fadiga muscular pode ser identifi cada pela verifi -

cação do declínio dos valores da freqüência mediana e/

ou do aumento da amplitude do sinal EMG em função do 

tempo(9). Para a avaliação dos desequilíbrios musculares 

presentes em indivíduos com dor lombar crônica e ines-

pecífi ca, entende-se ser interessante que eles pudessem 

ser quantifi cados de forma objetiva, pois dessa forma, 

os resultados poderiam contribuir para a prescrição do 

tratamento e o acompanhamento de sua evolução.

Sugere-se que a conexão entre fadiga e parâme-

tros espectrais eletromiográfi cos é a base para o uso da 

EMG como um método objetivo e não-invasivo de ava-

liação da resistência muscular(16).

Apesar dos esforços, ainda há uma quantidade con-

siderável de incertezas e discussões acerca de sua etio-

logia e a dos riscos considerados mais importantes para 

o desenvolvimento da lombalgia(2). Sendo assim, a aqui-

sição de maiores informações viabiliza a concepção de 

novas estratégias de prevenção.

Considerando-se que, para a realização de ativi-

dade de força muscular, é necessário que antes ocorra 

uma ativação neuromuscular, acredita-se que, utilizan-

do a EMG seja possível monitorar a ativação neuromus-

cular dos músculos do tronco. Desta forma, o objetivo 

deste estudo foi sistematizar evidências científi cas sobre 

a efi cácia da EMG para análise da relação entre dor lom-

bar e fadiga muscular.

MÉTODO

Estratégia de busca

Foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de 

dados eletrônicas com acesso online: Medline (Medical 

Literature, Analysis and Retrieval System Online) e Li-

lacs (Literatura Latino-americana e do Caribe de Infor-

mação em Ciências da Saúde), utilizando o cruzamen-

to entre as palavras-chave: dor lombar, eletromiografi a 

e fadiga muscular. Essas palavras foram defi nidas por 

meio de descritores da área da saúde (DeCS) e seus res-

pectivos correspondentes na língua inglesa (MeSH).

Estratégias de seleção

Os estudos foram selecionados por um revisor, com 

base nos títulos, excluindo-se aqueles que não estavam 

claramente relacionados ao tema da revisão. Em segui-

da todos os títulos selecionados tiveram seus resumos 

analisados para identifi car aqueles que atendiam aos 

critérios de inclusão nesta pesquisa. Posteriormente, os 

textos completos dos artigos relevantes foram submeti-

dos a uma avaliação fi nal e suas listas de referência che-

cadas de forma independente, para identifi cação de es-

tudos de possível relevância que não tinham sido encon-

trados na busca eletrônica. 

Critérios de inclusão

Foram incluídos estudos com resumo e texto com-

pleto nas línguas inglesa e portuguesa referente ao perí-

odo de janeiro de 2005 a dezembro de 2010 com popu-

lação portadora de dor lombar.

Delineamento e tipo de desfechos mensurados

Para esta revisão bibliográfi ca, foram considerados 

artigos comparando a incidência de dor lombar inespe-

cífi ca associada à fadiga muscular analisada por meio 

da EMG. 

RESULTADOS

A busca resultou em 123 referências nas bases de 
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dados consultadas. Pela análise de resumos, foram iden-

tifi cadas as pesquisas relevantes ao tema abordado por 

este estudo. Desse modo, foram pré-selecionados 81 ar-

tigos para a revisão na íntegra. Dentre as 81 pesquisas 

analisadas, 59 foram excluídas por não atenderem aos 

critérios de inclusão desta revisão bibliográfi ca.

A composição das amostras dos 13 estudos variou 

de 13 a 350 indivíduos com dor lombar. As amostras 

foram formadas por participantes de ambos os gêneros. 

Quanto à idade dos participantes com dor lombar, os es-

tudos utilizaram faixas etárias distintas, com variação 

de 18 a 60 anos.

Entre os desfechos analisados, a dor lombar se 

destaca por estar presente em todos os estudos (tabela 

1). No entanto, os índices eletromiográfi cos para avalia-

ção da fadiga muscular difere entre as pesquisas, sendo 

a mais utilizada a freqüência mediana (n=11).

DISCUSSÃO

Os principais achados desta pesquisa podem ser 

descritos em dois tópicos:

1) Associação entre a fadiga muscular localizada e 

dor lombar, e;

2) A EMG como método para avaliar e monitorar a 

fadiga muscular.

1) Associação entre a fadiga muscular localizada 

e dor lombar

Há uma íntima relação entre a resistência isomé-

trica dos músculos eretores da coluna, a manutenção 

de sua integridade física e funcional, bem como a pre-

sença de algias vertebrais(9). A falta de co-contração dos 

músculos lombares pode ser um fator signifi cativo na 

dor lombar crônica, alterando a fi siologia articular deste 

segmento e predispondo o indivíduo a tensões muscula-

res e novas lesões(10).

Sendo assim, a fadiga muscular é defi nida como 

falha ou diminuição da força durante atividades de 

sustentação(15). Estudos demonstraram que após um 

episódio de dor lombar ocorre rápida atrofi a dos múscu-

los eretores lombares e que essa atrofi a persiste mesmo 

após a regressão dos sintomas(9). 

A fadiga muscular pode ocorrer por dois mecanis-

mos básicos e distintos sendo divididos em fadiga cen-

tral e periférica. A primeira ocorre no motoneurônio pro-

ximal e na medula espinal enquanto que, a fadiga peri-

férica, afeta as unidades motoras dos nervos periféricos, 

placas motoras e fi bras musculares(17). No entanto, a re-

lação entre a função muscular e a musculatura vertebral 

infere uma associação mas não implica necessariamen-

te em uma relação causal(2). 

Análises da fadiga muscular baseada na técnica de 

EMG tem sido amplamente proposta para avaliação e 

classifi cação dos músculos lombares(6).

Tem sido referido que os indivíduos com lombalgia 

demonstraram maior fadigabilidade dos músculos para-

vertebrais na região da coluna torácica do que na co-

luna lombar, independentemente da variável gênero(18), 

descartando-se a possibilidade de ocorrerem alterações 

musculares por infl uências hormonais. 

Porém, o fator idade dos indivíduos revelou uma in-

teração com as alterações sofridas pelos músculos pa-

ravertebrais sugerindo que, estes músculos podem de-

sempenhar um papel signifi cante em relação à resistên-

cia muscular lombar em indivíduos lombalgicos em com-

paração com indivíduos assintomáticos(18).

2) A emg como método de avaliação e monitora-

mento da fadiga muscular

Em indivíduos com dor lombar crônica, a estabilida-

de da coluna é reduzida devido à perda do controle pas-

sivo (vértebras, discos e ligamentos) e ativo (músculos 

e tendões). Essas mudanças no controle motor podem 

ser esperadas como um mecanismo compensatório à 

perda da estabilidade deste segmento corporal. Tanto 

os músculos superfi ciais quanto os músculos intrínsecos 

abdominais e lombares são necessários para a estabili-

dade e o controle do movimento(19). 

Uma estabilização segmentar do tronco inadequa-

da pode levar a instabilidade na coluna lombar e o re-

condicionamento destes músculos promove uma dimi-

nuição, a curto e longo prazo, dos sintomas apresenta-

dos pelos indivíduos com dor lombar crônica. Vários fa-

tores como a intensidade, a freqüência, e o tipo de con-

tração realizada durante a execução de uma atividade fí-

sica infl uenciam a adaptação muscular(5).

Estudos eletromiográfi cos tem demonstrado al-

terações na ativação muscular, na fadigabilidade e, na 

ativação muscular assimétrica nos músculos lombares 

em indivíduos com dor lombar comparado a indivídu-

os saudáveis(2).

A fadiga muscular pode ser identifi cada por meio 

da análise da ativação e do comportamento dos com-

ponentes funcionais do sistema neuromuscular duran-

te a elevação da amplitude do sinal eletromiográfi co(9). 

Há um aumento da amplitude na banda de menor fre-

qüência e uma diminuição relativa na banda de maior 

freqüência(17).

Alguns estudos tem demonstrado que a medida 

de entropia do sinal eletromiográfi co para a caracteri-

zação de alterações neuromusculares é útil para avaliar 

a fadiga muscular localizada em uma abordagem não 

invasiva(10,20) e sugerem que, esta ferramenta poderia 

fornecer uma mensuração confi ável de análise da fadi-

ga muscular(16). A entropia de Shannon, que mensura a 

complexidade e o grau de incerteza da informação, pode 

ser amplamente utilizada para avaliar a fadigabilidade 

muscular localizada(10).

A análise eletromiográfi ca da fadiga muscular 

também pode ser caracterizada por meio de mudan-
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ças na freqüência mediana(10,20) ou por um parâmetro 

diferente do espectro de força chamado de bandas de 

freqüência(4).

Uma forma de análise mais interessante seria a uti-

lização de variáveis derivadas do espectro de freqüência 

do sinal EMG, entre elas a frequência mediana, menos 

sensível aos ruídos e mais sensível aos fenômenos fi sio-

lógicos relacionados com a fadiga muscular(9). Porém, 

os estudos de Sung et al.(20), sugerem que os resultados 

calculados a partir da série temporal baseados no espec-

tro de potência da freqüência mediana são confl itantes 

por incluir ruído aleatório sobreposto ao sinal EMG.

A avaliação da função muscular confi rma a fadi-

ga eletromiográfi ca por meio da diminuição nos valo-

res da freqüência mediana após teste de exaustão(10). 

Essa diminuição da freqüência mediana pode estar rela-

cionada com o tipo de fi bra muscular recrutada duran-

te a realização de um determinado exercício sugerin-

do que, fi bras musculares de menor calibre são recru-

tadas em intensidades de cargas mais altas ou em si-

tuação de fadiga(9). Durante uma contração fadigante, 

a compressão do espectro de potência a uma freqüên-

cia mais baixa é normalmente observada. Os indivídu-

os que possuem uma resistência muscular mais efi cien-

te apresentam um decaimento nos valores de freqüên-

cia mediana menores do que os pacientes com dor lom-

bar crônica(20).  

Kramer et al.(21), sugerem que a falha principal em 

todos os estudos sobre a fadiga e EMG é a confi abilida-

de da mensuração de força máxima pois, não existe um 

instrumento de avaliação que determine se a força má-

xima medida corresponde à força máxima verdadeira.

Deste modo, as alterações funcionais musculares, a 

idade, o gênero, a gordura corporal, o nível de condicio-

namento físico e o grau de estresse a que a musculatu-

ra é submetida, interferem na qualidade da captação do 

sinal EMG e, consequentemente, na resposta muscular.

CONCLUSÃO

Esta revisão mostra que a EMG é uma ferramenta 

confi ável e efi caz, capaz de avaliar e monitorar a fadiga 

muscular localizada, atuando como um método objetivo 

e não-invasivo de distinguir os indivíduos com e sem dor 

lombar por meio da avaliação da resistência muscular. 

Com base nas evidências científi cas analisadas sugere-se 

uma importante associação entre a fadiga muscular e a 

ocorrência de dor lombar, porém não indica uma relação 

causal. A EMG, associada à prática clínica, poderia contri-

buir para a prescrição e acompanhamento da evolução do 

tratamento proposto de indivíduos com dor lombar. 
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Artigo de Revisão

Tratamento da dor lombar por meio de 
manipulação da coluna vertebral.
Treatment of low back pain by spinal manipulation: a systematic review.

Márcio Aragão Nagamine(1), Fábio Mícolis de Azevedo(1), Regiane Rocha Costalonga(1), José Carlos Silva 

Camargo Filho(1).

Resumo

Introdução: A dor lombar (DL) é o segundo maior motivo de consultas médicas gerando elevados gastos com trata-

mentos e afastamento de trabalho. O tratamento da dor lombar, principalmente de causa não defi nida, é de interesse 

dos fi sioterapeutas e o método manipulativo vem sendo indicado e muito utilizado na prática clínica. Objetivo: O ob-

jetivo deste estudo é apresentar uma revisão sistemática referente à reunião de informações, atualizadas e baseadas 

no método científi co, que descrevem os métodos de avaliação e os efeitos da manipulação de alta velocidade e baixa 

amplitude (MAVBA) na dor lombar aguda e crônica. Método: Para compor esta revisão foram avaliados como elegíveis 

35 artigos dos 643 pesquisados nas bases de dados eletrônicas. Há um consenso em relação às ferramentas de ava-

liação utilizadas na literatura para avaliar a efetividade das técnicas manipulativas da coluna vertebral. Resultados: 

Em geral, os instrumentos mais utilizados são as escalas de dor e questionários sobre incapacidade funcional. Con-

clusão: Porém, no contexto clínico, não se observa um consenso para o uso da MAVBA como único recurso terapêuti-

co aplicado em pacientes com DLA ou DLC.

Palavras-chave: dor lombar, manipulação, manipulação da coluna, resultado de tratamento.

Abstract

Introduction: Low back pain (LBP) is the second largest source of high medical costs and workout people. Treatment 

of low back pain, mainly undefi ned cause, interest to physiotherapists and the manipulative method has been recom-

mended in clinical practice. Objective: The objective of this study is present a systematic review of updated informa-

tion based on the scientifi c method relating to the evaluation methods and the effects of manipulation of high velocity 

low amplitude ( MHVLA ) in acute and chronic low back pain (ALBP / CLBP). Method: Were selected 35 articles asses-

sed as eligible of the 643 searched in electronic databases. There is a consensus on the assessment tools used to as-

sess the effectiveness of spinal manipulative techniques. Results: In general, the instruments most used are the sca-

les of pain and functional disability questionnaires. Conclusion: However, in the clinical context, is not seen a consen-

sus for the use of therapeutic MAVBA as the only resource used in patients with ALBP or CLBP.

Keywords: low back pain, manipulation, spinal manipulation, treatment and result.
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INTRODUÇÃO

A dor lombar (DL) ou lombalgia é o segundo maior 

motivo de consultas médicas gerando elevados gastos 

com tratamentos e afastamento de trabalho(1). Cerca de 

60-85% da população sentirá DL pelo menos uma vez 

em suas vidas, sendo que, 6% a 10% dos indivíduos 

com dor lombar aguda (DLA) desenvolverão a dor lom-

bar de caráter crônico (DLC)(2). Um estudo recente mos-

trou que os pacientes que vivenciaram a DL por mais de 

30 dias, 40% continuaram a apresentar sintomas por 1 

a 5 anos(3).

Entende-se por DL todas as condições de dor com 

ou sem rigidez, localizadas nas regiões inferiores do 

dorso, entre o último arco costal e a prega glútea, sendo 

que, a DLA é aquela com duração menor do que 6 se-

manas e DLC com duração, intermitente, maior do que 

12 semanas(3-5).

Dentre os diferentes tipos de tratamentos multidis-

ciplinares para DL encontramos tratamentos farmaco-

lógicos, exercícios, fi sioterapia, massagem, recomenda-

ções ergonômicas e a acupuntura. No entanto, estudos 

randomizados recentes têm demonstrado maior efi cácia 

da terapia manual, que pode ser subdividida em: i) ma-

nipulação de alta velocidade e baixa amplitude (MAVBA) 

também chamado de Thrust(1, 6, 7); ii) mobilizações de 

baixa velocidade e alta amplitude (MBVAA)(1, 8).

As técnicas de MAVBA caracterizam-se como uma 

abordagem conservadora para o tratamento da dor lom-

bar (9, 10). O local de aplicação da manipulação é esco-

lhido levando-se em consideração a apresentação clíni-

ca do paciente, bem como as preferências de tratamen-

to do terapeuta. A transmissão dessas forças tem a fun-

ção de promover estímulos mecânicos à articulação ou 

grupo de articulações da coluna vertebral(3-5).

O tratamento da dor lombar, principalmente de 

causa não defi nida, é de interesse dos fi sioterapeutas e 

o método manipulativo vem sendo indicado(11) e muito 

utilizado na prática clínica(4). Neste contexto, o objeti-

vo deste estudo é apresentar uma revisão sistemática 

referente à reunião de informações, atualizadas e ba-

seadas no método científi co, que descrevem os méto-

dos de avaliação e os efeitos do tratamento manipulati-

vo MAVBA na dor lombar aguda e crônica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Fontes de dados e pesquisa

Os artigos foram obtidos por meio de pesquisa bi-

bliográfi ca eletrônica nas bases de dados eletrônica Me-

dline (Medical Literature, Analysis and Retrieval System 

Online – 1980 até fevereiro de 2011), PudMed (U.S. Na-

tional Library of Medicine – 1980 até fevereiro de 2011), 

PEDro (Physiotherapy Evidence Database – até feverei-

ro de 2011) e SciELO (Scientifi c Electronic Library Onli-

ne – 1985 até fevereiro de 2011). Foram usadas pala-

vras-chave relacionadas ao domínio dos estudos clínicos 

controlados randomizados, associadas ao descritor “dor 

lombar”, como recomendado pelo grupo de revisão Co-

chrane Back review(12). Os termos específi cos para trata-

mentos através de métodos manipulativos foram extra-

ídos dos Descritores em Ciências da Saúde, não sendo 

considerados para busca seus sinônimos. Houve restri-

ção para o idioma inglês e português.

Seleção dos estudos

Dois revisores determinaram a elegibilidade dos 

estudos para compor a revisão. Cada revisor avaliou de 

forma independente os estudos seguindo uma lista de 

checagem contendo os seguintes critérios: i) estudos 

clínicos randomizados ou quase randomizados; ii) com-

paração entre a MAVBA, tratamento placebo ou outro 

tipo de tratamento associado; iii) em estudos com tra-

tamento associado com a MAVBA, esta deveria compre-

ender ao menos 40% do total da abordagem terapêuti-

ca; iv) estudos clínicos randomizados ou quase randomi-

zados com explícitos critérios de inclusão de indivíduos 

que apresentaram dor lombar de causa não específi ca, 

com ou sem dor irradiada para aperna, e ao menos 6 se-

manas de queixa de dor ou recorrência do sintoma.

No caso de divergência sobre a elegibilidade de um 

estudo pelos dois revisores, um terceiro revisor foi con-

sultado. A qualidade dos métodos empregados nos es-

tudos clínicos randomizados ou quase randomizados não 

foi avaliada.

RESULTADOS 

A busca inicial nas bases de dados retornou 643 ar-

tigos. Destes, 82 artigos com potencial de elegibilida-

de, baseado em seu título e resumo, foram pré-selecio-

nados. Dos 82 artigos com potencial de elegibilidade 35 

artigos foram avaliados como elegíveis para a inclusão 

nesta revisão (fi gura 1). As razões para a exclusão dos 

demais artigos são apresentadas na fi gura 1.

Os trabalhos selecionados foram subdivididos em 

tópicos e ordenados conforme a maior relevância de 

acordo com a avaliação dos pesquisadores.

DISCUSSÃO

Métodos de Avaliação

Observou-se uma grande variedade de ferramen-

tas de avaliação em torno da manipulação vertebral 

em pacientes com DL, entre eles: percepção global da 

melhora(13, 14), ADM da articulação lombo-pélvica(15), tes-

tes ortopédicos(16), nível de cortisol, variabilidade da fre-

quência cardíaca (VFC)(17) e análise do sinal eletromio-

gráfi co (EMG) (16, 18, 19). No entanto as ferramentas pre-

dominantes foram: i) as escalas numéricas para quan-

tifi cação da dor; ii) os questionários sobre incapacida-

de funcional.
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A escala Numérica de Classifi cação da Dor (Nume-

ric Pain Rating Scale, NPRS)(15, 20-24) ou a Escala Visual 

Analógica de Dor (Visual Analogic Scale, VAS) são am-

plamente utilizadas (7, 13, 14, 16, 19, 25-32). Tanto a NPRS quan-

to a VAS são descritas na literatura como uma esca-

la numérica de 11 pontos variando de 0 (sem dor) a 

10 (pior dor imaginável). É considerada a melhor fer-

ramenta sensível às alterações clínicas dos indivíduos, 

apresentando boa confi abilidade e reprodutibilidade in-

tra-avaliador e inter-avalidor.

Os questionários de incapacidade funcional são 

apresentados em ordem de maior frequência de uso nos 

estudos selecionados, e são:

a) o inquérito de debilidade Oswestry (ODI) possui 

10 questões com 6 alternativas cada. As primeiras ques-

tões são referentes à intensidade da dor e as outras 9 

são referentes às atividades de vida diária. Sua pontua-

ção varia de 0 (zero) a 100 (cem) onde o zero refere-se 

a ausência de incapacidade e cem representa incapaci-

dade funcional grave(15, 16, 19, 20, 22, 23, 29, 31-33);

b) a ferramenta Rolland Morris Disability Question-

naire (RMDQ) é constituída de 24 questões de auto-res-

postas apresentadas de forma dicotômica (sim ou não). 

O resultado pode variar de 0 a 24 pontos que caracteri-

zam, respectivamente, uma condição normal e a presen-

ça de uma grave incapacidade funcional (13, 14, 21, 26, 27) ;

c) o questionário Fear Avoidance Beliefs Question-

naire (FABQ) aborda o medo, as crenças e o comporta-

mento de evitação dos indivíduos com DL. É composto 

por 16 questões de auto-resposta que são divididos em 

duas escalas: i) uma que aborda os medos e as crenças 

dos indivíduos em relação ao trabalho (FABQ-Work); ii) 

uma que aborda os medos e crenças em relação às ati-

vidades físicas (FABAQ-Phys). Cada item é graduado em 

uma escala Likert de sete pontos, onde zero refere-se à 

completa discordância do paciente quanto as perguntas 

e sete refere-se a sua plena concordância (19, 24, 27, 29, 34).

Tratamento manipulativo associado a fármacos

Hancock et al.(14) realizaram um trabalho com 240 

sujeitos com DLA (6 semanas) divididos aleatoriamen-

te em 4 grupos: 1) manipulação + fármaco 2) mani-

pulação placebo + fármaco; 3) manipulação + fárma-

co placebo; 4) manipulação placebo + fármaco place-

bo. Os autores concluíram que nenhuma combinação te-

rapêutica diminuiu o tempo de recuperação do pacien-

te em 12 semanas.

Estudo semelhante, com 104 pacientes, foi realiza-

do por Juni, et al. (21) e concluiu que a manipulação de 

alta velocidade, aplicada em 80% das sessões, não dimi-

nuiu o consumo de fármacos em pacientes com DLA em 

2 semanas e 6 meses depois. Os terapeutas de ambos 

os estudos tinham a liberdade de escolher qual técnica 

utilizar, thrust ou mobilização, em cada paciente.

Santilli et al.(28) trabalharam com 2 grupos de indi-

víduos com DLA local ou com irradiação devido à protru-

são discal: i) aplicando MAVBA; ii) manipulação place-

bo. Os autores concluíram que o grupo manipulado com 

MAVBA consumiu menos fármacos para o controle da 

dor. Também, verifi cou-se o alívio das dores locais e ir-

radiadas em menos dias corridos, enquanto que o nível 

de dor do grupo placebo foi signifi cativamente menor 

a partir do 30° dia. Padayachy et al.(35) concluiu que a 

MAVBA pode ser efi caz para minimizar a infl amação, re-

duzindo a taxa de do cortisol sérico. Tal fato pode ex-

plicar a diminuição do consumo de medicamentos entre 

a população de DLA que receberam a manipulação ver-

tebral.

Hondras et al.(27) conclui que na dor lombar crônica, 

a terapia manipulativa por meio da MAVBA foi mais efi -

ciente comparado ao tratamento com fármacos em pa-

cientes acima de 55 anos, principalmente em relação à 

condição funcional dessa população.

Tratamento manipulativo na dor lombar aguda 

(DLA)

Fritz et al.(23), conclui que a utilização da MAVBA 

pode trazer bons resultados clínicos desde que: i) os pa-

cientes apresentem dor lombar a menos de 16 dias; ii) 

não apresentem sintomas de irradiação; iii) a aplicação 

da MAVBA  respeite pelo menos 2 das 5 regras de pre-

dição à manipulação validado por Childs et al(36). Em ou-

tros dois estudos, os autores relatam que a MAVBA, no 

segmento lombar, pode ser mais efi ciente na diminui-

Figura 1. Fluxograma da inclusão e exclusão de artigos na 
revisão sistemática.
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ção da dor e debilidade do que outros tipos de terapia 

manual(20, 37) ou a manipulação por meio de dispositivo 

mecânico que substitui o impulso manipulativo.

Schneider et al.(37) conclui que pacientes que rece-

beram manipulação mecânica necessitaram também de 

outras abordagens terapêuticas complementares. Shea-

rar et al.(15) conclui que, se a manipulação for na articu-

lação sacro-ilíaca, tanto a manipulação mecânica quan-

to a manipulação manual são indicadas para a DLA sem 

diferenças signifi cantes.

É importante ressaltar que todos os autores reco-

mendam cuidados extras e orientações para a aplica-

ção da técnica, já que nem todos os pacientes aceitam a 

MAVBA nesta condição clínica. 

Tratamento manipulativo na dor lombar crônica 

(DLC)

Vários estudos associam a MAVBA, na DLC, com 

outras técnicas terapêuticas como: i) o ultra-som(16); ii) 

cinesioterapia(13, 24); iii) método Mckenzie(24, 30); iv) mobili-

zação articular(27, 38). Em comum, estes estudos concluem 

que a MAVBA é mais efi ciente no controle dos sintomas 

clínicos e incapacidade funcional a curto e longo prazo.

Ferreira et al.(13) e Learman et al.(29) associaram a 

MAVBA a exercícios de controle motor. Ambos concluí-

ram que esta associação foi mais efi ciente no controle 

da dor em comparação a aplicação isolada da MAVBA ou 

da série de exercícios. No entanto, sugerem a utilização 

da manipulação vertebral antes da execução dos exer-

cícios de controle devido, principalmente, ao o menor 

nível de dor do paciente. 

Lalanne et al.(19) aplicou a MAVBA no nível da vér-

tebra L3 de indivíduos sintomáticos com DLC e avaliou 

o comportamento do sinal eletromiográfi co (EMG) dos 

músculos paravertebrais (MPV) abaixo de L1. Os autores 

descrevem que houve uma redução imediata do sinal 

EMG dos MPV apenas no nível de L2. Sugere-se que uma 

redução do sinal EMG de pelo menos 25%, da intensi-

dade verifi cada antes da manipulação, pode estar re-

lacionado com a melhora da modulação neuromuscu-

lar de indivíduos com DLC e consequente diminuição da 

dor(16, 18, 19, 39).

Bialosky et al(24) sugere que a MAVBA pode alterar 

a modulação do corno dorsal da medula espinhal, inibin-

do a somação temporal das fi bras tipo A delta, geran-

do hipoalgesia local e na região correspondente ao der-

mátomo do segmento manipulado. Couto et al(7) apli-

cou a MAVBA no segmento torácico médio de pacientes 

com DLC e concluiu que não houve diminuição da dor 

em comparação com grupo que foi aplicada manipula-

ção placebo. 

Considerações sobre outras abordagens no 

tratamento com a MAVBA

Suter et al.(40) analisou a resposta do refl exo de Ho-

ffman frente a MAVBA da articulação sacro-ilíaca em 

pessoas saudáveis e com dor lombar. O autor sugere 

que a MAVBA provoca uma redução da excitabilidade do 

trato nervoso avaliado. Ressalta-se que esta reposta foi 

observada apenas em sujeitos sintomáticos com DLC.

Roy et al.(17) estudou a variabilidade de frequência 

cardíaca (VFC) durante a aplicação da MAVBA, mecânica 

e manual, no segmento lombar em pacientes com DLA 

e sem dor. O estudo mostra que ambos os grupos apre-

sentaram alteração na VFC, independentemente da téc-

nica utilizada. Os autores sugerem que apenas o toque 

na região lombar pode infl uenciar a modulação do siste-

ma parassimpático. Porém, nos sujeitos com DLA foi ob-

servada uma menor atividade do sistema parassimpáti-

co comparado com os sujeitos assintomáticos.

Kawchuk et al.(25) aplicou a MAVBA associada com 

anestesia geral de curta duração em pacientes com DLA. 

Os autores concluíram que houve melhora do quadro 

de dor comparado aos pacientes que receberam a ma-

nipulação placebo. Kohlbeck et al.(32) também aplicou a 

MAVBA associada com anestesia geral de curta duração, 

porém em sujeitos portadores de DLC que se submete-

ram ao tratamento manipulativo tradicional e não obti-

veram bons resultados clínicos em 4 a 6 semanas. Os 

autores concluíram que houve melhora da dor e debili-

dade funcional. Ambos os autores concordam que a apli-

cação da MAVBA associada à anestesia facilita a quebra 

de aderência articular e a redução na disfunção segmen-

tar devido à eliminação imediata da dor e a redução de 

espasmos musculares que podem esconder a efetivida-

de da manipulação tradicional.

CONCLUSÃO

Há um consenso em relação às ferramentas de 

avaliação utilizadas na literatura para avaliar a efetivi-

dade das técnicas manipulativas da coluna vertebral. 

Em geral, os instrumentos mais utilizados são as esca-

las de dor e questionários sobre incapacidade funcio-

nal. Porém, no contexto clínico, não se observa um con-

senso para o uso da MAVBA como único recurso tera-

pêutico aplicado em pacientes com DLA ou DLC. Os tex-

tos abordados nesta revisão permitem o entendimento 

de que a MAVBA é um recurso terapêutico complemen-

tar efi ciente no propósito de diminuir o quadro álgico e 

melhorar a função do paciente. Porém, sugere-se a re-

alização da metanalize dos dados dos artigos seleciona-

dos para que este entendimento possa ser adequada-

mente evidenciado.
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Técnicas manuais para dor miofascial e ponto 
gatilho
Manual techniques for the myofascial pain and trigger point
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Peixoto(4), Liu Chiao Yi (5).
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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 eluci-

dar os mecanismos de ação, os parâmetros mais adequados e a efetividade dos tratamentos manuais para síndrome 

da dor miofascial. Métodos: 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 gati-

lho miofacial, técnicas manuais e terapia manual, nos idiomas 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 amplitu-

de, compressão isquêmica e terapia de liberação posicional. Conclusão: Esta revisão evidencia que as técnicas ma-

nuais 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. Meth-

ods: We conducted search in the databases Sciencidirect, Bireme and PubMed, published between 1980 to 2011, cor-

relating the following keywords: myofascial pain, myofascial pain syndrome, myofascial trigger point, manual tech-

niques 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 en-

ergy 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 syn-

drome, 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.

Artigo recebido em 27 de Agosto de 2011 e aceito em 15 de novembro de 2011.

1. Fisioterapeuta, Especialista em Terapia Manual e Postural pelo Centro Universitário de Maringá – CESUMAR, Maringá, PR, Brasil.
2. Fisioterapeuta, Mestre pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, Piracicaba, SP, Brasil. 
3. Fisioterapeuta, Mestre pela Universidade de Sorocaba, Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista – Unip, Sorocaba, 
SP, Brasil.
4. Fisioterapeuta, Doutora em Ciências Médicas, Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista – Unip, Sorocaba, SP, Brasil.
5. Fisioterapeuta, Doutora em Ciências, Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, Santos, 
SP, Brasil.

Endereço para correspondência: 
Danilo Harudy Kamonseki. R: José Borghesi, 427, Jardim Emília, Sorocaba, São Paulo, Brasil. CEP: 18031-130. Tel: (15) 32331261 / 
(15) 91094880. Email: fi siot.danilo@hotmail.com



938

Ter Man. 2011; 9(46):937-942

Tratamento da dor lombar por meio de manipulação.

INTRODUÇÃO

Síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma condi-

ção de hiperirritabilidade em áreas chamadas de pon-

tos gatilho miofasciais (PGM), podendo ser encontradas 

em ligamentos, tendões, periósteo e pele, sendo mais 

comum em bandas musculares tensas, gerando dor a 

compressão e padrões característicos de dor referida 

que não seguem a distribuição da raiz nervosa ou der-

mátomos, apresentando aumento da sensibilidade, sin-

tomas de alteração do sistema nervoso autônomo e res-

trição da amplitude de movimento (ADM) (1-9). 

Os PGMs são classifi cados como ativos ou laten-

tes (1,2,4,8), sendo que os ativos causam dor espontânea 

e persistente em repouso, com a atividade muscular e à 

palpação direta, e os PGM latentes são mais comuns e 

causam dor sob compressão (1-4,6-9).

O fundamento etiológico e patogênico da SDM apa-

renta ser multifatorial, envolvendo estresse postural, 

biomecânica inefi ciente, movimentos repetitivos, há-

bitos orais parafuncionais, desequilíbrio oclusivo e ali-

mentar, falta de exercício físico, defi ciência de vitami-

nas, distúrbios de sono, problemas articulares, trauma 

agudo, fatores emocionais e psicológicos (1,2,4,5,8).

De acordo com Simons et al.(10) a patofi siologia da 

SDM está relacionada com uma lesão ou aumento do es-

tresse da fi bra muscular, levando ao encurtamento in-

voluntário, perda do suplemento de oxigênio e nutrien-

tes, e acréscimo da demanda metabólica no tecido local 
(2,6,9). Simons (11) afi rmou que qualquer tratamento que 

reduza o encurtamento do sarcômero na região do PGM 

irá também reduzir o consumo de energia e a liberação 

de substâncias sensibilizantes.

 Os dados existentes na literatura sobre os trata-

mentos manuais para a SDM ainda se apresentam de 

forma inconclusiva. Além disso, os benefícios para a 

aplicação desses protocolos não são bem documenta-

dos. Dessa forma, o objetivo deste estudo é revisar a li-

teratura atual para elucidar os mecanismos de ação, os 

parâmetros mais adequados e a efetividade dos trata-

mentos manuais para síndrome da dor miofascial.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de 

dados Sciencidirect, Bireme e Pubmed, utilizando arti-

gos publicados entre 1980 a 2011 relacionados ao trata-

mento manual de ponto gatilhos miofasciais e da síndro-

me dolorosa miofascial, além de livros textos clássicos 

sobre o tema. Os descritores de texto utilizados foram: 

dor miofascial, síndrome dolorosa miofascial, ponto ga-

tilho miofascial, técnicas manuais e terapia manual, no 

idioma inglês, português e espanhol.  Como critério de 

inclusão para a seleção dos trabalhos pesquisados, le-

vou-se em conta a relação com a patologia e os trata-

mentos propostos, além da data de publicação desses 

estudos. 

RESULTADOS

Alongamentos

Os métodos que alongam o músculo com PGM e 

aumentam sua fl exibilidade são benéfi cos (10), porém, o 

alongamento pode aumentar a dor do PGM ativo, tor-

nando-o mais irritável (10,12). Ainda, Moral e Barreiro (12) 

afi rmam que sua utilidade possa não exceder a PGM 

não muito ativo e irritável. Simons et al.(10) sugerem que 

é importante após o alongamento realizar 3 ciclos da 

ADM, estirando e encurtando o músculo tratado, aju-

dando a normalizar a função muscular ao nível do sar-

cômero e a restabelecer a coordenação normal com ou-

tros músculos de sua unidade funcional, porém, não há 

estudos que comprovem benefício. 

Para tornar o alongamento menos dolorido foi de-

senvolvido um método que combina o alongamento pas-

sivo com a aplicação do spray de gelo da origem do 

músculo que contém o PGM até a inserção e também 

para a área de dor referida em sucessivas varreduras 

paralelas (6,12,13). O uso do spray gera uma queda repen-

tina da temperatura da pele e produz analgesia pelo blo-

queio dos estímulos nociceptivos proveniente do mús-

culo que está sendo alongado, ajudando a inativar os 

PGMs, aliviar o espasmo muscular e reduzir a dor refe-

rida (2,10,12,13).

Algumas pesquisas (13,14) compararam os efeitos do 

alongamento com spray congelante e o alongamento 

isolado e concluíram que o alongamento com o spray é 

mais efi caz no aumento da ADM passiva, na redução da 

dor miofascial(15). 

Técnicas compressivas

Diferentes mecanismos terapêuticos da compres-

são isquêmica (CI) têm sido propostos para a diminui-

ção da dor do PGM, como a que a pressão local pode 

normalizar o comprimento do sarcômero pelo resulta-

do da hiperemia no local da compressão ou por um me-

canismo de refl exo espinhal que alivia o espasmo mus-

cular (7,15).

Há diversas variantes da técnica na quantidade 

de pressão e tempo empregado (7,16), sendo mais efi ca-

zes nos PGMs localizados nos ventres musculares (10) e 

nos músculos que não são adequado utilizar o spray e o 

alongamento, nos que são relativamente fi nos ou estão 

sobre ossos (6). Ainda há questionamentos em relação a 

duração da CI, pois Fryer e Hodgson(16) obtiveram resul-

tados positivos utilizando a CI por 60 segundos, Aguilera 

et al.(4) e Peñas et al. (7) por 90 segundos, porém Hou et 

al. (6) comparam a amplitude de movimento e a sensibili-

dade dolorosa pressórica utilizando CI de 30, 60 e 90 se-

gundos e concluiram que a técnica de 90 segundos apre-

sentou alterações benéfi cas mais signifi cantes.

Já Simons et al. (10) afi rmam que não é indicado a 

CI nos PGMs, pois já estão hipóxicos e propõe o uso de 
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uma técnica mais suave conhecida como liberação por 

pressão manual (LPM) do PGM , que emprega o conceito 

de liberação das barreiras, consistindo em aplicar pres-

são suave sobre o músculo tenso e aumentar a pres-

são conforme a tensão é liberada (10,12,17). Alguns estu-

dos sugerem que a LPM é efi caz no tratamento da SDM 
(16), porém, Gemmell et al. (17) não encontraram diferença 

signifi cativa na dor e na amplitude de movimento entre  

técnicas de CI.

Uma das variantes CI é a técnica de liberação posi-

cional (TLP), que envolve a digitopressão de 90 segun-

dos e a aproximação da origem e inserção do músculo 

tratado, ocorrendo o alívio da tensão e a diminuição da 

ativação do fuso neuromuscular e, conseqüentemente, o 

relaxamento muscular a partir da liberação das ligações 

cruzadas colagenosas e da ruptura das ligações eletro-

químicas (10,18-20). Há ainda outras diversifi cações da TLP, 

porém a principal no tratamento do PGM é a de tensão 

e contratensão de Jones, sendo que Moral e Barrero (12) 

aconselharam usá-la em combinação com outras moda-

lidades terapêuticas. Meseguer et al. (19), García e Sedín 

(20) e García et al. (21) relataram diminuição imediata da 

dor em pontos sensível e em PGM utilizando essa técni-

ca, demonstrando ser efi caz no tratamento da SDM. 

Massoterapia

A massagem atua como forma de alongamento 

local, aumentando a mobilidade, a circulação sanguínea 

e diminuindo a tensão subcutânea. As técnicas de mas-

sagem mais utilizadas são o amassamento (alongamen-

to multidirecional das zonas de PGM), a vibração e a fric-

ção longitudinal profunda aplicada desde o PGM até os 

extremos do músculo (7,8,22).

Alguns tipos de massagem superfi cial são utiliza-

das para o relaxamento geral sendo aplicadas na área 

da dor, não promovendo alívio duradouro pela pressão 

ser insufi ciente para liberar o PGM e as adesões, porém 

as profundas podem apresentar efeitos colaterais, como 

dor ou equimose quando aplicado especifi camente no 

PGM, assim, a combinação das massagens superfi cial e 

profunda tem mostrado mais efetiva, sendo recomenda-

do iniciar com uma técnica superfi cial para tornar o te-

cido mais elástico e quando a área estiver menos sen-

sível aumentar progressivamente a pressão (23). Butta-

gat et al. (24) utilizou a thai massagem que é uma técni-

ca profunda por 30 minutos em pacientes com lombal-

gia e concluiu que houve melhora da fl exibilidade, ten-

são muscular e dor miofascial.

Técnicas de energia muscular

A técnica de energia muscular (ME) também é co-

nhecida como contrai relaxa, relaxamento pós, e envol-

ve uma contração sem dor de 10% a 25% da força má-

xima mantida por 3 a 10 segundos e em seguida há o 

alongamento suave passivo ou ativo com o paciente re-

laxado por completo, realizando a repetição das séries 

até haver a amplitude de movimento completa sem dor 

e inativação dos PGMs (10,11,22,25-27). Essa técnica pode ter 

a efi cácia aumentada com o uso da respiração coorde-

nada e movimentos oculares, que aumentam o refl exo 

de relaxamento (10).

O mecanismo exato pelo qual há o aumento da fl e-

xibilidade muscular ainda não é claro, envolvendo pro-

vavelmente mecanismos neurofi siológicos (incluindo a 

tolerância ao alongamento) e fatores mecânicos (alte-

rações viscoelástica e plástica dos elementos do tecido 

conectivo) (26). 

Estudos comprovam o aumento do alongamento 

muscular e na ADM utilizando a ME (25,28). Ainda, Esco-

bar et al. (22) relataram melhora imediata na dor dos PGM 

latentes utilizando ME, porém a efi cácia foi limitada 24 

horas após o procedimento.

Ainda há divergências sobre a quantidade de força, 

tempo e séries são mais adequados, por exemplo, Smith 

e Fryer (26) comparam a técnica de ME utilizando 3 ou 30 

segundos de alongamento e concluíram que não houve 

diferença entre elas.

Manipulação thrust de alta velocidade e baixa 

amplitude 

Manipulação thrust de alta velocidade e baixa am-

plitude (HVLA) é uma técnica manual que envolve o uso 

de impulso rápido, porém sem força, geralmente asso-

ciado a um som audível característico, promovendo au-

mento da mobilidade articular e do limiar de dor em 

curto prazo, sendo que o mecanismo pelo qual é pro-

duzido é largamente especulativo, envolvendo a teoria 

das comportas, onde os mecanoreceptores mielinizados 

de largo diâmetro modula e inibi os nociceptores de pe-

queno calibre a nível medular, redução da efusão articu-

lar zigoapofi sária e edema periarticular pela melhora da 

drenagem intra-articular, ou alongamento das cápsulas 

articulares zigoapofi sárias melhorando a mobilidade ar-

ticular (27).

Possivelmente o aumento da tensão da banda mus-

cular e a facilitação da atividade motora podem man-

ter um estresse articular promovendo uma disfunção, 

porém a aferência sensorial da articulação em disfunção 

pode refl examente ativar um PGM (9).

Sáez et al.9 utilizaram a manipulação HVLA  de C3 

em sujeitos com PGM latente na região do trapézio, já 

Hains e Hains (29) associaram a CI com a manipulação 

HVLA e ambos concluíram haver alterações na sensibili-

dade dolorosa miofascial dos PGM.  

Liberação Miofascial

Liberação Miofascial (LMF) é uma técnica manual 

suave que facilita estiramento da fáscia restrita, envol-

vendo pressão lenta e sustentada de 90 a 120 segun-

dos (30,31).
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Essa técnica é baseada em vários estudos que ana-

lisaram a matéria plástica, viscoelástico e propriedades 

piezoelétricas de tecido conjuntivo(30). Após o tratamen-

to utilizando a LMF é possível observar alterações circu-

latórias, temperatura superfi cial e metabolismo, refl etin-

do no aumento da fl exibilidade dos tecidos e ADM, rela-

xamento muscular, redução do espasmo e edema (31). No 

estudo realizado Kain et al.(31) foi utilizado a LMF na ar-

ticulação glenoumeral gerando aumento da ADM nessa 

articulação. Há poucos estudos utilizando a LMF no tra-

tamento do PGM, porém, segundo Simons et al. (10) a efi -

cácia dessa técnica é evidente na prática clínica.

DISCUSSÃO

Os principais achados dessa revisão demonstram 

que são diversifi cadas e variadas as técnicas manuais, 

sendo a maioria efi caz no tratamento da SDM, porém há 

poucos trabalhos a médio e longo prazo, e que envolvem 

terapias combinadas.

Vários métodos de tratamentos são considerados 

efetivos na resolução da sintomatologia dos PGMs, mas 

muitos mecanismos de ação são desconhecidos (1,3-5), 

evidenciando a necessidade de novas pesquisas para 

confi rmar as hipóteses, esclarecer os reais efeitos das 

manobras, reduzir as variações das técnicas e determi-

nar os parâmetros exatos.

Além disso, é necessário confi rmar a efetividade de 

outras manobras que ainda não foram extensivamen-

te estudadas ou que poderiam ser utilizadas como auxí-

lio no tratamento da SDM, por exemplo, a técnica neuro 

emocional, que incorpora diversos princípios que incluem 

psicologia comportamental cognitiva, avaliação do pulso 

pela medicina tradicional chinesa e técnica de feedback 

chamada teste muscular, com o objetivo de diminuir as 

respostas emocionais relacionados a estímulos traumá-

ticos (8), a terapia crâniosacra (32) ou a osteopatia crania-

na (33)  por elas infl uenciarem o sistema nervoso autôno-

mo, pois a disfunção característica dos PGMs é regulada 

pela atividade do sistema nervoso simpático (10,34), a téc-

nica de  inibição recíproca que através da contração de 

um músculo seu antagonista é refl examente inibido (10), 

e a terapia de banda miofascial que envolve digito com-

pressão e alongamento do músculo tratado (35).

As limitações das pesquisas envolvendo técnicas 

manuais é a infl uência que há de diversas variáveis, in-

cluindo as diferenças entre as técnicas, manobras, ha-

bilidade manual, experiência, a quantidade de pressão 

e força realizada pelos terapeutas (23,36). Ainda, pelo fato 

do diagnóstico dos PGMs ser realizada por meio de sinais 

físicos, que incluem banda de tensão no músculo esque-

lético, ponto hipersensível na banda tensa, reconheci-

mento da dor pelo paciente, restrição dolorosa da ampli-

tude de movimento, exigindo relato preciso do pacien-

te e habilidade manual do terapeuta (1,16), que aumen-

ta de acordo com a capacitação e experiência do profi s-

sional (1,2,10,16), o que evidencia necessidade de alta cri-

teriosidade metodológica nos trabalhos envolvendo te-

rapias manuais.

Dessa forma, Peñas et al. (5) realizaram uma revi-

são sistemática e concluiram que são poucos os estudos 

controlados randomizados que analisam o tratamento 

do PGM utilizando técnicas manuais, e Bueno et al. (3) 

que todos os dados da sua revisão bibliográfi ca indicam 

a necessidade de aprofundar as investigações, que seria 

interessante pesquisar os tratamentos frente a place-

bo em condições similares e também a médio e longo 

prazo. 

CONCLUSÃO

Esta revisão evidencia que as técnicas manuais 

podem contribuir para as ações clínicas no tratamen-

to da síndrome dolorosa miofascial. Contudo, ainda há 

necessidade de novas pesquisas com desenhos meto-

dológicos mais rigoros para esclarecer algumas dúvidas 

que ainda existem sobre a utilização de novos proce-

dimentos, os reais mecanismos de ação, os efeitos te-

rapêuticos e os parâmetros mais adequados de algu-

mas técnicas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Rickards LD. The effectiveness of non-invasive treatments for active myofascial trigger point pain: A systematic 1. 

review of the literature. Int J Osteopath Med. 2006;9:120-36.

Han SC, Harrison P. Myofascial Pain Syndrome and Trigger-Point Management. 2. Reg Anesth. 1997;22(1):89-101.

Bueno IS, Gómez CM, Roldán OV, Pons AA. Terapia Manual y terapia combinada en el abordaje de puntos gatilho: 3. 

revisión bibliográfi ca. Fisioterapia. 2009;31(1):17-23. 

Aguilera FJM, Martín DP, Masanet RA, Botella AC, Soler LB, Morell FB. Immediate effect of ultrasound and isch-4. 

emic compression techniques for the treatment of trapezius latent myofascial trigger points in healthy subjects: 

a randomized controlled study. J Manipulative Physiol Ther. 2009;32(7):515-20.

Peñas CF, Campo MS, Carnero JF, Page JCM. Manual therapies in myofascial trigger point treatment: a systemat-5. 

ic review. J Bodywork Mov Ther. 2005;9:27–34.



941

Ter Man. 2011; 9(46):937-942

Danilo Harudy Kamonseki, Antonio Roberto Zamunér, Andrea Luciana Gomes Narciso, Beatriz Oliveira Peixoto.

Hou CR, Tsai LC, Cheng KF, Chung KC, Hong CZ. Immediate Effects of Various Physical Therapeutic Modalities on 6. 

Cervical Myofascial Pain and Trigger-Point Sensitivity. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83:1406-14.

Peñas CF, Blanco CA, Carnero JF, Page JCM. The immediate effect of ischemic compression technique and trans-7. 

verse friction massage on tenderness of active and latent myofascial trigger points: a pilot study. J Bodywork Mov 

Ther. 2006;10:3–9.

Bablis P, Pollard H, Bonello. Neuro Emotional Technique for the treatment of trigger point sensitivity in chronic 8. 

neck pain sufferers: A controlled clinical trial. Chiropractic & Osteopathy. 2008;16(4):1-12.

Sáez MR, Peñas CF, Blanco CR, Segura RM, León RG. Changes in pressure pain sensitivity in latent myofascial 9. 

trigger points in the upper trapezius muscle after a cervical spine manipulation in pain-free subjects. J Manipu-

lative Physiol Ther. 2007;30:578-83.

Simons DG, Travell JG, Simons LS. Dor e disfunção miofascial. Manual dos pontos-gatilho. 2ª Ed. Porto Alegre: 10. 

Editora Artmed; 2005.

Simons DG. Understanding effective treatments of myofascial trigger points. 11. J Bodywork Mov Ther. 

2002;6(2):81-8. 

Moral OM, Barrero HR. Fisioterapia conservadora del síndrome de dolor miofascial. Rev Iberoam Fisioter Kinesol. 12. 

2005;8(1):11-6.

Halkovich LR, Personius WJ, Clamann P, Newton R. Effect of fl uori-methane® spray on passive hip fl exion. Phys 13. 

Ther. 1981;61(2):185-9.

Kostopoulos D, Rizopoulos K. Effect of topical aerosol skin refrigerant (Spray and Stretch technique) on passive 14. 

and active stretching. J Bodywork Mov Ther. 2008;12:96–104.

Bahadır C, Dayan VY, Ocak F,  Yiğit S. Effi cacy of Immediate Rewarming with Moist Heat After Conventional Vapo-15. 

coolant Spray Therapy in Myofascial Pain Syndrome. J muscoskel Pain. 2010;18(2):147-52.

Fryer G, Hodgson L. The effect of manual pressure release on myofascial trigger points in the upper trapezius 16. 

muscle. J Bodywork Mov Ther. 2005;9:248-55.

Gemmell H, Miller P, Nordstrom H. Immediate effect of ischaemic compression and trigger point pressure release 17. 

on neck pain and upper trapezius trigger points: A randomized controlled trial. Clin Chiropract. 2008;11:30-6.

Sobral MKM, Silva PG, Vieira RAG, Siqueira GR. A efetividade da terapia de liberação posicional (TLP) em pacien-18. 

tes com cervicalgia. Fisioter. Mov., Curitiba. 2010;23(4):513-21.

Meseguer AA, Penãs CF, Poza JLN, Blanco CR, Gandia JJB. Immediate effects of the strain/counterstrain technique 19. 

in local pain evoked by tender points in the upper trapezius muscle. Clin Chiropract. 2006;9:112-8.

García JI, Sendín FA. Efectos de un protocolo secuenciado de terapia manual en los puntos gatillo latentes mio-20. 

fasciales de los maseteros. Osteopatía Científi ca. 2008;3(2):52-57.

García JI, Sendín FA, Blanco CR, Girao D, Meseguer AA, Abella SP et al. Changes in masseter muscle trigger points 21. 

following strain-counterstrain or neuro-muscular technique. J Bodywork Mov Ther. 2009;13:2-10.

Escobar JCZ, Pozo MG, Propin MG. Modifi caciones del umbral de dolor en un punto gatillo miofascial tras técnica 22. 

de energía muscular. Rev Soc Esp Dolor. 2010;17(7):313-19.

Chatchawan U, Thinkhamrop B, Kharmwan S, Knowles J, Eungpinichpong W. Effectiveness of traditional Thai mas-23. 

sage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points. J Body-

work Mov Ther. 2005;9:298–309.

Buttagat V, Eungpinichpong W, Chatchawan U, Kharmwan S. The immediate effects of traditional Thai massage 24. 

on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with myofascial trig-

ger points. J Bodywork Mov Ther. 2011;15:15-23.

Ballantyne F, Fryer G, McLaughlin P. The effect of muscle energy technique on extensibility: the mechanism of al-25. 

tered fl exibility. J Osteopath Med. 2003;6(2):59-63.

Smith M, Fryer G. A comparison of two muscle energy techniques for increasing fl exibility of the hamstring mus-26. 

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

Hamilton L, Boswell C, Fryer G. The effects of high-velocity, low-amplitude manipulation and muscle energy tech-27. 

nique on suboccipital tenderness. Int J Osteopath Med. 2007;10:42–9.

Blanco CR, Peñas CF, Xumet JEH, Algaba CP, Rabadán MF, Quintana MCL. Changes in active mouth opening fol-28. 

lowing a single treatment of latent myofascial trigger points in the masseter muscle involving post-isometric re-

laxation or strain/counterstrain. J Bodywork Mov Ther. 2006;10:197–205. 

Hains G, Hains F. Combined Ischemic Compression and Spinal Manipulation in the Treatment of Fibromyalgia: A 29. 

Preliminary Estimate of Dose and Effi cacy. J Manipulative Physiol Ther. 2000;23:225-30.



942

Ter Man. 2011; 9(46):937-942

Tratamento da dor lombar por meio de manipulação.

Walton A. Effi cacy of myofascial release techniques in the treatment of primary Raynaud’s phenomenon. 30. J Body-

work Mov Ther . 2008;12:274–80.

Kain J, Martorello L, Swanson E, Sego S. 31. Comparison of an indirect tri-planar myofascial release (MFR) technique 

and a hot pack for increasing range of motion. J Bodywork Mov Ther. 2011;15(1):63-7.

Upledger JE. CranioSacral Therapy. Semin Integr Med. 2004;2(4):159-66.32. 

Ferguson A. A review of the physiology of cranial osteopathy. J Osteopath Med. 2003;6(2):74-88.33. 

Ge HY, Peñas CF, Nielsen LA. Sympathetic facilitation of hyperalgesia evoked from myofascial tender and trigger 34. 

points in patients with unilateral shoulder pain. Clin Neurophysiol. 2006;117:1545–50.

Blikstad A, Gemmell H. Immediate effect of activator trigger point therapy and myofascial band therapy on non-35. 

specifi c neck pain in patients with upper trapezius trigger points compared to sham ultrasound: A randomised 

controlled trial. Clin Chiropract. 2008;11:23-9.

George JW, Fennema J, Maddox A, Nessler M, Skaggs CD. The effect of cervical spine manual therapy on normal 36. 

mouth opening in asymptomatic subjects. J Chiropr Med. 2007;6:141–5.



943

Ter Man. 2011; 9(46):943-946

Artigo de Revisão

Tratamentos conservadores não invasivos e não 
medicamentosos para hérnia de disco: revisão 
sistemática.
Conservative treatment not invasive and non-medicated disc: a systematic review.

Cristiane de Carvalho Lima Cavalcante(1), Elirez Bezerra da Silva(2).

Resumo

Introdução: Estima-se que de 2 a 3% da população tem hérnia de disco e que 4,8% dos homens sofrem dessa pato-

logia. Os tratamentos indicados são o cirúrgico e o conservador, porém seus resultados a longo prazo são semelhantes, 

com a diferença do custo, pois o tratamento cirúrgico tem custos bem mais elevados. Objetivo: Verifi car a efi cácia dos 

tratamentos conservadores para hérnia de disco. Método: Foram incluídos nestes estudos que utilizaram tratamentos 

conservadores não invasivos e não medicamentosos para hérnia de disco de 2000 a 2010. Foram realizadas buscas em 

bases de dados eletrônicas Medline, Biblioteca Virtual de Saúde e PEDro com fi ltro para título e palavras-chaves na lín-

gua inglesa e portuguesa tratamento, hérnia de disco e fi sioterapia. Os 9 estudos incluídos foram analisados quanto ao 

rigor científi co, de acordo com os critérios estabelecidos pela base de dados PEDro. Foi estabelecido ponto de corte de 

5 pontos em que cada um dos 2 examinadores teriam que pontuar individualmente os artigos com pontos maiores ou 

iguais a 5. Resultados: Dos 9 estudos incluídos, 5 estudos apresentaram baixo rigor científi co e 4 estudos apresenta-

ram bom rigor científi co norteando a presente revisão. Conclusão: Há escassez de estudos verdadeiramente contro-

lados sobre tratamentos conservadores para hérnia de disco. Os poucos encontrados não controlaram a fonte de erro 

estatística. Um tratamento somente se torna científi co quando seus resultados são repetidos várias vezes.

Palavras - chaves: fi sioterapia, cervicalgia e lombalgia.

Abstract

Introduction: It is estimated that 2-3% of the population has a herniated disk and that 4.8% of men suffer from this 

disease. The treatments given are the surgical and conservative, but its long-term results are similar, with the diffe-

rence in cost as the surgical treatment has much higher costs. Objective: To assess the effectiveness of conservati-

ve treatments for a herniated disc. Method: The studies were included in this systematic review that used conservati-

ve treatments noninvasive and medicated disc hernia from 2000 to 2010. We searched in electronic databases Medli-

ne, Virtual Health Library and PEDro fi lter for title and keywords in English and Portuguese treatment of disc herniation 

and physiotherapy. The nine included studies were assessed for scientifi c rigor, according to the criteria established 

by the PEDro database. We established a cutoff of 5 points in each of the two examiners would have to score points 

with individual items greater than or equal to 5. Results: Of the nine included studies, fi ve studies showed low scien-

tifi c rigor and 4 studies showed good scientifi c rigor guiding this review. Conclusion: Few studies actually controlled 

on conservative treatment for herniated disc. The few studies found did not control the source of statistical error. One 

treatment only becomes scientifi c when their results are repeated several times.

Key-words: physiotherapy, neck and back pain.
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Tratamentos para hérnia de disco.

INTRODUÇÃO

O tronco é a parte central do corpo e exerce uma 

dupla função que é a capacidade de alinhar os segmen-

tos vertebrais e de estabilizá-los. Graças à mobilidade 

da coluna vertebral, o tronco pode efetuar movimentos 

de fl exão, extensão, inclinação e rotação lateral. Esses 

movimentos não têm a mesma amplitude em todos os 

níveis vertebrais, dependendo de diversos fatores que 

variam segundo a forma das vértebras e a altura dos 

discos, pois quanto mais espessos, maior é a mobilida-

de. A presença das costelas limitam a mobilidade da co-

luna vertebral(1).

A coluna vertebral é formada por sete vértebras 

cervicais, doze torácicas, cinco lombares. Cada vértebra 

apresenta duas partes principais: a anterior é o corpo 

vertebral e a posterior ou arco vertebral posterior(2). 

Entre o corpo e o arco vertebral forma-se o forame ver-

tebral e o empilhamento dos forames vertebrais forma 

um tubo ósseo chamado canal vertebral por onde passa 

a medula espinhal. Na região anterior, entre os corpos 

vertebrais, encontra-se o disco intervertebral que con-

siste de duas partes: uma porção periférica de fi brocar-

tilagem, o anel fi broso e uma parte central, mucóide, de 

cor amarelada “in vivo”, altamente elástico e compres-

sível, o núcleo pulposo. Quando o disco é comprimido o 

núcleo pulposo libera o material aquoso, que embebe o 

anel fi broso. A reabsorção deste material aquoso ocorre 

quando o disco não está sob compressão, por exemplo, 

quando a pessoa está deitada(3).  

Esse mecanismo de compressão e descompressão 

do núcleo pulposo funciona como um amortecedor para 

suportar grandes pressões funcionando perfeitamente se 

permanecer hermeticamente fechado(4). Porém o disco é 

frágil e tende a envelhecer prematuramente devido às 

más condições mecânicas, podendo ocorrer ruptura do 

anel fi broso, com subsequente deslocamento da massa 

central do disco (núcleo pulposo) nos espaços interver-

tebrais ocasionando compressão das estruturas nervo-

sas presentes no forame vertebral, patologia chamada de 

hérnia de disco que frequentemente ocorre nos segmen-

tos mais móveis: coluna cervical e coluna lombar(3, 5).

A hérnia de disco tem como etiologia hábitos de 

carregar peso, dirigir, fumar, processo natural de enve-

lhecimento e infl uência genética. O quadro clínico se ca-

racteriza por dor que pode ser irradiada e incapacida-

de funcional motora. Os tratamentos conservadores da 

hérnia visam diminuir a dor, aumentar a capacidade fun-

cional motora e retardar da progressão da doença. En-

tende-se por tratamento conservador a imposição ao 

paciente, de relativa à completa imobilização da região 

acometida em associação com diferentes metodologias 

auxiliares, como o uso de cintos ou coletes, a manipu-

lação, o programa de atividade física, a tração, a criote-

rapia, a acupuntura e a prescrição de analgésicos e an-

ti-infl amatórios(5, 6).

O objetivo deste estudo foi verifi car quais são as 

evidências científi cas sobre a efi cácia dos tratamentos 

conservadores para hérnia de disco.

MÉTODO

Critérios para inclusão dos estudos

Foram incluídos nesta revisão sistemática os estu-

dos que utilizaram tratamentos conservadores não inva-

sivos e não medicamentosos para quaisquer hérnias de 

disco de 2000 a 2010.

Estratégia de busca

Foram realizadas buscas em bases de dados ele-

trônicas Medline, Biblioteca Virtual de Saúde e PEDro 

com fi ltro para título e palavras-chaves na língua inglesa 

e portuguesa: tratamento (treatment), hérnia de disco 

(disk ou disc herniation, herniated disc) e fi sioterapia 

(physiotherapy) de 2000 a 2010.

Critérios para seleção dos estudos

Os nove estudos incluídos foram analisados quan-

to ao rigor científi co por dois avaliadores, de acordo com 

os critérios estabelecidos pela base de dados PEDro: 1) 

critérios de elegibilidade dos pacientes foram especifi ca-

dos, 2) os pacientes foram distribuídos aleatoriamente 

em grupos, 3) alocação dos pacientes foi oculta, 4) os 

grupos foram semelhantes no início do estudo sobre as 

respostas mais importantes, 5) todos os pacientes parti-

ciparam do estudo de forma cega, 6) todos os fi siotera-

peutas que administraram a terapia fi zeram-no de forma 

cega, 7) todos os avaliadores que mediram pelo menos 

um resultado-chave, fi zeram-no de forma cega, 8) me-

dições de pelo menos um resultado-chave foram obtidas 

em mais de 85% dos pacientes inicialmente distribuídos 

pelos grupos, 9) todos os pacientes a partir dos quais se 

apresentaram medições de resultados receberam o tra-

tamento ou a condição de controle conforme o planeja-

do ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos 

dados para pelo menos um dos resultados-chave por 

“intenção de tratamento”, 10) os resultados das com-

parações estatísticas inter-grupos foram descritos para 

pelo menos um resultado-chave 11) o estudo apresenta 

tanto medidas de precisão como medidas de variabilida-

de para pelo menos um resultado-chave(7).

Foram selecionados os artigos que obtiveram pelo 

menos cinco pontos dos dois avaliadores. Os pontos dos 

artigos selecionados estiveram entre cinco e oito pontos.

RESULTADOS

Dos nove estudos incluídos, cinco estudos apresen-

taram baixo rigor científi co (QUADRO I), não sendo se-

lecionados para esta revisão. No QUADRO II encontram-

se os estudos de bom rigor científi co, que nortearam a 

presente revisão.
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Quadro I. Estudos incluídos mas não selecionados para a revisão sistemática por não possuírem bom rigor científi co

Autor/Ano Revista Objetivo Tipo de estudo Conclusão

Schoenfeld e 
Weiner 2010 (8)

International Journal 
of General Medicine

Conhecer qual o melhor 
tratamento para hérnia 
de disco

Revisão

Na literatura há evidências da efetivi-
dade de tratamentos cirúrgicos e conser-
vadores, apesar do tratamento cirúrgico 
ter alívio da dor mais rápido e retorno 
funcional, a longo prazo os resultados 
são similares

Mandigan et al 
2009 (9)

Journal of the 
American Academy 
of Orthopaedic 
Surgeons

Investigar os tratamentos 
para hérnia de disco 
lombar

Revisão
Preferir os tratamentos conservadores, 
mas a disectomia e artrodese são os 
tratamentos cirúrgicos mais confi áveis

Gudavallin e Kruse 
2008 (10)

Journal of 
Manipulative and 
Physiological 
Therapeutics

Descrever o uso da 
manipulação por distração 
cervical

Estudo de caso Mostrou apresentar bons resultados

Liu et al 2007 (11) Kaohsiung J Med Sci

Observar a melhora dos 
sintomas de hérnia de 
disco lombar com uso de 
tratamento conservador

Estudo de caso Houve melhora dos sintomas

Negrelli 2001(12) Acta Ortopedica

Determinar os 
procedimentos de 
tratamento para hérnia 
discal

Revisão
O procedimento cirúrgico não demonstra 
ser mais efetivo do que o conservador 
a longo prazo

Quadro II. Resumo dos estudos selecionados na revisão sistemática.

Autor/Ano Revista Tipo de 
estudo Amostra Intervenção/

total de sessões Estatística Valor de p 
intergrupos Conclusão

Erdogmus et 
al 2007

SPINE
Controlado 
randomizado

G1 = G2 
= G3 = 40 
pacientes; total 
120; gênero ?

G1 = exercícios 
de fortalecimento 
isométrico e 
alongamento para 
quadril, costas, 
abdominais
G2 = massagem na 
coluna cervical G3 = 
nenhuma intervenção; 
Total de sessões = 20

intragrupo 
= teste t 
independente 
intergrupo 
= teste t 
pareado

p > 0,05

A fi sioterapia foi 
efi caz a curto prazo 
mas a longo prazo 
fez o mesmo efeito 
do grupo placebo

Ozturk et al 
2006

Rheumatol
Controlado 
randomizado

G1 = 24 (14 
homens e 10 
mulheres) 
G2 = 22 (8 
homens e 14 
mulheres)

G1 = fi sioterapia 
(compressa quente, 
ultrasom continuo, 
corrente diadinâmica) 
e tração
G2 = mesma 
fi sioterapia sem 
a tração; Total de 
sessões = 15

teste t e 
correlação de 
Pearson

p < 0,01

Tração contínua é 
efi caz na melhora 
dos sinais clínicos 
e na diminuição 
do tamanho da 
herniação discal

Güvenol et 
al 2000

Physio-
therapy 
Theory and 
Practice

Controlado 
randomizado

G1 = 15 G2 
= 14

G1 = tração invertida 
G2 = tração 
convencional; Total de 
sessões = 20

intragrupo 
= Mann 
Whitney 
intergrupo = 
Wilcoxon

p < 0,05

Tração mecânica 
tradicional mostrou 
maior efi cácia e 
mais aceita pelos 
pacientes

Burton et al 
2000

Eur Spine 
Journal

Controlado 
randomizado

G1 = G2 = 20; 
total 40

G1 = quimionucleolíse 
G2 = manipulação; 
Total de sessões = ?

Intragrupo = 
Quiquadrado 
Intergrupo 
= teste t 
pareado

p > 0,05

Não houve 
mudanças 
signifi cativas entre 
os dois tto a longo 
prazo, embora 
a curto prazo a 
osteopatia teve

? = Dados não disponíveis nos estudos; Obs: p intergrupo > 0,05 em todos os estudos.
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DISCUSSÃO

Os quatro estudos selecionados são descritos 

como controlados e randomizados, porém somente 

o estudo de Erdogmus et al 2007(13) se caracterizou 

como verdadeiramente controlado pois fez a compa-

ração da terapia com um grupo que não realizou tra-

tamento. Os outros três estudos fi zeram uso do grupo 

controle ativo, onde o grupo controle faz um procedi-

mento padrão(14).

Todos os estudos fi zeram uso repetitivo de testes 

t intra-grupos e inter-grupos para análise estatística, 

onde deveriam utilizar análises de variâncias (ANOVA) 

evitando assim o infl acionamento do erro α(15).Nos es-

tudos de Ozturk et al 2006(16) e Güvenol et al 2000(17) 

podem ter ocorrido resultados falsos positivos, nos quais 

os valores de “p” foram menores que 0,05.

Segundo esta revisão sistemática, os estudos con-

trolados randomizados publicados de 2000 a 2010 tem 

como tratamentos conservadores não invasivos e não 

medicamentosos para hérnia de disco a tração da co-

luna vertebral, manipulação, fi sioterapia convencio-

nal com eletrotermofototerapia e exercícios de fortale-

cimento muscular. Os estudos selecionados não discri-

minaram as fases da hérnia de disco, visto que são re-

comendados tratamentos conservadores diferentes para 

cada fase (fase aguda, subaguda e crônica)(3, 6,12,18).

Apesar da Escola da Coluna indicar para pacien-

tes com hérnia de disco crônica um tratamento postural 

para evitar a reagudização dos sintomas, não há estu-

dos controlados randomizados sobre sua efi cácia nos úl-

timos dez anos (19).

CONCLUSÃO

São necessários mais estudos verdadeiramente 

controlados e randomizados sobre os tratamentos con-

servadores não invasivos e não medicamentosos para 

pacientes sintomáticos com hérnia de disco.

Os poucos estudos encontrados não controlaram 

as fontes de erro estatístico e para que um tratamen-

to seja científi co, seus resultados tem que ser repeti-

dos várias vezes(20)
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