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Editorial

Caros colegas, fi rmes no propósito de internacionalização da revista Terapia Manual, estamos em fase fi nal de im-

plantação do sistema CrossRef DOI – Digital Object Identifi er para certifi cação internacional dos artigos publicados. A 

revista já utiliza plenamente o sistema “IBICT SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas” para a tramita-

ção dos artigos, desde a inserção até a aprovação fi nal e publicação, onde todo o processo poderá ser acompanhado 

através do site http://www.revistatm.com.br e a comunicação com a equipe editorial da revista deverá ser realizada 

através do email editorial@revistaterapiamanual.com.br.

Acreditamos que com estas inovações e com a participação de todos, teremos uma revista científi ca cada vez 

mais forte, ética e neutra, com credibilidade e visibilidade nacional e internacional, fi gurando nas bases de dados mais 

importantes. A partir deste ano começamos uma nova fase na história da revista.

Mais uma vez, agradecemos a todos, autores, revisores, corpo editorial e leitores, que de uma forma ou de outra, 

com críticas, elogios e ou com sugestões contribuem com a revista. 

Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe

Dear colleagues, fi rm in purpose of internationalization of the Terapia Manual - Posturologia journal, we are in 

the fi nal stages of system deployment CrossRef DOI - Digital Object Identifi er for international certifi cation of publi-

shed articles. The journal already fully utilizes the system “IBICT SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de Revis-

tas” for the conduct of articles, from insertion to fi nal approval and publication, where the whole process can be follo-

wed through the site http://www.revistatm.com.br and communication with the editorial staff of the journal should be 

done via email editorial@revistaterapiamanual.com.br

We believe that with these innovations and with the participation of all, we have a journal increasingly strong, 

ethical and neutral, and credible national and international visibility, appearing in major databases. This year we star-

ted a new phase in the history of the Terapia Manual - Posturologia journal.

Again, we thank all authors, reviewers, editorial board and readers, who in one way or another contribute to the 

journal.

Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor-in-chief
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Artigo Original

Avaliação eletromiográfica em pacientes com 
cefaleia do tipo tensional submetidos a terapia 
com biofeedback. 
Electromyographic evaluation of patients suffering of tension-type headaches treated with bio-
feedback therapy

Cyntia Galvão Gomes de Medeiros(1), Alcimar Barbosa Soares(2), Alfredo Júlio Fernandes(3), Angela Abreu 

Rosa de Sá(4).

Resumo

Introdução: Diversos fatores podem infl uenciar no desenvolvimento de dores musculares, incluindo o apertamento 

dental parafuncional ou bruxismo. A atividade muscular nos pacientes com dor pode sofrer alteração. Objetivo: Este 

trabalho tem por objetivo avaliar através da eletromiografi a de superfície os músculos temporal e masseter nos pa-

cientes com cefaléia tensional desencadeada por apertamento dental. Métodos: Foram avaliados 10 pacientes do gê-

nero feminino, antes, no fi nal e após  30 dias  do término da terapia com biofeedback. Os pacientes foram avaliados 

em contração voluntária máxima (CVM), contato dental e repouso mandibular. Aliado a isto, foi realizada a marcação 

da escala analógica visual (EAV) para monitorar a dor. Resultado: Os resultado mostraram que atividade eletromio-

gráfi ca dos músculos avaliados aumentou à medida que a dor desaparecia, em 8 das 10 pacientes avaliadas. Conclu-

são: Os resultados mostram que a dor limita a atividade muscular e que o exame eletromiográfi co é uma ferramenta 

útil na avaliação e monitoramento de pacientes com dor de origem muscular.

Palavras-chave: eletromiografi a, biofeeback, cefaleia tensional.

Abstract

Introduction: Parafunctional dental clenching or bruxism may be related to clinical cases of Temporomandibular Di-

sorders (TMD), an etiological factor which sustains the disease of paramount importance. Objective: The aim of this 

study was to develop a protocol of myofeedback therapy and evaluate its application in patients with orofacial pain of 

muscular origin triggered by parafunctional dental clenching. Methods: A total of 10 female patients were submitted 

to the anamnesis and the intra and extra oral clinical exam, followed by fi lling in a Clinical Index of Fonseca (1994), 

which classifi ed 50% of patients with moderate dysfunction and 50% severe. It was applied the Visual Analogue Scale 

(VAS) to measure pain intensity and performed the evaluation of electromyographic activity of masseter muscle during 

clenching (maximum voluntary contraction), at dental contact and at rest, in an initial period, after therapy by myo-

feedback and 30 days of follow-up. Results: The results obtained at the end of treatment and after 30 days of moni-

toring demonstrated that the patients had reduced levels of pain in 100% of the individuals and an increase in elec-

tromyographic activity of masseter muscle in 80% of the cases. Conclusion: It was shown that the myofeedback the-

rapy can reduce the painful symptoms and also interfere with muscle activity, contributing to an improvement in the 

overall clinical picture presented by patients with orofacial pain occasioned by dental clenching.

Keywords: electomyography, biofeeback, tension-type headache.

Recebido em 02 de Março de 2012 e Aceito em 15 de Abril de 2012.
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Cyntia Galvão Gomes de Medeiros, Alcimar Barbosa Soares, Alfredo Júlio Fernandes, Angela Abreu Rosa de Sá.

INTRODUÇÃO

Diversos fatores podem infl uenciar no desenvolvi-

mento de dores musculares, principalmente na região 

orofacial, incluindo o apertamento dental parafuncional 

ou bruxismo(1), alterações na oclusão, estresse, ansieda-

de, depressão e desequilíbrios posturais(2-5) , além de  ou-

tros fatores comportamentais(6,7), que  podem atuar iso-

ladamente ou mais de um pode estar presente.  O aper-

tamento dental parafuncional ou bruxismo pode estar 

relacionado a quadros clínicos de Disfunção Temporo-

mandibular (DTM), representando como um fator etio-

lógico e de manutenção da doença, de fundamental im-

portância.  E também, o bruxismo pode ser considera-

do um fator desencadeante ou agravante das DTMs(7-9), 

bem como o estresse psicológico(6, 7 ,10), podendo estar li-

gado ao estado emocional do indivíduo(7,37). 

Na avaliação dos pacientes com DTM, a eletromio-

grafi a (EMG) mostra-se como uma ferramenta útil para 

análise dos músculos mastigatórios, auxiliando no diag-

nóstico, na seleção de uma terapêutica apropriada, na 

análise quantitativa da evolução do tratamento e serve 

também como meio de orientar o paciente. A eletromio-

grafi a consiste no estudo da função e disfunção do sis-

tema neuromuscular por meio da análise do potencial 

elétrico gerado durante a contração muscular (11). Esta 

técnica caracteriza-se como um método simples, segu-

ro e não invasivo, permitindo monitorar o sinal elétrico 

muscular e quantifi car a energia do músculo(11-14). A ele-

tromiografi a tem-se mostrado efi caz no auxílio de diag-

nóstico e tratamentos de desordens musculares e ner-

vos periféricos. E ainda, tem sido amplamente utilizada 

no diagnóstico clínico há mais de 40 anos(11,15), útil para 

monitorar processos terapêuticos(16,17), inclusive do sis-

tema estomatognático(18). 

O biofeedback eletromiográfi co é uma modalidade 

terapêutica, capaz de auxiliar na identifi cação e na re-

dução da hiperatividade muscular, o que colabora no alí-

vio dos sintomas das DTMs, especialmente a dor, além 

de levar à prevenção da sua recorrência (Crider & Gla-

ros, 1999). Trata-se de um sistema de retroalimentação 

biológica, por meio do qual o indivíduo recebe informa-

ções sobre a função normal do local ou da situação que 

se deseja obter controle voluntário. Atua no comando da 

mente e do corpo e utiliza instrumentos científi cos para 

medir, ampliar e fornecer dados fi siológicos para o pa-

ciente que está sendo monitorado (Caballo, 1996; Gra-

zzi, 2007), em tempo real.

Este trabalho teve por objetivo desenvolver um pro-

tocolo de terapia de biofeedback eletromiográfi co (mio-

feedback) e avaliar a sua aplicação em pacientes porta-

dores com dor orofacial de origem muscular, desenca-

deada por apertamento dental parafuncional. O trata-

mento visou educar o paciente e buscar sua conscien-

tização, entendendo que a dor pode ser desencadeada 

pelo apertamento dental, identifi cando as situações ca-

pazes de desencadear e prevenir o sintoma doloroso. 

Dessa forma, buscou-se a supressão da dor pela elimi-

nação dos fatores desencadeantes, levando a uma me-

lhora na qualidade de vida destes pacientes.

MÉTODO

Foram avaliados 10 pacientes, do gênero femini-

no, com faixa etária variando de 18 a 65 anos, portado-

res de Disfunção Temporomandibular (DTM), com sinto-

mas que incluíam dor muscular desencadeada por aper-

tamento dental, cuja queixa principal era “dor de cabe-

ça”. Todos os pacientes selecionados já haviam realiza-

do algum tipo de tratamento prévio, entre eles o uso 

de placa miorrelaxante. Estes pacientes fazem parte do 

Programa de Acolhimento, Tratamento e Acompanha-

mento de Pacientes com Disfunção Temporomandibular 

e Dor Orofacial, da Faculdade de Odontologia da Uni-

versidade Federal de Uberlândia (PRODAE - FOUFU). O 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – 

Figura 1. Músculo temporal (A) e masséter (B), responsáveis 
pela elevação da mandíbula. (Fonte (16)).

Figura 2. Posicionamento do paciente e dos equipamentos para 
a coleta eletromiográfi ca.
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CEP/UFU, aprovado sob o número 552/08 e os pacientes 

foram esclarecidos quanto ao objetivo do trabalho.

O equipamento utilizado foi o eletromiógrafo 

Myosystem Br1-P84 (Datahominis, Brasil), a digitaliza-

ção foi realizada a 2000Hz, o ganho total de 1000x, com 

fi ltro passa faixa de 15Hz a 1000Hz, 4 eletrodos de su-

perfícies ativo simples diferenciais, com ganho de 20x, 

com dimensões de 2 cm x 0,6cm x 2,5cm (largura x al-

tura x comprimento) e 1 eletrodo de referência.

Os pacientes foram submetidos a anamnese e 

exame clínico de acordo com fi cha preconizada pelo 

PRODAE – FOUFU, a  severidade da DTM foi avaliada 

por meio do índice Clínico de Fonseca (19). Para mensu-

ração da dor foi utilizada a escala analógica visual (EAV) 

e para avaliar a atividade muscular foi realizado eletro-

miografi a dos músculos masseter e porção anterior do 

temporal ambos dos lados direito e esquerdo (fi gura 1). 

Afi m de monitorar a evolução do tratamento a EAV e a 

eletromiografi a foi repetida após a última sessão de bio-

feedback e 30 dias após esta sessão. 

O protocolo do exame eletromiográfi co foi o se-

guinte:

Posicionamento e preparação do paciente de acor-

do com as normas do Seniam (20) (fi gura 2);

b) Coleta do sinal: após a colocação dos eletrodos, 

aguardou-se cerca de 2 minutos para estabilização das 

impedâncias de contato e das reações químicas entre a 

pele, eletrólito e eletrodo. Enquanto isso a paciente re-

cebia orientações e outras informações ou dúvidas que 

o mesmo apresentava. Os dados foram coletados na se-

guinte sequência: Coleta 01)  10 segundos em contra-

ção voluntária máxima (CVM); descanso de 1 minuto, 

repete-se mais duas vezes; Coleta 02)  10 segundos em 

contato dental, descanso de 1 minuto, para evitar fa-

diga muscular e permitir a recuperação dos músculos 
(14,38), repete-se mais duas vezes; Coleta 03) 10 segun-

dos em repouso. Esta sequencia foi repetida por mais 

duas vezes, totalizando 3 repetições de cada dado ele-

tromiográfi co.  O encorajamento verbal foi dado durante 

a CVM: “ aperta, aperta, mantém, mantém, relaxa...”. 

RESULTADO

Para análise dos sinais EMG, utilizou-se o valor do 

RMS (Root Mean Square),  o primeiro e o último segun-

do da coleta foram eliminados, com a fi nalidade de eli-

minar os momentos em que o paciente podia não estar 

muito concentrado. A comparação dos dados foi reali-

zada com os valores do próprio paciente, em momen-

tos distintos, sem a necessidade de normalização(14), 

e o masseter direito foi avaliado quantitativamente. O 

exame eletromiográfi co permitiu mostrar ao paciente a 

situação muscular em função em uma fase com dor e 

depois a melhora da atividade  em função à medida que 

a dor deixava de existir, fato observado em 8 dos 10 pa-

cientes avaliados.

Os pacientes foram classifi cados, inicialmente, de 

acordo com o Índice Clínico de Fonseca(19), como porta-

dores de Disfunção Temporomandibular severa (50%) 

ou moderada (50%). Com relação à queixa de dor, pô-

de-se observar que 100% dos voluntários relataram  dor 

no momento inicial, diminuindo a intensidade tanto ao 

fi nal, quanto após 30 dias do tratamento (gráfi cos ) de 

acordo com o EAV. A fi gura 3 mostra o comportamen-

to de cada paciente no início, fi m do tratamento e após 

30 dias de acompanhamento. Nas duas últimas fases, 

foram observados 40% dos voluntários sem nenhuma 

queixa dolorosa e nos demais 60% uma redução no 

quadro álgico.

Figura 3. Avaliação qualitativa da dor de acordo com a Escala 
Visual Analógica, para cada indivíduo, no momento inicial do 
tratamento, fi nal e após 30 dias de acompanhamento.

Figura 4. Avaliação quantitativa da atividade eletromiográfi ca do 
músculo masseter direito, durante apertamento dentário, no mo-
mento inicial, fi nal e após 30 dias da terapia por miofeedback.

Figura 5. A) músculos em CVM, antes da terapia, exame inicial; 
B) músculos em CVM, após 8 sessões de BFB.
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A análise quantitativa em RMS dos dados eletromio-

gráfi cos foi realizada durante a CVM no início do trata-

mento, fi nal e após 30 dias de acompanhamento.   Para a 

análise dos dados eletromiográfi cos , foi aplicado o teste t 

de comparação entre as médias de RMS durante a CVM e 

o teste f para duas variâncias. O nível de signifi cância foi 

estabelecido em 95% (p<0,05) e valores de tabela en-

contrados e usados para análise de t = 2,26.

A fi gura 4 representa a análise quantitativa do com-

portamento do músculo masseter D, sendo os nomes  

dos pacientes representados por números (n= 10) e 

cores variadas, no momento inicial, fi nal e após 30 dias 

de acompanhamento. De acordo com as informações 

obtidas, pôde-se observar que 8 voluntários aumenta-

ram a atividade muscular em CVM, à medida que tive-

ram redução da dor e apenas 2 diminuíram  o nível de 

ativação elétrica do músculo.

DISCUSSÃO

Os pacientes atendidos neste trabalho relatavam 

dores de cabeça no momento inicial da avaliação sendo 

a mesma de origem muscular em 100% dos casos, com 

predominância para a região anterior do músculo tem-

poral. Com relação ao sintoma inicial, 50% relataram 

acordar com a presença do sintoma doloroso e 50% 

descreveram que esta se inicia no fi nal da tarde, su-

gerindo que  na primeira situação, o paciente realiza o 

apertamento dentário durante o sono e na segunda, o 

bruxismo ocorre e vigília. Um estudo sobre o impacto da 

dor na vida de indivíduos portadores de desordem da ar-

ticulação temporomandibular mostra que a mesma tem 

um impacto negativo na qualidade de vida (21). O EMG do 

presente trabalho mostra que a dor reduziu a atividade 

muscular em função,  sugerindo-se que a dor muscular 

tem caráter limitante (Figura 5).

Sendo a dor um sintoma que se encontra entre as 

causas mais freqüentes de busca por auxílio, o seu con-

trole e alívio são responsabilidade do profi ssional da 

área de saúde(22,23). A dor como quinto sinal vital, deve 

ser avaliada e registrada periodicamente, para contro-

le e avaliação da evolução do tratamento. A persistência 

da dor pode atingir todo o aspecto da vida do paciente, 

alterando a qualidade do sono, prejudicando suas ati-

vidades diárias e sociais, contribuindo de forma nega-

tiva na qualidade de vida(24-27). A dor deve receber in-

tervenção o mais precoce possível a fi m de evitar a sua 

cronifi cação(28). A dor na boca e na face tem um signifi ca-

do emocional, biológico e psicológico para o paciente(23), 

interfere na qualidade de vida e na produtividade dos 

indivíduos(8,29).

O bruxismo pode ser considerado a combinação do 

apertamento dental  parafuncional e  o hábito de ran-

ger os dentes, exercido tanto durante o sono quanto em 

vigília(30), pode ser consciente ou inconsciente(9,31), o bru-

xismo do sono é considerado um tipo de parassomia(8). 

O apertamento dental parafuncional pode proporcionar 

um aumento dos níveis de dor e também  aumento da 

atividade eletromiográfi ca em repouso(9). 

O exame eletromiográfi co dos músculos masseter 

e temporal permitiu mostrar ao paciente que durante o 

apertamento ou mesmo contato dental, a atividade elé-

trica muscular é alta, pode estar relacionada à presen-

ça de dor e sugerindo cefaléia do tipo tensional, fato já 

observado em outros estudos(32).  Neste momento, o pa-

ciente já começa a estabelecer uma relação entre a sua 

dor e o contato dental, a terapêutica deve ser baseada 

no controle consciente da parafunção(31,33).

Entretanto, é importante ressaltar que a natureza 

do sinal eletromiográfi co pode ser alterada por ruídos, 

cross talk, que podem estar no ambiente, erros técnicos 

e de localização anatômica. Portanto a fi delidade dos re-

sultados está associado a uma boa instrumentação e eli-

minação de possíveis ruídos(34). 

CONCLUSÃO

As cefaléias estão entre as causas mais comuns 

para se buscar atendimento médico, sendo que a cefa-

léia do tipo tensional é a mais freqüente em adultos(35). 

Quando paciente busca o atendimento com a queixa de 

“dor de cabeça”, o exame detalhado é que mostra ser 

uma cefaléia por tensão do músculo temporal desen-

cadeada por apertamento dental parafuncional, asso-

ciada ou não a alterações posturais e emocionais, ou 

outras de origem central. Portanto a utilização do EMG 

auxilia no entendimento do paciente em relação à sua 

queixa, serve como ferramenta educativa e como aná-

lise quantitativa na evolução do tratamento de biofeed-

back e para possíveis mudança de direção do tratamen-

to quando necessário.

O exame eletromiográfi co dos músculos masseter 

e temporal permitiu mostrar ao paciente que durante o 

apertamento ou mesmo contato dental, a atividade elé-

trica muscular é alta, pode estar relacionada à presen-

ça de dor e sugerindo cefaléia do tipo tensional, fato já 

observado em outros estudos(32).  Neste momento, o pa-

ciente já começa a estabelecer uma relação entre a sua 

dor e o contato dental, a terapêutica deve ser baseada 

no controle consciente da parafunção(31,33). 

Assim, este trabalho confi rma uma relação dire-

ta entre a cefaléia tensional e o apertamento dental 

em concordância com outros artigos(9,24,36). As cefaléias 

estão entre as causas mais comuns para se buscar aten-

dimento médico, sendo que a cefaléia do tipo tensional é 

a mais freqüente em adultos(35). Neste contexto, o trei-

namento em biofeedback  moustrou-se adequado em 

auxiliar nesta prevenção e limitação dos danos.
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Artigo Original

Lactentes cardiopatas submetidos aos apoios 
do método Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal.
Cardiac infants undergoing support to the method of Thoracic-Abdominal-Rebalance (TAR). 

Rafaela Coelho(1), Maíra Seabra de Assumpção(2), Renata Maba Gonçalves(3), Juliana Martins Nienkoetter 

Savi Mondo(1), Camila Isabel Santos Schivinski(4).

Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC

Resumo
Introdução: no recém-nascido, o sistema respiratório apresenta algumas características fi siológicas que difi cultam seu 
funcionamento normal. Essas características somadas a alguns defeitos comumente presentes no lactente com cardio-
patia congênita determinam certa vulnerabilidade cardiopulmonar. Objetivo: descrever os efeitos dos apoios do méto-
do fi sioterapêutico de Reequilíbrio-Tóraco-Abdominal (RTA) em parâmetros cardiorrespiratórios, dor, comportamento e 
desconforto respiratório de lactentes com cardiopatias congênitas acianóticas, e comparar com lactentes que não rece-
beram a intervenção. Método: Foram incluídos lactentes com diagnóstico de cardiopatias congênitas acianóticas em re-
gime de internação hospitalar. Após randomização em três grupos – intervenção (apoios do RTA), controle (repouso) e 
placebo (contato manual) - os lactentes foram avaliados cegamente segundo parâmetros cardiorrespiratórios (frequên-
cia, cardíaca- fc, frequência respiratória- fr e saturação periférica de oxigênio- SpO2), comportamento (Escala de Prech-
tl e Beintema), dor (Neonatal Infant Pain Scale) e pelos sinais de desconforto respiratório (Boletim de Silvermann e An-
dersen). Essa análise foi realizada antes e imediatamente após um dos procedimentos. Resultados: participaram 14 
lactentes (4 no grupo intervenção; 7 grupo controle e 3 no grupo placebo ), com idade variando de 3 dias a 23 meses de 
vida, (8,88±7,62 meses). Os cardiopatas submetidos aos apoios do método RTA apresentaram melhora de parâmetros 
cardiorrespiratórios (aumento da SpO2: 84,5±8,27 x 87,75±6,55, e diminuição da fr: 52±16,57 x 45,25±17,59) e do 
desconforto respiratório, sem alteração no comportamento e nem quadro de dor após a intervenção. Conclusão: esse 
relato evidenciou efeitos satisfatórios nos lactentes cardiopatas submetidos aos apoios do método RTA.
Palavras-chaves: cardiopatia congênita, lactentes, técnicas fi sioterapia.

Abstract
Introduction: the newborn, respiratory system has some physiological characteristics that hinder normal operation. 
These characteristics coupled with some defects commonly present in infants with congenital cardiopulmonary deter-
mine certain vulnerability. Objective: to describe the effects of physical therapy support the method Thoracic-Abdom-
inal-Rebalance (TAR) on cardiorespiratory parameters, pain, behavior, and respiratory distress in infants with acyanot-
ic congenital heart defects, and compare them with infants who no received intervention. Method: Were included in-
fants with a diagnosis of acyanotic congenital heart under hospitalization. After randomization into three groups - in-
tervention (support of the TAR), control (rest) and placebo (manual contact) - infants were evaluated blindly second 
cardiorespiratory parameters (heart rate- hr, respiratory rate-rr and oxygen saturation SO2), behavior (Prechtl and 
Beintema Scale), pain (Neonatal Infant Pain Scale) and by signs of respiratory distress (Bulletin Silvermann and An-
dersen). This analysis was performed before and immediately after the procedures. Results: 14 infants participated 
(4 in group intervention, 7 control group and three in the placebo group), ranging in age from 3 days to 23 months of 
life (8,88±7,62 months). The cardiac patients submitted to support the TAR method showed improved cardiorespirato-
ry parameters (increased SO2: 84,5±8,27 x 87,75±6,55, and decreased rr: 52±16,57 x 45,25±17,59) and respiratory 
distress, with no change in behavior and no picture of pain after surgery. Conclusion: This case reports have shown 
satisfactory effects in cardiac infants subjected to method of Thoracic-Abdominal-Rebalance (TAR).
Key-words: congenital heart disease, infants, physical therapy techniques.
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INTRODUÇÃO 

Em recém-nascidos cardiopatas, o período neonatal 

torna-se mais crítico, pois o caráter imaturo da anatomia 

e fi siologia do sistema respiratório, típico da idade, so-

ma-se a gravidade de alguns defeitos comumente pre-

sentes nas cardiopatias congênitas como: sopro cardía-

co, cianose, taquipneia e arritmia cardíaca(1). Nesses pa-

cientes, pode se observar descompensações precoces, 

sendo que 99% manifestam sintomas de defeitos cardí-

acos ainda no primeiro ano de vida(2). 

São comuns também comprometimentos pulmona-

res, como dispneia, quadros hipersecretivos e pneumo-

nias recorrentes, responsáveis por internações frequen-

tes e com isso, restrição da criança a aquisição de ha-

bilidades motoras importantes para seu desenvolvimen-

to. Nessas situações, além da preocupação com a parte 

motora, a aplicação de técnicas de fi sioterapia respirató-

ria é indicada com o objetivo de prevenir maiores com-

plicações respiratórias e proporcionar a manutenção do 

quadro pulmonar(3).

A fi sioterapia respiratória inclui recursos e técnicas 

direcionados a higiene brônquica e melhora da ventila-

ção pulmonar. No entanto, poucos são os manuseios e 

manobras atuantes descritos na correção da alteração 

da mecânica torácica e na redução do esforço muscular 

respiratório em lactentes cardiopatas.

Um método idealizado com a fi nalidade de melhorar 

a capacidade dos músculos respiratórios através da ade-

quação da biomecânica tóraco-abdominal é o Reequilíbrio 

Tóraco-Abdominal (RTA). Esse método, que tem se mos-

trado efi ciente na prática clínica, tem como proposta a re-

cuperação do sinergismo entre o tórax e o abdômen, atra-

vés da estruturação de arranjos ventilatórios biomecâni-

cos que favoreçam a ventilação pulmonar e que integrem 

uma respiração com mínimo esforço à atividade sensório-

motora adequada à idade cronológica do paciente(4).

Dentre os manuseios e manobras do RTA que podem 

ser empregados em crianças, especialmente lactentes car-

diopatas, destacam-se os apoios tóraco-abdominal, íleo 

costal e abdominal, direcionados para melhorar o compo-

nente justaposicional do diafragma, adequar o posiciona-

mento da caixa torácica e, com isso, melhorar o padrão 

respiratório e a ventilação, esses apoios seriam indicados 

para esse grupo de pacientes, uma vez que eles frequente-

mente apresentam taquidispneia, desconforto respiratório 

e uso excessivo dos músculos acessórios da respiração(5). 

Sendo assim, este relato de série de casos apre-

senta os efeitos da aplicação dos apoios do método fi -

sioterapêutico RTA em parâmetros cardiorrespiratórios, 

comportamentais, na dor e no desconforto respiratório 

de lactentes cardiopatas, em comparação aos lactentes 

sem a intervenção. 

MÉTODO

Trata-se do relato de uma série de quatorze (14) 

casos de lactentes com diagnóstico de cardiopatia con-

gênita acianótica, internados no berçário da Maternidade 

Carmela Dutra (MCD) e na enfermaria de cardiologia do 

Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), ambos em Flo-

rianópolis/ SC. O estudo foi submetido e aprovado pelos 

comitês de ética das duas instituições (HIJG: 071/2009; 

MCD: 0030.0.233.269-10) e também pelo comitê da Uni-

versidade Estadual de Santa Catarina (222/2009).

Foram excluídos os lactentes cardiopatas que ne-

cessitassem de suporte de oxigênio e apresentassem 

instabilidade hemodinâmica. Os pacientes selecionados 

foram randomizados em três grupos, de acordo com os 

procedimentos realizados: 

1) grupo controle: não recebeu nenhum tipo de in-

tervenção terapêutica, permanecendo em repouso por 

10min;

2) grupo intervenção: foram aplicados 2 apoios do 

método fi sioterapêutico de RTA - apoio tóraco-abdomi-

nal (5min) e apoio ílio-costal (5min);

3) grupo placebo: fi sioterapeuta realizou contato 

manual leve sobre o tórax do lactente, durante 10min.

Todos os grupos tiveram os parâmetros de avalia-

ção coletados antes e imediatamente após o término de 

um dos três procedimentos. A avaliação foi realizada por 

um examinador cego. 

Os parâmetros avaliados foram: dados cardiorres-

piratórios, sinais de desconforto respiratório, dor e com-

portamento da criança, sendo estes três últimos obtidos 

através da aplicação de escalas específi cas. 

Os dados cardiorrespiratórios incluíram: frequên-

cia respiratória (fr) - pela observação dos movimentos 

abdominais e torácicos; saturação periférica de oxigê-

nio (SpO2) – mensurada utilizando-se o Oxímetro dix-

tal, DX 2515, cujo sensor foi fi xado no hálux do pé es-

querda do lactente, sendo registrado o valor predomi-

nante no monitor durante um minuto (6); e a frequên-

cia cardíaca (fc)– medida dos pulsos visíveis e estáveis 

no monitor do mesmo oxímetro (7), também no período 

de um minuto.

Para avaliar sinais de desconforto respiratório foi 

utilizado o Boletim de Silvermann e Andersen (BSA) (8,9), 

cuja pontuação varia de 0 (ausência), 1 a 5 (moderado) 

e 6 a 10 (grave). A dor foi avaliada pela escala Neonatal 

Infant Pain Scale (NIPS)(10,11), que considera os seguin-

tes parâmetros: expressão facial, choro, respiração, po-

sição das pernas, posição dos braços e estado de sono/

vigília e considera dor se a pontuação for (≥ 4). Para 

análise comportamental aplicou-se a escala de Prechtl 

e Beintema (EPB)(12,13), que inclui a identifi cação de um 

dos cinco estados comportamentais: sono quieto, sono 

ativo, despertar quieto, despertar ativo e choro. 

RESULTADOS

Do total de 14 lactentes avaliados, a distribuição 

nos grupos apresentou-se da seguinte forma: 4 lacten-
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tes no grupo intervenção (apoios do RTA), 7 pacientes 

no grupo controle e 3 no grupo placebo.

A faixa etária dos participantes foi de 3 dias a 23 

meses (8,88±7,62 meses) e a cardiopatia mais frequen-

te foi a comunicação interatrial (CIA). A idade do grupo 

intervenção variou de 3 dias a 1 ano e 11 meses, no 

grupo controle 5 dias a 1 ano e 1 mês e, no grupo con-

trole, havia lactentes de 1 mês e 10 dias até 3 meses 

de idade. O tipo de cardiopatia, a idade e o sexo dos 

pacientes estão descritos na (tabela 1), sendo que dos 

casos 1 ao 4 pertenceram ao grupo intervenção, os 

casos 5,6,7,8,11,12 e 13 ao grupo controle, e os casos 

9,10 e 14 constituíram o grupo placebo. 

Em relação aos parâmetros cardiorrespiratórios 

avaliados (fc, fr e SpO2), cinco lactentes (casos 6, 7, 8, 

11 e 13) integrantes do grupo controle apresentaram 

aumento na fc após os 10min de repouso. O mesmo 

ocorreu no grupo intervenção que, com exceção de 

um lactente (caso 4) que manteve a mesma fc após os 

apoios do RTA. No grupo placebo, somente um dos três 

casos apresentou aumento da fc (caso 10). De manei-

ra geral, os três grupos apresentaram diminuição da fr, 

Tabela 1. Descrição dos pacientes quanto o tipo de cardiopatia, sexo e idade.

Caso Presença e tipo de cardiopatia Idade cronológica Sexo

1 CIA e CIV 3 dias Masculino

2 PCA, CIV e DSAV 6 meses Feminino

3 CIV e DSAV 1 ano e 3 meses Masculino

4 CIA e estenose pulmonar 1 ano e 11 meses Masculino

5 CIA e CIV 15 dias Masculino

6 CIA, CIV e PCA 5 dias Feminino

7 CIV e atresia pulmonar 1 ano e 1 mês Masculino

8 PCA 1mês e 28 dias Feminino

9 CIA, CIV e estenose pulmonar 3 meses Masculino

10 PCA, CIV, CIA 2 meses Masculino

11 Ventrículo Direito Hipertrófi co 8 meses Masculino

12 PCA 25 dias Masculino

13 CIV, CIA e DSAV 15 dias Masculino

14 PCA e DSAV 1 mês e 10 dias Masculino

* CIA: comunicação interatrial; CIV: comunicação interventricular; PCA: persistência do canal arterial; DSAV: defeito septo atrioventricular. Fonte: próprio autor.

Tabela 2. Descrição dos casos quanto ao comportamento dos parâmetros cardiorrespiratórios, de acordo com o grupo do 
estudo.

Caso Grupo
Fc (bpm) Fr(rpm) SpO2 (%)

Pré Pós Pré Pós Pré Pós

1 Intervenção 155 160 70 66 85 90

2 Intervenção 133 151 60 52 79 83

3 Intervenção 115 118 32 25 96 96

4 Intervenção 128 128 46 38 78 82

5 Controle 133 133 45 48 92 92

6 Controle 152 155 72 74 95 95

7 Controle 120 122 52 52 63 62

8 Controle 147 149 40 40 96 96

9 Placebo 145 134 36 34 74 62

10 Placebo 88 110 51 59 75 65

11 Controle 155 159b 24 25 96 96

12 Controle 172 167 62 58 97 98

13 Controle 131 133 84 81 98 97

14 Placebo 148 145 51 53 96 96

* fc - frequência cardíaca (em batimento por minuto/bpm), fr - frequência respiratória (em respiração por minuto/rpm), SpO2 - saturação periférica 
de oxigênio em porcentagem/%). Fonte: próprio autor.
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principalmente no grupo intervenção, sendo que neste 

grupo todos lactentes apresentaram diminuição da fr e 

três (casos 1, 2 e 3) apresentaram aumento da SpO2 

após a aplicação da técnica. Apenas o caso 4 manteve o 

valor da SpO2 inicial. Estes resultados estão descritos na 

(tabela 2) e os valores referentes a média e desvio pa-

drão dos grupos na (tabela 3). 

A (tabela 4) detalha os dados das avaliações do 

comportamento, dor e desconforto respiratório. 

Em relação à dor, no grupo controle, dois lactentes 

(casos 6 e 8) que já apresentavam dor na avaliação ini-

cial mantiveram o mesmo quadro após a avaliação fi nal. 

O restante não atingiu a pontuação que considera qua-

dro álgico.

O grupo placebo foi o único em que os lactentes 

apresentaram choro e dor após o contato manual (casos 

9 e 10), assim como um aumento nas pontuações refe-

rentes ao BSA. 

No grupo intervenção também não se observou alte-

rações na NIPS, sendo que, todos fi caram dentro da clas-

sifi cação ausência de dor. O caso 1 aumentou um ponto, 

porém não houve mudança na sua classifi cação. O caso 

2 apresentou diminuição da pontuação após os apoios do 

RTA, contudo, também não houve mudança na sua classi-

fi cação, assim como no caso 1. Mais descritivamente, ob-

servamos que no caso 1, o lactente estava com os bra-

ços relaxados e passou para fl etidos, e o caso 2 evoluiu 

de braços fl etidos para relaxados. Sendo assim, nenhum 

dos lactentes manifestou dor com a aplicação dos apoios.

Referente à pontuação do BSA, observa-se que não 

houve piora do desconforto respiratório em nenhum dos 

casos no grupo intervenção, todos apresentaram des-

conforto classifi cado como moderado. Os apoios do mé-

todo RTA aplicados, provocaram uma diminuição na 

pontuação da escala na maioria dos lactentes avalia-

dos nesse grupo. Os casos 2 e 4 apresentaram ausência 

do gemido, inicialmente audível com o estetoscópio e, o 

caso 3, evoluiu para ausência da retração costal, eviden-

ciada antes do procedimento e apenas o caso 1 mante-

ve a mesma pontuação. 

Tabela 3. Média e desvio-padrão dos grupos intervenção, controle e placebo entre os tempos pré e pós.

 
Intervenção Controle Placebo

pré pós pré pós pré pós

fc 132,75±16,66 139,25±19,55 151,25±17,06 152±14,65 127±33,81 129,67±17,90

fr 52±16,57 45,25±17,69 52,50±26,15 51±24,12 46±8,66 48,67±13,05

SpO2% 84,50±8,27 87,75±6,55 96,75±0,96 96,75±0,96 81,67±12,42 74,33±18,82
* fc - frequência cardíaca (em batimento por minuto/bpm), fr - frequência respiratória (em respiração por minuto/rpm), SpO2 - saturação periférica de 
oxigênio em porcentagem/%). Fonte: próprio autor.

Tabela 4. Descrição dos casos quanto à pontuação das escalas de comportamento (EPB), dor (NIPS) e desconforto respiratório 
(BSA). 

Caso Grupo
EPB NIPS BSA

Pré Pós Pré Pós Pré Pós

1 Intervenção 2 2 1 2 1 1

2 Intervenção 4 4 3 2 4 3

3 Intervenção 1 1 1 1 2 1

4 Intervenção 4 4 2 2 2 1

5 Controle 2 2 1 1 4 4

6 Controle 4 4 4 4 4 4

7 Controle 3 3 1 1 0 0

8 Controle 4 4 4 4 3 3

9 Placebo 3 5 0 7 3 5

10 Placebo 4 5 2 5 0 3

11 Controle 4 4 1 2 1 1

12 Controle 1 3 0 0 2 0

13 Controle 3 3 0 0 3 3

14 Placebo 1 3 0 2 0 0

* EPB = Prechtl e Beintema; NIPS = Neonatal Infant Pain Scale ; BSA = Boletim de Silvermann e Andersen. Fonte: próprio autor. 
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No grupo controle, somente o caso 11 apresentou 

aumento em sua pontuação, contudo sem alteração da 

sua classifi cação, que permaneceu em esforço modera-

do. Não houve alteração da pontuação dos casos 5 ao 8, 

já o caso 13 melhorou sua classifi cação de esforço mo-

derado para ausente. 

O grupo placebo foi o único em que os lactentes 

apresentaram choro e dor após o contato manual (casos 

9 e 10), havendo um aumento nas pontuações referen-

tes ao BSA. 

Com relação aos dados do estado comportamental, 

os lactentes do grupo intervenção mantiveram o mesmo 

estado antes e após a aplicação do método, esses esta-

dos eram despertar ativo - olhos estão abertos, respira-

ção irregular e movimentos corpóreos presentes (casos 

2 e 4). O caso 1 manteve o estado despertar quieto - 

olhos abertos, respiração regular, sem movimentos, e o 

caso 3 manteve o estado sono quieto - olhos fechados, 

respiração regular, sem movimentos corpóreos.

DISCUSSÃO 

Os efeitos fi siológicos e terapêuticos das diferen-

tes técnicas de fi sioterapia utilizadas na prática clinica 

em lactentes cardiopatas vem sendo estudada, contu-

do, a fi sioterapia respiratória nesses pacientes tem tido 

sua indicação restrita as situações de hipersecreção, in-

fecções pulmonares e atelectasias. A presença de ta-

quidispneia, uso excessivo dos músculos da respiração 

e alteração da mecânica e do padrão respiratório, pa-

drões típicos das cardiopatias, na grande maioria das 

vezes, não justifi ca o atendimento fi sioterapêutico, uma 

vez que as técnicas fi sioterapêuticas convencionais não 

são direcionadas para esses quadros. 

Nesse contexto o presente relato apresentou o re-

sultado da aplicação dos apoios tóraco-abdominais, in-

tegrantes do método RTA, em lactentes com cardiopa-

tias e constatou resultados positivos.

Um dos parâmetros utilizados para essa avaliação 

foi a dor. A dor é considerada um importante sintoma na 

monitorização de diferentes terapêuticas aplicadas no 

lactente. Sabe-se que a dor tem infl uência direta na es-

tabilidade e evolução clínica do paciente pediátrico, in-

terferindo na morbidade, principalmente neonatal(14,15). 

Dessa forma, a aplicação de técnicas e recursos fi sio-

terapêuticos não deve funcionar como um estímulo no-

ciceptivo para esse grupo de pacientes(11,16). Nos casos 

aqui apresentados, não foi identifi cada piora nesse pa-

râmetro na maioria dos lactentes submetidos aos apoios 

do RTA, o que sugere que essa técnica não seja doloro-

sa. Para monitorar esse sintoma, foi aplicada a escala 

NIPS, que considera mudanças em parâmetros compor-

tamentais e fi siológicos, considerada uma escala váli-

da e útil para diferenciar os estímulos dolorosos dos não 

dolorosos no lactente(11,15). 

Em concordância com a dor, o comportamento dos 

lactentes também foi um parâmetro avaliado. Nenhum 

dos casos do grupo submetido aos apoios do método 

RTA apresentou instabilidade ou irritação, o que refor-

ça o objetivo a que o método se propõe, de não indu-

zir ao estresse e não prejudicar aspectos da clínica da 

criança(5,12). 

Em relação aos parâmetros cardiorrespiratórios de 

fc, fr e SpO2, verifi cou-se resultados satisfatórios nos 

lactentes que receberam os apoios do RTA. Tais parâme-

tros são frequentemente utilizados para avaliar a gravi-

dade do quadro respiratório, determinar condutas e au-

xiliar a equipe de saúde no acompanhamento da evo-

lução da doença. Todos lactentes do grupo intervenção 

apresentaram diminuição da fr e, a maioria, também 

apresentou aumento da SpO2. 

O aumento da fc foi verifi cado em alguns pacientes, 

mas esse evento não deve ser atribuído exclusivamen-

te aos apoios do RTA, considerando que o grupo contro-

le também manifestou essa alteração. Duas possibilida-

des para esse fato é a presença de um terapeuta ao lado 

do lactente, bem como o próprio diagnóstico de cardio-

patia congênita acianótica.

Nessa linha, é importante ressaltar que parâmetros 

cardiorrespiratórios são facilmente infl uenciados, sendo 

que até o posicionamento do lactente pode alterá-los. 

Eles permitem mensurar a qualidade de diferentes in-

tervenções, nessa situação, do efeito de técnicas de fi -

sioterapia respiratória(17), mas também devem ser consi-

deradas as interferências sofridas em todo contexto te-

rapêutico. 

Outro ponto estudado refere-se à técnica analisa-

da nesse relato. Pouco se investiga sobre os efeitos de 

técnicas fi sioterapêutica na mecânica e no desconforto 

respiratório decorrente de algumas enfermidades. Fre-

quentemente pesquisas avaliam os efeitos de técnicas 

estritamente desobstrutivas. Diferentemente, o méto-

do RTA se propõe a promover outros benefícios na di-

nâmica respiratória do paciente, que não só a retirada 

de secreção(2). 

Assim como o presente manuscrito, outros estudos 

constataram efeitos positivos com a aplicação do RTA 

em crianças com doenças cardiopulmonares(4, 5, 18). Ri-

beiro e Melo(5) revisaram os efeitos de inter venções fi -

sioterapêuticas em complicações comuns aos neonatos 

com persistência do canal arterial (PCA). Para isso, ana-

lisaram os efeitos decorrentes do posicionamento, do 

RTA, de técnicas de higiene brônquica e de reexpansão 

pulmonar, e da pressão positiva contínua nas vias aére-

as. Os autores observaram que nos pacientes com PCA 

que apresentam: atelectasias, infecções pulmonares e 

falhas na extubação, a fi sioterapia contribuiu de forma 

benéfi ca na evolução, reduzindo o tempo de ventilação 

mecânica e de internação hospitalar. 

Os benefícios do RTA também foram evidenciados 

sobre a mecânica pulmonar de RN prematuros. Doze 
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prematuros com peso menor que 1500g, em respira-

ção espontânea e ar ambiente, internados no berçário, 

foram divididos aleatoriamente em dois grupos, sendo 

um grupo submetido ao RTA e o outro, um grupo contro-

le. No grupo que recebeu os apoios do método RTA ob-

servou-se melhora signifi cativa da complacência pulmo-

nar e da resistência expiratória(4).

O estudo de Figueiredo et al. (19) com doze re-

cém-nascidos submetidos à aplicação do método RTA e 

ao posicionamento prono (que estavam internados na 

unidade de terapia intensiva neonatal e apresentavam 

complicações respiratórias), avaliou os parâmetros de 

fc, fr e SpO2, e verifi caram que houve melhora signifi ca-

tiva da SpO2 após a intervenção proposta. 

A repercussão do RTA sobre a força dos músculos 

respiratórios de 29 pacientes com fi brose cística, sub-

metidos a duas sessões semanais do método, também 

foi objeto de investigação. Durante atendimentos com 

50min de duração, por um período de 4 meses, foram 

aplicadas as seguintes condutas: posicionamento, alon-

gamento passivo, ativo e ativo-assistido da musculatura 

respiratória e global, fortalecimento da musculatura res-

piratória e global, apoios toracoabdominais e manobras 

miofasciais. Observou-se aumento de força dos múscu-

los respiratórios, o que sugere a indicação dessa técnica 

para estes pacientes(18).

Recentemente, outra pesquisa avaliou a repercus-

são do método em pacientes maiores. Ruppenthal et 

al.(20) demonstraram que as manobras de RTA propor-

cionam aumento signifi cativo do volume de ar corrente, 

tanto inspiratório quanto expiratório, de adultos ventila-

dos mecanicamente. Especifi camente a manobra de auxí-

lio inspiratório, que consiste na elevação da caixa torácica 

durante a inspiração, aumentando a pressão transpulmo-

nar, parece ser responsável por esse tipo de efeito. 

De maneira geral, independente da técnica, são es-

cassos os estudos que avaliem os efeitos da fi sioterapia 

respiratória nos pacientes pediátricos com doenças cardía-

cas, seja no pré, no trans ou no pós-operatório (PO)(5,21). 

Um dos únicos estudos que teve essa pretensão 

analisou 141 pacientes, de zero a seis anos, com diag-

nóstico de cardiopatia congênita e verifi cou a infl uên-

cia da fi sioterapia na incidência e no risco de complica-

ções pulmonares no PO de correção da cardiopatia. As 

crianças foram aleatoriamente separadas em dois gru-

pos, sendo que um deles foi submetido à fi sioterapia no 

pré e no PO da cirurgia, e o outro grupo recebeu fi siote-

rapia somente no PO. Os autores constataram que a fi -

sioterapia pré-operatória associada à fi sioterapia no PO 

diminuiu a frequência e o risco de complicações pulmo-

nares após a cirurgia, em comparação ao grupo que re-

cebeu a intervenção fi sioterapêutica somente no PO(21).

Analisando os estudos supracitados, pode-se ob-

servar que os resultados verifi cados neste relato de série 

de casos vão de encontro a alguns dados apresentados 

pela literatura, uma vez que também se evidenciou efei-

tos positivos de fi sioterapia respiratória, mais especifi -

camente, os apoios do método RTA, no manejo de lac-

tentes com cardiopatia congênita acianótica.

Contudo, faz-se necessário ampliar o tamanho da 

amostra, caracterizando um ensaio clínico, para detec-

ção estatística dos efeitos dessa intervenção.
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Artigo Original

Qualidade de vida, depressão e dor em 
mulheres pós cirurgia de câncer de mama.
Quality of life, depression and pain in women, after breast cancer surgery.

Elisa Bizetti Pelai(1), Jessica Ibde Jaquiel Figueira(2), Alessandra Madia Mantovani(3), Patrícia Rodrigues 

Lourenço Gomes(4), Alessandra Rezende Martinelli(5), Cristina Elena Prado Teles Fregonesi(6), Edna Maria 

do Carmo(6).

Resumo
Introdução: Após o tratamento cirúrgico para câncer de mama, a maioria das mulheres apresentam complicações de-
pressão, dor e consequente declínio na qualidade de vida (QV). Objetivo: Avaliar a QV, depressão e dor em mulheres 
submetidas à intervenção cirúrgica de câncer de mama. Método: Cento e trinta e duas mulheres foram divididas em três 
grupos: G1 (n=46), submetidas a tratamento cirúrgico para câncer de mama que frequentavam um serviço de fi siotera-
pia; G2 (n=43), submetidas a tratamento cirúrgico para câncer de mama que não frequentavam um serviço de fi siotera-
pia e G3 (n=43), grupo controle sem diagnóstico de câncer de mama. Inicialmente, as participantes foram submetidas à 
avaliação física, para imparidades (edema de braço, limitação de movimento articular do ombro e dor). Foi realizada uma 
avaliação para detecção de presença e de nível de depressão, por meio do Inventário de Depressão de Beck (BDI) e para 
avaliação da QV com aspectos relacionados à saúde, foi utilizado o questionário SF-36. Resultados: Foi evidenciada di-
minuição da mobilidade em todos os movimentos do ombro em ambos os grupos com intervenção cirúrgica (G1 e G2). A 
dor e a prevalência de linfedema tiveram relação com a depressão, sendo mais evidente em G1. Quanto aos aspectos re-
lacionados à QV, o SF-36 demonstrou que o grupo G1 apresentou maiores escores nos domínios físicos e emocionais em 
relação ao grupo G2, e os dois grupos apresentaram baixo escore no domínio dor. Houve presença de depressão, quando 
avaliada pelo BDI, em 35% das mulheres do grupo G1, 49% do grupo G2 e 28% do grupo G3. Ainda, o G1 mostra uma 
fraca tendência de pessoas em níveis mais próximos à depressão em relação ao controle (G3). Conclusão: Pode-se con-
cluir que a participação em um programa de fi sioterapia resultou em melhora da QV e que a depressão pode estar rela-
cionada aos níveis de dor no pós-operatório de câncer de mama.
Palavras-chave: Fisioterapia; Mastectomia; Dor; Qualidade de vida.

Abstract
Introduction: After breast cancer surgery, most woman shows complications depression, pain and decline in quali-
ty of life (QOL). Objective: To evaluate the QOL, depression and pain in women after breast cancer surgery. Methods: 
One hundred thirty-two women was divided into G1 (n=46) undergoing surgical treatment for breast cancer assisted in 
a physiotherapy service, G2 (n=43) undergoing surgical treatment for breast cancer who did not attends a physiothera-
py service, and G3 (n=43) without diagnostic of breast cancer was included. Was assessed for impairment (arm edema, 
limitation of motion and shoulder pain), for presence and level of depression and quality of life related to health through 
physical assessment, the Beck Depression Inventory and the SF-36, respectively. Results: The decrease mobility was 
evident in all the movements of the shoulder in both surgical groups (G1 and G2). The pain and the prevalence of lym-
phedema was associated with depression, being more pronounced in G1. The aspects related to QOL, the SF-36 showed 
that the G1 had higher scores for physical and emotional than in group G2, and both groups had low pain scores in the 
fi eld. There was presence of depression, as measured by the BDI, 35% of group G1, G2 49% and 28% of G3. Finally, the 
G1 shows a weak trend of people at levels closer to depression than the control (G3). Conclusion: It can be conclud-
ed that participation in a physical therapy program resulted in improved QOL and depression may be related to levels of 
pain after surgery for breast cancer
Key words: Physiotherapy; Mastectomy; Pain; Quality of life.
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INTRODUÇÃO

O tratamento cirúrgico de câncer de mama é um 

procedimento agressivo e, apesar dos avanços em mé-

todos de intervenção menos invasivos(1), várias compli-

cações pós-operatórias têm sido observadas, dentre elas 

o linfedema, alterações posturais, alterações na sensi-

bilidade, algias, diminuição da força muscular e perda 

ou redução da capacidade funcional do membro supe-

rior (MS) ipsilateral à cirugia(2-4). Ademais, repercussões 

no aspecto emocional também podem ser evidenciadas, 

como depressão, difi culdades no trabalho e ansiedade(5).

Tais alterações, em conjunto, podem levar a uma piora 

da qualidade de vida (QV) desta população(6). 

Uma das principais repercussões após o tratamen-

to cirúrgico de câncer de mama é a depressão, que pode 

estar presente dois ou mais anos após seu diagnóstico 

e manifesta-se por meio de angustias, sentimentos de 

culpa e insegurança, muitas vezes relacionada à sua au-

to-imagem e preocupação com a opinião de outras pes-

soas a seu respeito(7).

A sobrevivência ao câncer de mama, com manu-

tenção ou aumento da QV, é uma importante questão de 

saúde pública(8,9) que demanda uma maior atenção prin-

cipalmente em centros de reabilitação. 

Atualmente, a reabilitação de indivíduos pós-cirúr-

gicos de câncer de mama ultrapassa as barreiras das li-

mitações físicas, visto que o aspecto emocional infl uen-

cia diretamente na progressão do quadro clínico(10). De-

vido a incerteza de cura e as possibilidades de recidiva 

desta doença(7), um tratamento que vise o aumento da 

QV poderia benefi ciar ambos os aspectos físicos, funcio-

nais e emocionais, tornando-se assim um desafi o para 

os profi ssionais da saúde. 

Neste sentido, a fi sioterapia tem alcançado re-

sultados satisfatórios no pós-operatório de câncer de 

mama(3,11,12) . Portanto, o objetivo do presente estudo foi 

avaliar a QV, depressão e dor em mulheres pós cirurgia 

de câncer de mama. 

MÉTODOS

Indivíduos

Foi realizado um estudo transversal com 132 mu-

lheres, divididas em três grupos: G1 (n=46) foi com-

posto de mulheres pós-tratamento cirúrgico para câncer 

de mama e que realizavam fi sioterapia; G2 (n=43) mu-

lheres pós-tratamento cirúrgico para câncer de mama 

que não realizavam fi sioterapia; e o grupo controle G3 

(n=43) composto por mulheres que não tiveram cân-

cer de mama.

O grupo G1 recebia tratamento de fi sioterapia que 

incluía drenagem linfática manual, malha de compres-

são, massagem, orientações de cuidados com a pele, 

bandagem, cinesioterapia, terapia manual, compressão 

pneumática e terapia aquática em grupo(13, 14), por 60 

minutos, duas vezes por semana, totalizando um míni-

mo de 24 sessões, no Centro de Estudos e de Atendi-

mento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da FCT/

UNESP. 

Os critérios de inclusão para o grupo G1 foram: in-

tervenção cirúrgica após câncer de mama independen-

te do tipo de cirurgia em um período de até 10 anos pós 

cirurgia e estar em tratamento de fi sioterapia; e para o 

grupo G2: intervenção cirúrgica após câncer de mama 

independente do tipo de cirurgia em um período de até 

10 anos pós cirurgia e não estar em tratamento de fi -

sioterapia. Para inclusão no grupo G3 os critérios foram: 

ausência de patologia associada à mama, ausência de 

comprometimentos ortopédicos e/ou neurológicos dos 

membros superiores (MMSS) agudos ou crônicos. 

Todas as participantes foram informadas quanto 

às características do estudo e, em concordância com as 

mesmas, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da FCT/UNESP, processo nº 41/2009. 

Procedimentos 

Inicialmente foi realizado um levantamento de 

dados por meio de uma entrevista semi-estruturada 

para caracterização sócio-demográfi ca da amostra e in-

vestigação de variáveis que poderiam interferir na QV. 

As avaliações específi cas foram realizadas uma única 

vez em seguida, compostas por anamnese, avaliação 

funcional, avaliação da QV e detecção da presença e 

nível de depressão. 

A anamnese englobou história clínica do indivíduo 

com dados sobre a cirurgia, tratamentos coadjuvantes 

e comorbidades. Foi realizada avaliação funcional da 

cintura escapular e dos membros superiores (MMSS), 

com investigação da amplitude de movimento (ADM) 

por meio de goniometria (movimentos de fl exão, exten-

são, abdução, adução horizontal, rotação lateral e me-

dial de ombro) (15). O quadro de linfedema foi avaliado 

por perimetria dos MMSS (pontos de referência: 7, 14 e 

21 cm acima e abaixo do olécrano da ulna). A presen-

ça de linfedema foi considerada quando a circunferên-

cia de uma ou mais medidas do lado afetado foi 2,0 cm 

maior que a circunferência do mesmo ponto no membro 

contralateral(3).

Para a avaliação da QV foi utilizado o questioná-

rio Study’s Short Form-36 (SF-36) criado com a fi nali-

dade de ser um modelo genérico de avaliação de saúde, 

traduzido e validado para a Língua Portuguesa por 

Ciconelli(14). Este é composto por 36 itens que avaliam 

oito escalas: capacidade funcional (desempenho das ati-

vidades diárias, como capacidade de cuidar de si, vestir-

se, tomar banho e subir escadas); aspectos físicos (im-

pacto da saúde física no desempenho das atividades di-

árias e ou profi ssionais); dor (nível de dor e o seu im-

pacto no desempenho das atividades diárias e ou profi s-
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sionais); estado geral de saúde (percepção subjetiva do 

estado geral de saúde); vitalidade; aspectos sociais (re-

fl exo da condição de saúde física nas atividades sociais); 

aspectos emocionais (refl exo das condições emocionais 

no desempenho das atividades diárias e ou profi ssio-

nais) e saúde mental (escala de humor e bem-estar). 

Para cada indivíduo e para cada uma das oito dimensões 

foi obtido um escore que variava de zero a cem, corres-

pondente a um pior e melhor estado de saúde, respec-

tivamente (14).

Foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck 

(BDI)(16) para avaliação do aspecto emocional, especifi -

camente, o nível de depressão e a caracterização da in-

tensidade dos sintomas depressivos. Essa é uma escala 

de auto relato que consta de 21 itens incluindo sintomas 

e atitudes cuja intensidade varia de 0 a 3 em relação ao 

estado da entrevistada na última semana. O “Centro de 

Terapia Cognitiva de Beck”, recomenda: menor que 10 

pontos: ausência de depressão ou depressão mínima; 

de 10 a 18 pontos, depressão de leve a moderada; de 

19 a 29 pontos, depressão de moderada a grave e de 30 

a 63 pontos, depressão grave(16,17).

Análise dos dados

A caracterização da amostra foi realizada por meio 

da análise descritiva, expressa em valores de média e 

desvio padrão. A população apresentou uma distribui-

ção normal dos dados após teste de normalidade de Kol-

mogorov-Smirnov e então foi realizado o teste t-Stu-

dent para as comparações das variáveis de goniometria 

entre os grupos G1 e G2. Para a análise dos questioná-

rios SF-36 e BDI foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis 

para as comparações entre os grupos. Considerando a 

distribuição normal das variáveis: Índice de Massa Cor-

pórea (IMC), Idade, BDI e SF-36 foi realizado análise 

de variância ANOVA One-Way para comparação das mé-

dias, e posteriormente, pós-teste de Tukey, para identi-

fi cação das diferenças encontradas entre os grupos.

Para as variáveis BDI, linfedema e dor foi realiza-

do teste de correlação de Pearson. Para a associação 

entre os grupos (G1, G2 e G3) e demais variáveis (es-

tado civil, ocupação atual, atividade física, grau de ins-

trução, tratamento adjuvante, tipo de cirurgia) utilizou-

se o teste de Goodman para proporções multinomiais. A 

análise estatística foi realizada pelo software SPSS ver-

são 17.0 e o nível de signifi cância das variáveis foi esta-

belecido em 5%.

RESULTADOS

Com relação aos indivíduos participantes deste es-

tudo, a idade (em anos) encontrada foi de 56,1 ±9,8 

para o G1, 54,1 ±9,6 para o G2 e para o G3, 48,1 ±9,1. 

Tratando-se do IMC, para o G1 27,9 ±5,8, para G2 26,7 

±4,2 e G3 24,8 ±3,4. Já o tempo de cirurgia foi 44,3 

meses para o G1 e 44,09 meses para o G2. 

Foi demonstrada uma diferença signifi cante do IMC 

quando comparado os grupos G1 e G2 com o G3, supon-

do um sobrepeso destes grupos de mulheres com cân-

cer de mama. 

As demais características das voluntárias, a frequ-

ência dos locais de dor, os dados referentes a goniome-

tria do ombro, os domínios do SF-36 e a freqüência de 

depressão estão expressos respectivamente nas Tabe-

las 1, 2, 3, 4 e 5.

Tabela 1. Características das voluntárias (n=132).

Variável Categoria correspondente G1 (n=46)
n (%)

G2 (n=43)
n (%)

G3 (n=43)
n (%)

Estado Civil Com vida conjugal 
Sem vida conjugal 

29(63)
17(37)

28(65)
15(35)

25(58)
18(42)

Ocupação Atual Ativo
Inativo

10(22)
36(78)

15(35)
28(65)

38(88)
5(12)

Atividade Física Praticam
Não praticam

10(22)
36(78)

15(35)
28(65)

19(44)
24(56)

Grau de Instrução 

Fundamental
Médio
Superior
Não alfabetizado

23(50)
12(26)
10(22)
1(2)

11(26)
16(37)
16(37)

0

4(9)
17(40)
22(51)

0

Linfedema Presença
Ausência

15(33)
31(67)

10(23)
33(77) _____

Tipo de Tratamento Coadjuvante

Quimioterapia
Radioterapia
Quimioterapia e Radioterapia
Não realizaram tratamento coadjuvante

11(24)
5(11)
25(54)
5(11)

13(30)
1(2)

26(60)
3(7)

_____

Tipo de Cirurgia

Mastectomia Radical Direita
Mastectomia Radical Esquerda
Mastectomia Radical Bilateral
Quadrantectomia Direita
Quadrantectomia Esquerda

19(41)
8(17)
2(4)

11(24)
6(13)

18(42)
9(21)

0
6(14)
10(23)

_____

#Diferença signifi cante do G3 (p<0,05)
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Considerando a classifi cação do BDI, as médias en-

contradas por meio da ANOVA foram: 0,58 ± 0,78 para 

G1, 0,49 ± 0,73 para G2 e 0,29 ± 0,50 para G3. Embo-

ra os três grupos não apresentem, em média, níveis de 

depressão considerável para o questionário em estudo, 

o G1 mostra uma fraca tendência de pessoas em níveis 

mais próximos à depressão em relação ao controle (G3).

Na correlação de Person a variável grupo apresen-

tou correlação negativa com BDI e linfedema, indicando 

que não há relação entre os índices de depressão (R= 

-0,173 e p=0,047) e linfedema (R= -0,333 e p<0,01) de 

modo que o G1 apresentou piores graus de depressão e 

linfedema em relação aos demais grupo e os melhores 

índices para estas variáveis foram atribuídos ao G3. As 

variáveis linfedema e depressão (BDI) não apresenta-

ram relação entre si (R= 0,005 e p=0,955).

A dor mostrou correlação positiva com BDI, indi-

cando que maiores níveis de depressão estão relaciona-

dos a maiores níveis de dor (R= 0,209 e p=0,016), para 

todos os grupos.

DISCUSSÃO

No presente estudo foi solicitado às voluntárias que 

relatassem se sentiam dor em alguma região do corpo. 

As regiões com maior prevalência de dor relatada nos 

três grupos foram coluna cervical, ombros, região axilar, 

Tabela 2. Freqüência (%) dos locais de dor.

G1
n = 46

G2
n = 43

G3
n = 43

Coluna cervical 26% 18% 33%

Ombros 54% 37% 33%

Axilar 37% 16% 0%

Escapular 33% 5% 5%

Membros superiores 59% 49% 14%

Coluna lombar 20% 19% 26%

Membros inferiores 35% 23% 12%

Cicatricial 35% 21% 0

Generalizada 0 2% 2%

Nenhuma 11% 26% 40%

Tabela 3. Valores de média e desvio padrão da goniometria de ombro para os grupos cirurgicamente tratados (G1 e G2).

G1 Homolateral n = 46 Contralateral n = 46 P

Flexão 136,15±30,25 149,74±27,26 0,0012*

Extensão 34,98±9,62 39,74±8,24 0,0007*

Rotação Lateral 62,76±21,89 69,95±19,05 0,0301*

Rotação Medial 72,1±16,68 73,27±19,27 0,6865

Abdução 129,71±34,99 149,55±25,30 0,0001*

Adução 27,74±9,56 30,74±8,86 0,0043*

G2 Homolateral n = 46 Contralateral n = 46 P

Flexão 143,39±36,77 159,35±25,92 <0,0001*

Extensão 37,91±11,30 41,51±9,29 0,0246*

Rotação Lateral 64,49±25,38 71,74±19,88 0,0130*

Rotação Medial 68,12±23,32 73,93±21,23 0,0353*

Abdução 138,44±38,96 150,0±34,05 0,0080*

Adução 32,91±13,98 37,42±11,42 <0,0001*

*p=<0,05

Tabela 4. Valores dos domínios do questionário SF-36**.

G1 (n = 46) G2 (n = 43) G3 (n = 43)

Capacidade Funcional 59,5 ±21,9 # 58,7 ±23,8 # 83,3 ±17,5

Limitação Aspectos Físicos 52,4 ±40,2 * # 32,0 ±37,9 # 80,6 ±34,1

Dor 48,6 ±25,8 # 50,6 ±26,8 62,8 ±24,5

Estado Geral de Saúde 64,1 ±21,7 64,2 ±19,7 72,9 ±20,9

Vitalidade 59,6 ±25,5 56,6 ±22,2 61,5 ±19,7

Aspectos Sociais 69,5 ±30,5 66,6 ±25,0 75,0 ±27,3

Limitação Aspectos Emocionais 64,2 ±43,8 * # 45,3 ±41,4 # 75,5 ±38,5

Saúde Mental 68,5 ±27,0 69,2 ±15,1 74,9 ±15,3

*Diferença signifi cativa do G2 (p<0,05)
#Diferença signifi cativa do G3 (p<0,05)
** Pontuação: SF-36 subescalas 0-100 com escores mais altos indicando QV superior.
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região escapular, MMSS, coluna lombar, membros infe-

riores e região cicatricial. Segundo Caffo et al(18), quase 

um terço das pacientes operadas por câncer de mama 

sentem dores. Pode ser observado que no grupo G1 

houve maior prevalência de dor nos MMSS (59%), om-

bros (54%) e nas regiões axilar (37%), escapular (33%) 

e cicatricial (35%) quando comparado ao grupo G2, que 

apresentou maior prevalência de dor também nos MMSS 

(49%) e ombros (37%). No presente estudo a dor este-

ve mais frequente entre as mulheres tratadas com fi sio-

terapia (G1) justifi cando, assim, sua procura pelo trata-

mento, porém essa percepção gerou menor impacto na 

QV quando comparados ao grupo não tratado (G2). 

O presente estudo mostra uma redução signifi cati-

va da ADM do MS homolateral à cirurgia no G1 e no G2 

concordando com a literatura ao afi rmar que a diminui-

ção da mobilidade é frequentemente descrita à popula-

ção do estudo(1,11) e pode estar infl uenciada pela extensão 

da abordagem cirúrgica axilar, realização da radioterapia 

pós-operatória, infecções, dor e medo de movimentar e 

exercitar o membro operado no período pós cirúrgico(1).

Outro aspecto que pode comprometer a QV de mu-

lheres com câncer de mama relaciona-se ao linfedema 

do MS homolateral a cirurgia(19). A instalação de um lin-

fedema causa importantes alterações físicas, psicológi-

cas e sociais, que afetam a QV das pacientes(1). Em um 

estudo, o linfedema, após a cirurgia, foi associado à di-

minuição da função da parte superior do corpo(20). Em 

nosso estudo a incidência de linfedema foi de 33% e 

23% para os grupos G1 e G2, respectivamente, sendo 

coerente à prevalência de incidentes relatados na litera-

tura (prevalência, 0-56%)(9,21) e não foi associada com 

defi ciência, depressão ou má QV.

Com relação aos resultados do SF-36, foi obser-

vada diferença signifi cativa entre os grupos. No grupo 

G1 os maiores escores foram nos domínios emocio-

nais e sociais e menores escores nos domínios fí sicos 

e dor. Os resultados são compatíveis com o estudo de 

Laroz(1), que avaliou a funcionalidade e a QV em mu-

lheres com câncer de mama e mostrou maior compro-

metimento nos domínios de limitação por aspectos físi-

cos (52,50), vitalidade (54,75) e dor (55,45) e os domí-

nios que menos apresentaram impactos foram aspectos 

emocionais (73,33), aspectos sociais (71,25) e estado 

geral da saúde (64,15). 

Em outro estudo, foi avaliada a percepção da QV 

por mulheres submetidas à cirurgia para câncer de 

mama, e 82% das participantes a consideraram boa ou 

ótima, atribuindo principalmente à saúde pessoal (26%), 

bom relacionamento familiar e social (16%), entre ou-

tros, enquanto que 18% das mulheres avaliaram sua QV 

como ruim ou regular e atribuíram o medo de recidiva 

(8%), a limitação das atividades (6%), a dor (2%) e a 

insônia (2%) como principais causas(7). 

No G2, valores inferiores aos do grupo G1 foram 

apontados tanto nos domínios referentes aos aspectos 

físicos como nos emocionais. Uma hipótese para a me-

lhor QV no grupo G1 tanto nos aspectos físicos como 

nos psicológicos seria refl exo da própria assistência fi -

sioterapêutica oferecida(22). O maior impacto no aspecto 

físico e na dor em G1 e G2 ressalta que diante do pro-

cedimento cirúrgico, quando realizado de forma isola-

da, mas principalmente em conjunto com a radioterapia 

pós-operatória, a QV é alterada negativamente em rela-

ção à restrição física, ao desconforto e à dor(2).

Os resultados mostram que, mais da metade das 

entrevistadas viviam em uma relação conjugal, porém 

o G2 apresentou baixo índice no domínio emocional, 

que pode estar relacionado à qualidade dessa relação 

conjugal(21,22) e ao fato de que os encontros do grupo de 

apoio, são realizados apenas uma vez por mês, enquan-

to que os “encontros” na fi sioterapia ocorrem, no míni-

mo, duas vezes por semana. Ter identifi cação com um 

grupo, o respaldo um cônjuge e o vínculo com terapeu-

tas parece infl uenciar a QV positivamente. Em outras 

pesquisas, foi verifi cado que mulheres casadas ou que 

têm uma relação conjugal estável apresentam melhores 

escores de QV global do que mulheres solteiras, entre-

tanto o impacto da cirurgia para câncer de mama sobre 

a imagem corporal e sexualidade é maior em mulheres 

casadas do que em mulheres solteiras(1,23). 

Neste estudo, os níveis de depressão foram ava-

liados pelo BDI, que tem sido utilizado em pesquisas 

clínicas(8,24). Quanto ao nível de depressão, não foi en-

contrado diferença signifi cativa entre os grupos. Prova-

velmente nesse estudo a doença infl uencia negativamen-

te na depressão, mas o fato de fazer ou não fi sioterapia 

não teve relação com a depressão. A correlação entre os 

grupos e os resultados do questionário BDI, mostrou uma 

fraca tendência de mulheres do G1 em níveis mais próxi-

mos à depressão, explicado pelo maior número de casos 

classifi cados por Beck(16,17) como “depressão grave”. 

Vários aspectos associados ao tipo de cirurgia e QV 

de pacientes com câncer de mama ainda são controver-

sos e desconhecidos e depressão é um deles. Isto pode 

ser explicado pelo fato de que a QV não é afetada ape-

nas pelo tipo de tratamento, mas também por outros fa-

tores, como o diagnóstico de câncer em si, e medo de 

recorrência. As doenças psicológicas como depressão e 

Tabela 5. Frequência de depressão para os grupos G1 (com fi -
sioterapia), G2 (pós cirurgia de câncer de mama sem fi sioterapia) 
e G3 (controle sem câncer)**

Grupos Ausência de 
Depressão

Presença de 
Depressão

G1 (N = 46) 30(65) 16(35)

G2 (N = 43) 22(51) 21(49)

G3 (N = 43) 31(72)* 12(28)

* diferença signifi cativa em relação à presença de depressão (p<0,05)
** Teste de Goodman
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ansiedade podem causar dor psicogênica, assim como 

fatores psicológicos também podem fazer com que a dor 

de uma lesão física pareça mais ou menos intensa(21). 

De acordo com a literatura atual(13, 18, 21), em nosso es-

tudo, a presença de dor teve correlação com os resultados 

do BDI, mostrando que maiores níveis de depressão estão 

relacionados a maiores níveis de dor. Logo, a avaliação psi-

cológica na prática clínica pode permitir ao profi ssional de 

saúde planejar intervenções que vão do diagnóstico até a 

prevenção, o manejo e o tratamento da dor(25). 

Desse modo, pode-se concluir que a participação 

em um programa de fi sioterapia resultou em melhora da 

QV e que a depressão pode estar relacionada aos níveis 

de dor no pós-operatório de câncer de mama.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lahoz MA et al. Capacidade Funcional e Qualidade de Vida em Mulheres Pós-. Rev. Bras. de Cancerologia, São 1. 

Paulo. 2010; 4(56):423-430. 

Valente FM, Godoy MFG, Godoy JMP. Força de preensão palmar em portadores de linfedema secundário ao trata-2. 

mento para câncer de mama. Arq. Cienc. Saúde. 2008: 15(2): 55-8 55. 

Cardozo CT, Abud MCC, Matheus JPC. Atuação Fisioterapêutica na reabilitação de pacientes mastectomizadas. 3. 

Prática Hospitalar. 2008; 10(60) 139-144. 

Velloso FSB, Barra AA, Dias RC. Morbidade de membros superiores e qualidade após a biopsia do linfonodo sen-4. 

tinela para o tratamento do câncer de mama. Rev. Bras. Canc. 2009: 55(1): 75-85. 

Freitas-Silva R et al. Comparison of quality of life, satisfaction with. Clinics, Eua. 2010; 8(65):781-787. 5. 

Bertan, F. C. & Castro, E. K. Qualidade de vida e câncer: revisão sistemática da literatura. Revista Psico. 2009; 6. 

40, 366-37. 

Pinho LS, Campos ACS, Fernandes AFC, Lobo AS. Câncer de mama: da descoberta à recorrência da doença. Rev 7. 

Eletrônica de Goiânia 2007; 9(1):154-65. 

Andolhi R, Guido LA, Bianchi ERF. Stress and coping in perioperative period of breast cancer. Ver Esc Enferm USP 8. 

2009; 43(3):711-20. 

Hayes SC et al. Upper-body morbidity following breast cancer.9.  Health And Quality Of Life Outcomes, Austrália. 

2010; 92(8):423-430. 

Alves PC et al. Conhecimento e expectativa de mulheres no pré-operatório da mastectomia. Rev. Esc Enferm USP 10. 

2010 

Elsner V. R.; Trentin R. P.; Horn C.C.; Efeito da hidroterapia na qualidade de vida de mulheres mastectomizadas, 11. 

Arq Ciênc Saúde 2009;16(2):67-71. 

Torres M, Sánchez M, Goñi I, Merino D, Moral O, Téllez E, Mogollón E. Effectiveness of early physiotherapy to prevent 12. 

lymphoedema after surgery for breast cancer: randomised, single blinded,clinicaltrial. BMJ. 2010;340:b5396. 

Dawes DJ, Meterissian S, Goldberg M et al. Impact of lymphoedema on arm functıon and health-related quality 13. 

of life in women following breast cancer surgery. J Rehabil Med. 2008; 40:651– 658. 

Ciconelli RM, Ferraz MB, Santos W, Meinão I, Quaresma MR. Tradução para a língua portuguesa e validação do 14. 

questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev Bras Reumatol. 1999; 39(3): 

p 143-152. 

Marques AP. Ângulos articulares dos membros superiores. In: Manual de Goniometria. 2 ed. São Paulo: Editora 15. 

Manole.2003, p.12-17. 

Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh G. An Inventory for measuring depression. Arch Gen Psych. 16. 

1961; 4:53-63. 

Gorestein C, Andrade L,17.  Zuardi A. W. Inventário de depressão de beck: propriedades psicométricas da versão em 

português. Rev Psiquiatr Clin. 1998; 25 (5): 1998. 

Caffo O, Amichetti M, Ferro A, Lucenti A, Valduga F, Galligoni E. Pain and quality of life after surgery for breast 18. 

cancer. Breast Cancer Res and Treat. 2003; 80:39-48. 

Bergmann A, Echenique I, Rosalina M, Koifman J. Incidência e prevalência de linfedema após tratamento cirúrgi-19. 

co do câncer de mama: revisão de literatura. Revista brasileira de cancerologia 2007; 53(4): 461-70.

y Hayes SC, Janda M, Cornish B, et al. Lymphedema after breast cancer: incidence, risk factors, and effect on 20. 

upper body function. J Clin Oncol 2008; 26:3536 –3542. 

Kaya T, Karatepe AG, Gunaydn R, et al. Disability and health-related quality of life after breast cancer surgery: 21. 

relation to impairments. South Med J 2010;103(1):37–41. 



167

Ter Man. 2012; 10(48):161-167

Elisa Bizetti Pelai, Jessica Ibde Jaquiel Figueira, Alessandra Madia Mantovani, et al.

Conde DM, Pinto-Neto AM, Cabello C, Santos-Sá D, Costa-Paiva 24. L, Martinez EZ. Quality of life in Brazilian 22. 

breast cancer survivors age 45-65: associated factors. Breast J. 2005; 11(6):425-32. 

Huguet PR, Morais SS, Osis MJD, Neto AMP, Gurgel, MSC. Qualidade de vida e sexualidade de mulheres tratadas 23. 

de câncer de mama. Rev Bras Ginecol Obstet. 2009; 31(2):61-7. 

Gandini RC, Martins MCF, Ribeiro MP, Santos DTG. Inventário de Depressão de Beck-BDI: validação fatorial para 24. 

mulheres com câncer. Psico-USF. 2007; 12(1):23-31. 

Valente, M. A. F., Ribeiro, J. L. P., & Jensen, M. P.. Coping, depression, anxiety, self-effi cacy and social support: 25. 

Impact on adjustment to chronic pain. Escritos de Psicologia. 2009; 2(3), 8-17. 



168

Ter Man. 2012; 10(48):168-172

Artigo Original

Comparação entre mobilização miofascial e 
vertebral na amplitude de movimento cervical 
em jovens assintomáticos.
Comparison between miofascial and vertebral mobilization at cervical range of motion in young 
asymptomatic.

Patrícia Martins Leite(1), Anelize de Souza Maistro(2), Denise Martinelli Rossi(3), Marcelo Tavella Navega(4).

Universidade estadual paulista “Julio de Mesquita Filho”/ Faculdade de fi losofi a e ciências – campus de Marília.

Resumo
Introdução: A intervenção fi sioterapêutica na região cervical tem como um dos principais objetivos a restauração da 
função, o que inclui o ganho de amplitude de movimento (ADM) neste segmento. Objetivo: O presente estudo tem 
como objetivo comparar os efeitos da mobilização vertebral e miofascial na amplitude de movimento cervical de jo-
vens assintomáticos. Método: O estudo contou com a participação de 33 voluntários (22 ± 1,9 anos) de ambos os gê-
neros, assintomáticos. Por meio de um fl exímetro, foram avaliadas ADM cervical de fl exão, extensão, rotações laterais 
e inclinações laterais. A ordem de aplicação das intervenções, para cada voluntário, foi defi nida por meio de sorteio 
simples, para que houvesse aleatorização. O intervalo entre a aplicação de cada intervenção foi de sete dias. As mo-
bilizações miofasciais foram aplicadas por 20 minutos, enquanto a mobilização vertebral cervical foi aplicada durante 
10 minutos. Ao fi nal de cada dia de intervenção, foi realizada reavaliação da ADM. Para análise dos dados foi aplicado 
o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para avaliar os efeitos da intervenção, foi aplicado o teste t de Student, com 
nível de signifi cância de 5% (p<0,05). Conclusão: De acordo com os resultados pode-se concluir que ambas as téc-
nicas melhoram a ADM cervical, o que sugere serem intervenções adequadas para aumento da funcionalidade desse 
segmento corporal.
Palavras-chave: Cervical, movimento, mobilização, miofascial, vertebral.

Abstract
Introduction: The main objective of the physiotherapy intervention in the cervical spine is to restore function, including 
gain of range of motion (ROM). Objective: The present study has the main objective of comparing the effects of the ver-
tebral and miofascial mobilization at the fl exibility of the cervical spine at asymptomatic youngs. Method: This study had 
the participation of 33 asymptomatic, both gender volunteers (22 ± 1,9 years). By using a fl eximeter, the cervical spine 
range of motion of fl exion, extension, lateral inclinations and rotations were evaluated. The order of intervention applica-
tion was defi ned by a simple drawing, so that there was randomization. The interval between the application of each in-
tervention was seven days. The miofascial mobilization was applied during 20 minutes, while the vertebral mobilization 
was applied during 10 minutes. At the end of the each intervention day, the ROM had been measured again. For the data 
analysis the Shapiro-Wilk normality test were applied. For the intervention data analysis, applied the t of Student test, 
with signifi cance of 5% (p<0,05). Conclusion: According to the results we can conclude that both techniques improve 
the cervical spine ROM, which suggests that both are appropriate for improving the functionality of the cervical spine.
Key words: Cervical, motion, mobilization, miofascial, vertebral.
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INTRODUÇÃO

As alterações álgicas relacionadas à coluna verte-

bral são cada vez mais comuns na população mundial, 

principalmente nos países desenvolvidos e em desen-

volvimento, tendo correlação direta com o grande avan-

ço tecnológico e as mudanças no modo de realização 

das atividades de vida diária (1). Evidências comprovam 

que 12% das mulheres e 9% dos homens desenvolve-

rão cervicalgia crônica, sendo necessário o afastamento 

do trabalho ou aposentadoria por invalidez, se tornando 

oneroso para a sociedade (2). 

O tratamento da cervicalgia visa diminuição do 

quadro doloroso e a restauração da função cervical, 

o que inclui ganho de amplitude de movimento neste 

segmento(3). Aproximadamente 59% dos pacientes com 

cervicalgia crônica são atendidos com técnicas de tera-

pia manual, estudos comprovam a efi cácia destas abor-

dagens, proporcionando alívio por meio do efeito anal-

gésico, podendo ser cumulativo com a continuidade do 

tratamento (4). 

A técnica de mobilização miofascial tem sido em-

pregada de forma efi caz diminuindo os níveis de tensão 

muscular, promovendo o alívio do quadro álgico, facili-

tando a mobilidade cervical e, por fi m, proporcionando 

uma maior amplitude de movimento no segmento (3,5). 

A diminuição da mobilidade articular provoca limitações 

na amplitude do movimento cervical e perda funcional, 

com isso outra técnica usualmente utilizada é a mobili-

zação articular (6). 

Apesar de diferentes mecanismos de atuação, as téc-

nicas de mobilização miofascial e mobilização vertebral, 

demonstram exercer importante infl uência na amplitude 

de movimento cervical (3). Justifi ca-se o estudo pela ne-

cessidade de obter dados relacionados os efeitos de cada 

uma das intervenções, e a comparação entre elas. 

Portanto o presente estudo tem como objetivo 

comparar os efeitos da manipulação miofascial e da mo-

bilização vertebral antes e após as intervenções na am-

plitude de movimento cervical.

MÉTODO

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comi-

tê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

da Faculdade de Filosofi a e Ciências (Protocolo núme-

ro 0305/2011). Todos voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.

Participaram do estudo 33 voluntários de ambos os 

gêneros (22 ± 1,9 anos), residentes na cidade de Marí-

lia, estado de São Paulo. Seriam excluídos os indivíduos 

com história pregressa de afecções cervicais, traumatis-

mos antigos ou recentes, dores cervicais e uso de me-

dicamentos miorrelaxantes. Entretanto, nenhum volun-

tário precisou ser excluído. Para realização do presente 

estudo foram utilizados: Ficha de avaliação, divã e fl e-

xímetro Sanny®.

Inicialmente cada voluntário foi submetido a uma 

entrevista inicial para coleta de dados pessoais segun-

do uma fi cha estruturada para o estudo em questão, se-

guido do sorteio aleatório direcional para estabelecer a 

ordem de aplicação das técnicas. Em seguida, o exami-

nador efetuou as medidas dos graus de movimentação 

ativa de fl exão, extensão, inclinações e rotações late-

rais, utilizando para tal um fl exímetro.

Antecedendo a aplicação das técnicas o participan-

te foi familiarizado com as mesmas para diminuir ansie-

dade e possível tensão, além de erros de posicionamen-

to e execução. O terapeuta requisitou ao sujeito que se 

posicionasse de acordo com os requisitos da técnica em 

questão e que, em seguida, o voluntário adotasse a pos-

tura necessária para a reavaliação dos graus de amplitu-

de de movimento cervical, conforme fi cha de avaliação. 

Após sete dias, em condições o mais semelhantes quan-

to possível, foi realizada a aplicação da segunda técnica, 

nos mesmos moldes da anterior.

Avaliação com fl exímetro

A avaliação da amplitude de movimento cervical, 

durante os movimentos ativos de fl exão, extensão, in-

clinação lateral (direita e esquerda) e rotação lateral (di-

reita e esquerda), realizada por meio de fl exímetro pen-

dular gravitacional (Sanny®), e as medidas foram obtidas 

de acordo com o manual de instruções. O examinador 

foi treinado anteriormente para evitar erros de posiciona-

mento e medida. Foi requisitado ao paciente que realizas-

se três repetições de cada um dos movimentos, retornan-

do a posição inicial ao término de cada uma das repeti-

ções, com intervalo de 30 segundos entre cada medida.

Para mensuração dos movimentos de fl exão, ex-

tensão e inclinações laterais de cabeça, foi solicitado 

que o voluntário permanecesse sentado em uma cadeira 

com encosto para as costas com a cabeça reta e o olhar 

voltado para frente. Para mensurar o movimento de ro-

tação, o voluntário foi posicionado em decúbito dorsal, 

de modo que os ombros tocassem a extremidade supe-

rior do divã, com a cabeça para fora da mesma. As me-

Figura 1. Método de avaliação com fl exímetro sugerido pelo 
manual de instruções.
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didas foram realizadas de acordo com a ordem a cima, 

e os movimentos eram sempre iniciados do lado direito, 

mostrado na fi gura 1.

Mobilização vertebral

O terapeuta realizou a tração no sentido caudo-

craniano, exercendo força isométrica, facilitando a fi xa-

ção dos braços e proporcionando equilíbrio para mover-

se para trás de modo a efetuar a tração corretamente. 

Foram realizados 10 minutos de intervenção, com 7 se-

gundos de tração e 5 segundos de relaxamento, utilizan-

do de uma carga leve para não ocorrer uma separação 

máxima das vértebras (8,9).

Mobilização miofascial 

Foram realizadas manobras de deslizamento su-

perfi cial e profundo, para dessensibilizar a área; fricção 

por meio de movimentos circulares com o punho serra-

do, promovendo a liberação de tecidos mais profundos e 

melhorando a circulação local; e amassamento, por pin-

çamento dos tecidos, proporcionando melhora na perfu-

são tecidual (10,11).

O procedimento foi realizado em cinco etapas: ini-

cialmente o local foi dessensibilizado por meio do des-

lizamento superfi cial, por 2 minutos, intensifi cando até 

atingir o deslizamento profundo, também por 2 minutos. 

Seguida da manobra de fricção com os punhos serrados, 

utilizando o bordo cubital das mãos para realizar movi-

mentos circulares em toda região do trapézio, por 6 mi-

nutos. A etapa seguinte constou do pinçamento dos te-

cidos da região cervical, por 6 minutos, seguido de des-

lizamento profundo, 2 minutos e posteriormente, super-

fi cial, 2 minutos.

Análise de dados

Inicialmente foi aplicado o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk, o qual identifi cou que a distribuição dos 

dados foi normal. Sendo assim, para as comparações da 

efetividade das técnicas aplicadas, foi utilizado o teste 

t de Student. Para interpretação dos dados, adotou-se 

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

RESULTADOS

Os voluntários do presente estudo apresentavam 

média de idade de 22 ± 1,9 anos. 

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à inter-

venção com mobilização miofascial, por meio dela pode-

se constatar aumento em todos os arcos de movimen-

to, sendo signifi cativos os ganhos na amplitude de todos 

os movimentos.

A Tabela 2 mostra os dados relacionados à inter-

venção com mobilização vertebral. Podendo-se observar 

aumento signifi cativo na amplitude de todos os arcos 

de movimento cervical após a realização da mobiliza-

ção vertebral.

A Tabela 3 apresenta dados comparativos da dife-

rença da amplitude de movimento cervical entre as duas 

intervenções, mobilização miofascial e vertebral, obser-

vando-se a ausência de diferença signifi cativa entre os 

diferentes tipos de intervenção. 

DISCUSSÃO

No presente estudo pode-se observar a efi ciên-

cia da aplicação das técnicas de mobilização vertebral e 

miofascial no aumento da amplitude de movimento cer-

vical. Entretanto, não foi observada diferença de efetivi-

dade entre as técnicas aplicadas. 

Tabela 1. Valores médios e desvios padrão referentes à intervenção de mobilização miofascial na ADM cervical (n=33).

Movimento Inicial Final Valor de p

Flexão 63,25 ± 9,18 66,18 ± 8,87 0,0027

Extensão 67,90 ± 10,35 73,25 ± 11,21 0,00028

Rotação lateral direita 75,28 ± 9,40 79,09 ± 10,01 0,00276

Rotação lateral esquerda 75,09 ± 7,86 80,68 ± 9,41 0,00000

Inclinação lateral direita 43,04 ± 8,22 47,31 ± 7,8 0,00000

Inclinação lateral esquerda 43,34 ± 7,76 47,96 ± 9,40 0,00000

Tabela 2. Valores médios e desvios padrão referentes à intervenção de mobilização vertebral na ADM cervical (n=33).

Movimento Inicial Final Valor de p

Flexão 63,5 ± 9,77 66,68 ± 10,59 0,01458

Extensão 69,84 ± 11,29 75,12 ± 9,88 0,00015

Rotação lateral direita 75,46 ± 8,83 80,21 ± 9,62 0,00082

Rotação lateral esquerda 75,25 ± 8,29 80,65 ± 8,75 0,00153

Inclinação lateral direita 43,87 ± 7,15 47,09 ± 7,45 0,00272

Inclinação lateral esquerda 43,56 ± 8,90 48,25 ± 7,99 0,00000
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Garcia(12) e Campelo et al(13) afi rmam que a mas-

sagem estimula a hiperemia, ocasionando conseqüente 

relaxamento muscular, o que possibilita a diminuição da 

restrição de movimento. Evidenciam a função de alonga-

mento e aumento da mobilidade das fáscias, decorrente 

da manipulação miofascial, preservando a amplitude de 

movimento da região em questão. Os estudos citados an-

teriormente indicam que a aplicação de técnica miofascial 

promove aumento da amplitude de movimento cervical. 

Rodrigues(14) e Ramos et al(15) afi rmam que a tração, 

considerada uma das formas de mobilização vertebral, 

é um método indicado para aumento do espaço articu-

lar em qualquer dos segmentos da coluna vertebral, que 

pode aliviar o estresse sobre as estruturas e possibilitar 

o aumento da mobilidade cervical encontrada nos resul-

tados em questão. Na literatura não há consenso sobre 

o tempo de aplicação da técnica durante a intervenção, 

autores discordam entre períodos de 10 a 30 minutos de 

aplicação, fator que difi culta a padronização da técnica e 

conseqüentemente menor fi dedignidade dos resultados 

a cerca da intervenção(16). 

Com relação ao uso do fl exímetro para avaliação da 

amplitude de movimento cervical, Chaves et al(17) afi rma 

que o treinamento do examinador é um fator importan-

te para a diminuição de um possível erro de medida. O 

método é confi ável, apresentando erro absoluto e relati-

vo menor que 10%, o que é menor que o ganho na am-

plitude de movimento cervical apresentado no presen-

te estudo, portanto, revela a possibilidade de ganho real 

de amplitude de movimento no segmento, por meio das 

intervenções em questão.

Tendo em vista a efetividade de ambas as inter-

venções para o ganho de amplitude de movimento cer-

vical, sugere-se mais estudos para maior conhecimen-

to das técnicas.

CONCLUSÃO

Os dados do presente estudo permitem concluir 

que tanto a mobilização miofascial quanto a mobiliza-

ção vertebral são capazes de aumentar a ADM cervical, 

sendo que não há diferença entre a efetividade de cada 

uma das técnicas, o que sugere que ambas as interven-

ções, aplicadas isoladamente, são adequadas para au-

mento da funcionalidade cervical.

Tabela 3. Valores médios e desvios padrão da diferença de ADM cervical fi nal e inicial das mobilizações miofascial e vertebral. (n=33).

Movimento Miofascial Vertebral Valor de p

Flexão 2,93 ± 5,55 3,18 ± 7,88 0,4384

Extensão 5,34 ± 7,86 5,28 ± 7,34 0,48523

Rotação lateral direita 3,81 ± 7,23 4,75 ± 7,79 0,28788

Rotação lateral esquerda 5,59 ± 6,25 3,4 ± 5,99 0,05942

Inclinação lateral direita 4,28 ± 4,72 3,21 ± 6,09 0,22804

Inclinação lateral esquerda 4,62 ± 5,00 4,68 ± 5,56 0,48264
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Efeito agudo do exercício de relaxamento sobre 
o controle metabólico de diabéticos tipo 2.
Agudo effect of relaxation exercise on the metabolic control of type 2 diabetes.

Laísa Kalil Buarque(1), Pedro Weldes Da Silva Cruz(2), Isabele Góes Nobre(3), Jéssica Aimée Lins De França(4), 

Denise Maria Martins Vancea(5).
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Resumo
Introdução: É consenso que o exercício físico (EF), além da dieta e da medicação, deve fazer parte do tratamento do 
Diabetes Melito (DM). O exercício de relaxamento muscular (ER) altera as respostas autonômicas, pode diminuir o ritmo 
cardíaco e respiratório, a intensidade da transpiração, os níveis de pressão sanguínea além de aumentar a temperatura 
das extremidades. Objetivo: Verifi car os efeitos agudos do exercício de relaxamento sobre o controle metabólico de dia-
béticos tipo 2 (DM2). Métodos: Estudo Pré-Experimental, aprovado pelo CEP/UPE 007/09. Foram avaliados 47 indivídu-
os com DM2, participantes do Projeto Doce Vida (Programa de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos da ESEF/
UPE). Os critérios de inclusão foram: i) Glicose Capilar (GC) > 250 e ≤ 400 mg/dL e < 110 e ≥ 80 mg/dL; ii) Pressão Ar-
terial Sistólica (PAS) > 160 mm/Hg e Diastólica (PAD) > 100mm/Hg. A intervenção foi realizada durante 20 semanas to-
talizando 45 sessões. A GC foi coletada antes e após cada sessão de ER com glicosímetro da marca Bayer, modelo BRE-
EZE2®.  A Pressão Arterial (PA) assim como a frequência cardíaca de repouso (FCR) foi aferida antes e após cada sessão 
de ER. Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro Wilk em seguida o teste não paramétrico de Wilcoxon. Adotou-
se um nível de signifi cância p≤0,05. Os valores estão apresentados em média e desvio padrão. Resultados: A amos-
tra apresentou uma mudança positiva e signifi cativa (p<0,05) nos valores de GC (228,4 ± 74 mg/dLvs 180,9 ± 77 mg/
dL), FCR (81 ± 11 bpmvs 78 ± 10 bpm) e PA (132,6/72,6± 16/14 mmHg vs130/70 ± 18/12 mmHg) pré e pós sessão. 
Conclusão: Conclui-se que o exercício de relaxamento, utilizados em nosso protocolo, foi capaz de promover uma me-
lhora aguda nos parâmetros metabólicos dos diabéticos, diminuindo o surgimento ou agravamento das complicações crô-
nicas do DM. 
Descritores: Exercício Físico, Diabetes Melito, Relaxamento. 

Abstract
Introduction: There is consensus that physical exercise (PE), in addition to diet and medication, should be part of the 
treatment of Diabetes Mellitus (DM). The exercising muscle relaxation (RE) changes the autonomic responses can reduce 
the heart and respiratory rate, the amount of perspiration; blood pressure levels and increases the temperature of the ex-
tremities. Objective: To investigate the acute effects of relaxation exercise on metabolic control in type 2 diabetic (T2DM). 
Methods: Pre-Experimental Study, approved by the CEP/UPE 007/09. We evaluated 47 patients with T2DM, participants 
in Projeto Doce Vida (Supervised Exercise Program for Diabetics of ESEF / UPE). The inclusion criteria were: i) capillary 
glucose (CG)> 250 and ≤ 400 mg / dL and <110 and ≥ 80 mg / dL; ii) systolic blood pressure (SBP)> 160 mm / Hg and 
diastolic (DBP)> 100mm/Hg. The intervention was performed during 45 sessions totaling 20 weeks. The CG was collected 
before and after each session of RE with Bayer glucometer brand, model BREEZE2 ®. Blood pressure (BP) as well as rest-
ing heart rate (RHR) was measured before and after each session of RE. Was performed to test for normality with Sha-
piro Wilk followed by the nonparametric Wilcoxon. We adopted a signifi cance level of p ≤ 0.05. Values   are presented as 
mean and standard deviation. Results: The sample showed a positive and signifi cant (p <0.05) in the CG (228.4 ± 74 
mg / DLVS 180.9 ± 77 mg / dL), RHR (81 ± 11 78 ± 10 bpm bpmvs ) and BP (132.6 / 72.6 ± 16/14 mmHg vs 130/70 
± 18/12 mmHg) before and after the session. Conclusion: We conclude that the relaxation exercise, used in our proto-
col, was able to promote an acute improvement in metabolic parameters of diabetic, reducing the appearance or wors-
ening of chronic complications of DM.
Keywords: Physical Exercise, Diabetes Mellitus, Relaxation.
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Efeito do exercício em diabéticos tipo 2.

INTRODUÇÃO

O Diabetes Melito (DM) é uma síndrome de etio-

logia múltipla, decorrente da falta e/ou incapacidade 

da insulina de exercer adequadamente suas ações. Ca-

racteriza-se por hiperglicemia crônica, frequentemen-

te acompanhada de hipertensão arterial, dislipidemia e 

disfunção endotelial. As consequências do DM, a longo 

prazo, decorrem de alterações micro e macrovascula-

res que levam a disfunção, dano ou falência de vários 

órgãos(1).

Dentre a classifi cação do diabetes, o tipo mais 

comum é o diabetes melito tipo 2 (DM2), que caracteri-

za-se por uma condição de insulino-resistência associa-

da a defeitos na secreção de insulina, que pode ser con-

sequência de fatores genéticos e quadros de obesidade 

e sedentarismo(2).

Além da dieta e medicação, é consenso que o exer-

cício físico deve fazer parte do tratamento do DM(3). 

No entanto, essa prática é heterogênea. Possivelmen-

te, isso ocorre pela falta de compreensão e/ou motiva-

ção por uma parcela desses indivíduos e dos seus assis-

tentes. A própria constância dessas recomendações por 

profi ssionais da área da saúde é defi ciente(4).

Além da inatividade física ser motivo de agrava-

mento do quadro do diabetes, a morbidade psicológi-

ca associada a doenças crônicas, em função do estres-

se contínuo, é um evento complexo que ocorre devido a 

circunstâncias adversas da vida e que gera muito sofri-

mento psíquico(5).

É amplamente reconhecido que o estresse pode 

precipitar o início da diabetes e que desempenha um 

papel importante ao longo do curso desta doença, exis-

tindo boas razões teóricas para esperar que a gestão do 

estresse, por meio de exercícios de relaxamento (ER), 

seja valiosa para o tratamento desta doença(6,7,8).

De acordo com Silva, Pais-Ribeiro e Cardoso 

(2004), um mecanismo pelo qual os ER podem ser be-

néfi cos para o controle metabólico é a redução das alte-

rações de humor que, por sua vez, reduz a variabilida-

de da corrente sanguínea na pele e, consequentemente, 

a variabilidade da absorção da insulina injetada subcu-

taneamente. Um outro mecanismo pelo qual o ER pode 

contribuir para melhorar o controle glicêmico é pela me-

diação comportamental, minimizando os comportamen-

tos perturbados associados a períodos de estresse(8).

Cox e Gonder-Frederick (1992) consideram que o 

exercício físico para redução do estresse é benéfi co para 

diabéticos tipo 2, por sua vez, Surwit e cols (2002) consta-

taram que esse tipo de treino está associado a uma peque-

na, mas signifi cativa, redução na glicemia em DM2(9,10,11).

Uma das formas de conduzir o paciente de um es-

tado cotidiano de estresse a uma reeducação mental é 

o relaxamento muscular progressivo proposto por Ed-

mund Jacobson. O resultado é obtido pelo fato do rela-

xamento ser um  trabalho de comando consciente, para 

o desbloqueio muscular, físico ou psicológico, levando a 

um estado de equilíbrio interno. A técnica do relaxamen-

to muscular progressivo consiste na contração e des-

contração de grupos musculares específi cos, o mesmo é 

obtido por meio do treinamento muscular atingindo um 

nível bem baixo de tensão(12,13).

O ER altera as respostas autonômicas, pode dimi-

nuir o ritmo cardíaco e respiratório, a intensidade da 

transpiração, os níveis de pressão sanguínea além de 

aumentar a temperatura das extremidades (mãos e 

pés) e da cabeça. Esse tipo de exercício físico promove 

a diminuição das catecolaminas, contribuindo para uma 

maior utilização da insulina presente na corrente san-

guínea fazendo diminuir os valores glicêmicos de indiví-

duos não diabéticos(14).

No Brasil, não está evidente na literatura estudos 

que apresentem efeitos do ER nos parâmetros físicos e 

metabólicos de pacientes diabéticos. Por isso, o presen-

te estudo teve por objetivo analisar os efeitos agudos do 

exercício de relaxamento sobre o controle metabólico de 

diabéticos tipo 2.

MÉTODOS E CASUÍSTICA 

Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como pré-experimen-

tal e está vinculada ao projeto intitulado “Efeito do trei-

namento aeróbio, treinamento resistido e treinamen-

to combinado sobre a composição corporal e o controle 

metabólico de diabéticos tipo 2” da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade de Pernambuco – ESEF/

UPE; que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universi-

dade de Pernambuco CEPE/UPE nº 007/09.

Casuística

Todos os diabéticos são participantes do Projeto 

Doce Vida – Programa de Exercício Supervisionado para 

Diabéticos da ESEF/UPE e foram esclarecidos a respeito 

de todo o protocolo ao qual seriam submetidos e, após 

aceitação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.

A amostra foi composta por 47 (quarenta e sete) 

diabéticos, que estavam impossibilitados de realizar 

exercícios físicos de intensidade moderada.

As sessões de treinamento tinham uma frequência 

de três vezes por semana (segundas, quartas e sextas), 

com duração de 40 minutos, que perduraram por 20 se-

manas, atingindo a marca de 45 sessões. Todos os indi-

víduos da amostra são diabéticos tipo 2 (DM2),

Critérios de Inclusão para participação na sessão 

do exercício de relaxamento

Glicemia Capilar (GC) > 250 mg/dL

Glicemia Capilar (GC) < 110 e ≥ 80 mg/dL

Pressão Arterial Sistólica (PAS) ≥ 160 mm/Hg;

Pressão Arterial Diastólica (PAD) ≥ 100 mm/Hg;
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Intercorrências como cefaléia, tonturas, dores ge-

neralizadas;

Problemas osteomioarticulares;

Estresses psicológicos que podiam interferir no efei-

to do exercício físico sobre os parâmetros metabólicos; 

Outras co-morbidades em sua fase aguda, associa-

das ou não ao diabetes. 

Coleta de Dados

A medida da glicemia capilar foi realizada na ponta 

dos dedos anelar e médio descartando a primeira gota(15) 

antes e após cada sessão de ER com glicosímetro da 

marca Bayer®, modelo Breeze2, juntamente com fi tas 

reagentes, lancetas e lancetadores, todos fornecidos 

pelo Laboratório Bayer. O material utilizado para cole-

ta diária era depositado em uma caixa específi ca de ma-

terial hospitalar.

A pressão arterial foi mensurada antes e após cada 

sessão ER. Para isso foram utilizados estetoscópio e es-

fi gmomanômetro aneróide da marca Rappaport, mo-

delo Premium. A PA era sempre mensurada no braço 

direito(16).

A frequência cardíaca foi aferida antes e após cada 

sessão de ER. Foi mensurada posicionando os dedos, in-

dicador e médio, na região distal do rádio no punho es-

querdo.

Os diabéticos permaneceram durante toda a pes-

quisa com sua medicação e alimentação de rotina.  

Sessão de Exercício de Relaxamento

As sessões de ER obtiveram uma duração de 40 

minutos e foram conduzidas por um acadêmico de Edu-

cação Física, sempre supervisionado por um profi ssio-

nal da área;

Iniciou-se com os alunos em decúbito dorsal em 

colchonetes da marca Ortobom dispostos no Ginásio da 

ESEF/UPE;

Os diabéticos foram orientados a manter a inspira-

ção nasal e a expiração oral durante toda a sessão;

A sessão foi composta de exercícios de relaxamen-

to físico de intensidade leve onde foi enfatizada a respi-

ração sincronizada com movimentos; 

Além do relaxamento físico os diabéticos foram 

orientados a fazer os exercícios de relaxamento mental 

onde se utiliza apenas a respiração diafragmática(13);

Os exercícios foram baseados no relaxamento pro-

gressivo de Edmund Jacobson em 1929(12);

No fi nal da sessão de ER era realizada massagem re-

laxante em cada diabético por cerca de 05 minutos(17).

Análise Estatística

Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro 

Wilk (n=47) em seguida o teste não paramétrico de Wil-

coxon. Adotou-se um nível de signifi cância p≤0,05. Os 

valores estão apresentados em média e desvio padrão. 

RESULTADOS

A amostra apresentou uma mudança positiva e 

signifi cativa (p<0,05) nos valores de Glicemia Capilar 

(228,4 ± 74 mg/dLvs 180,9 ± 77 mg/dL), Frequência 

Cardíaca de Repouso (81 ± 11 bpmvs 78 ± 10 bpm) e 

Pressão Arterial (132,6/72,6± 16/14 mmHg vs130/70 

± 18/12 mmHg) pré e pós sessão.

Abaixo, são apresentadas fi guras com a evolução 

da glicemia capilar, frequência cardíaca de repouso e 

pressão arterial (fi g. 01, 02 e 03), assim como também, 

valores máximos e mínimos de cada variável (tab. 01).

DISCUSSÃO

O exercício físico de baixa intensidade pode contri-

buir para um aumento da utilização da insulina presente 

na corrente sanguínea(14). Isso foi comprovado em nosso 

Figura 01. Glicemia Capilar de diabéticos Tipo 2 submetidos a 
sessões de exercícios de relaxamento (p<0,05).

Figura 02. Frequência Cardíaca de diabéticos Tipo 2 submetidos 
a sessões de exercícios de  relaxamento (p<0,05).

Figura 03. Pressão Arterial de diabéticos Tipo 2 submetidos a 
sessões de exercícios de relaxamento (*p=0,02; **p=0,03).
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estudo, onde os indivíduos apresentaram uma redução 

signifi cativa nos valores de glicemia capilar após serem 

submetidos a sessões de ER. Além disso, o exercício fí-

sico age no processo de translocação dos transportado-

res de glicose (GLUT-4), essa ação parece justifi car, ao 

menos em parte, os benefícios observados na sensibili-

dade insulínica no miócito(18).

Cabe ressaltar também o impacto das complica-

ções crônicas do Diabetes Melito e a forma em que o EF 

inclusive o ER pode atuar como medida preventiva evi-

tando, por exemplo, a amputação de membros inferio-

res que chega a protagonizar cerca de 80% dos casos de 

amputações não traumáticas, mesmo para aqueles pa-

cientes com glicemia acima do padrão ideal para exercí-

cio de intensidade moderada(19),  isso pode ter sido evi-

denciado em nosso estudo, uma vez que durante as 20 

semanas de intervenção nenhum dos sujeitos demons-

trou apresentar agravo no quadro de neuropatia perifé-

rica, de acordo com avaliação clínica. 

Além dos benefícios com o controle da glicose san-

guínea, vários outros benefícios podem ser evidenciados 

como redução da Pressão Arterial além de uma melho-

ra da autoestima(20). Isso é de suma importância, pois a 

maioria dos diabéticos tipo 2 são hipertensos(21) e muitas 

vezes sofrem de depressão pela limitação da doença(22).

Os mecanismos fi siológicos envolvidos no EF, 

mesmo de intensidade baixa, em relação a Pressão Ar-

terial estão associados, principalmente, a redução da re-

sistência vascular periférica, mediada pela atuação do 

sistema de calicreinascininas, que promove vasodilata-

ção por auto da liberação da Bradicinina e consequen-

te dilatação vascular, resultando em redução dos níveis 

pressóricos e contribuindo para redução de disfunções 

micro e macrovasculares(23). Isso foi comprovado em 

nosso estudo, uma vez que nossa amostra apresentou 

uma redução signifi cativa nos valores de PAS e PAD, o 

que pode contribuir para uma redução do risco de aco-

metimentos por eventos cardiovasculares(24).

Outrossim foi verifi cado em um estudo de Véras-

Silva e cols. (1997) onde a intensidade do EF pode ser 

fundamental no resultado sobre a PA para hipertensos. 

Enquanto o treinamento de baixa intensidade provocou 

diminuição signifi cativa na PAS, PAD e Pressão arterial 

média, o treinamento de alta intensidade não modifi cou 

o quadro de hipertensão nesse estudo(25).

Quando analisado o trabalho cardíaco de indivíduos 

submetidos a sessões de exercícios físicos de baixa in-

tensidade, Negrão e Rondon (2001) comprovaram que 

a frequência cardíaca de repouso, sofreu uma redução, 

devido a uma diminuição do tônus simpático no coração 

e, em consequência, bradicardia de repouso. Isso se as-

simila com os valores de frequência cardíaca de repou-

so encontrada em nossa amostra após as sessões de 

intervenção(26).

CONCLUSÃO

Conclui-se que o exercício de relaxamento, utili-

zado em nosso protocolo, foi capaz de promover uma 

melhora aguda nos parâmetros metabólicos dos diabé-

ticos, podendo diminuir o surgimento ou agravamento 

das complicações crônicas do diabetes melito.
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Tabela 01. Valores de Glicemia Capilar, Frequência Cardíaca e Pressão Arterial de Diabéticos Tipo 2 Submetidos a Sessões de Exercício 
de Relaxamento

Variável Valores Pré Sessão Pós Sessão

Glicemia Capilar (mg/dL)

Máximo 435 400

Mínimo 83 57

Média 228,4 ± 74 180,9 ± 77

Nível de Signifi cância p<0,01 p<0,01

Frequência Cardíaca (bpm)

Máximo 114 120

Mínimo 54 48

Média 81 ± 11 78 ± 10

Nível de Signifi cância p<0,01 p<0,01

Pressão Arterial (mmHg)

Máximo 190/110 200/110

Mínimo 90/38 110/40

Média 132,6*/72,6** ± 16/14 130*/70** ± 18/12

Nível de Signifi cância * p=0,02 /** p=0,03 * p=0,02 /** p=0,03

mg/dL: miligramas por decilitro;bpm: batimentos por minuto; mmHg: milímetros de mercúrio; p: valores estatisticamente signifi cativos.
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Avaliação ergonômica das cadeiras utilizadas 
pelos estudantes em uma instituição de ensino 
superior.
Ergonomic evaluation of chairs used by students in an institution of higher education.

Eliandra da Silva¹, Anderson dos Santos Brasílio¹, Geuzivana de Souza Bastos Santana1, Marcela Renata 

Neves Ferreira Tavares¹ , Mansueto Gomes Neto².

Resumo
Objetivo: Avaliar a ergonomia das carteiras utilizadas pelos universitários em uma Instituição de Ensino Superior na 
cidade de Lauro de Freitas – Bahia. Método: Estudo de caso, transversal, quantitativo. A pesquisa foi feita com três 
tipos de cadeiras utilizadas no IES. A do tipo I, nas salas de aula, a do tipo II, nos auditórios e as do tipo III, nos la-
boratórios de informática e para todos os estudantes havia um único modelo de cadeira. A avaliação foi realizada com-
parando medidas mensuradas pelo avaliador e as determinadas pelas normas da Associação Brasileira de Normas e 
Técnicas (ABNT), relacionando-a com a antropometria dos alunos. Foi pesquisada também a percepção de conforto 
em relação às carteiras através de questionário, utilizou-se para análise dos dados as medidas de tendência central e 
dispersão, com auxílio do software SPSS versão 14.0.Resultados: Foi visto em análise ergonômica, que apenas a va-
riável profundidade do assento esteve de acordo com as normas da ABNT e medidas antropométricas, estando nesse 
aspecto apropriada nos três tipos de cadeiras avaliadas. Houve um signifi cativo número de reclamações sobre o des-
conforto em um único tipo de carteira universitária na sala de aula. Conclusão: Existe a insatisfação dos usuários em 
relação ao conforto e a confi rmação à inadequação das cadeiras em relação às normas da ABNT e as medidas antro-
pométricas, demonstrou que existe a necessidade de troca do mobiliário existente por outro com adequação ergonô-
mica que possibilite ajustes antropométricos e ofereça mais conforto.
Palavras-Chave: Ergonomia, Antropometria, cadeira.

Abstract
Objective: to Evaluate the portfolio used by academics ergonomics in a higher education institution (HEI), in the town 
of Lauro de Freitas-Bahia. Method: transversal, case study, quantitative. The survey was made with three types of 
chairs used in the IES. The type I, in classrooms, in type II and type III auditoriums in computer labs and for all stu-
dents had a single model of Chair. The evaluation was conducted comparing measured by the evaluator and the mea-
sures determined by the norms of the Brazilian Association of Technical standards (BATS), relating it to the Anthro-
pometry of the students. Was also searched the perception of comfort in relation to portfolios through the question-
naire, it was used for the analysis of the data to the measures of central tendency and dispersion, and expressed as 
mean median and standard deviation, with the aid of SPSS software version 14.0. Results: Was seen on ergonom-
ic analysis, that only the variable depth of the seat was in accordance with the norms of ABNT and anthropometric 
measures, appropriate in this respect in three types of chairs evaluated. There was a signifi cant number of complaints 
about the discomfort in a single portfolio type University in the classroom. Conclusion: Users dissatisfaction exists 
in relation to the comfort and the confi rmation to the inadequacy of portfolios for standards ABNT and anthropomet-
ric measures, demonstrated that there is the need to Exchange existing furniture by another with ergonomic suitabil-
ity enabling anthropometric adjustments and offer more comfort.
Keywords: Ergonomy, Anthropometry, Chair.
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INTRODUÇÃO

Para melhorias na ergonomia, os equipamentos, 

sistemas e tarefas devem ser elaborados para utiliza-

ção coletiva, mas, tem de se atentar as diferenças indi-

viduais na população. Sabendo-se que é necessário que 

o projeto atenda a 95% dessa população, 5% de indiví-

duos (obesos, muito altos, muito baixos, grávidas, ido-

sos e defi cientes físicos) não se adequam aos projetos 

de uso coletivo (1).

As duas posições mais frequentes no ser humano 

são a postura em ortostase e sedestação. No ambien-

te escolar, na maior parte do tempo, a permanência é 

sentada, sendo essa, responsável por gerar várias al-

terações nas estruturas musculoesqueléticas da coluna 

lombar (²).

A utilização dessa postura de forma prolongada 

promove desconforto na região da cervical e membros 

superiores. Caso o indivíduo sedestado realize postu-

ras incorretas por longo período, essas alterações são 

potencializadas. Este fato pode predispor o indivíduo a 

maiores índices de desconfortos gerais, tais como dor, 

sensação de peso e formigamento em diferentes par-

tes do corpo (³). 

O estabelecimento de medidas antropométricas 

para atender as individualidades quanto à altura do en-

costo, assento, ângulos e dimensões das cadeiras são 

fundamentais para que haja uma adequação favorável 

a essas individualidades. O crescimento do corpo hu-

mano se processa de modo complexo: cabeça, tronco e 

membros desenvolvem-se gradualmente, apresentan-

do variações proporcionais à estatura. É recomendado 

adotar carteiras de tamanhos diferentes ou que pos-

sam ser ajustadas, para que sejam atendidos os requi-

sitos básicos de postura por parte dos alunos de dife-

rentes estaturas (2).

Frequentemente, o mobiliário escolar não é con-

feccionado com base em medidas antropométricas, ou 

seja, as medidas do corpo humano não são levadas em 

consideração. Fazendo com que as instituições de en-

sino utilizem um padrão único de carteira para diver-

sos biótipos: indivíduos de várias idades, padrões e ta-

manhos (4).

 A carteira nas salas de aula tem grande atribuição 

no processo pedagógico, infl uenciando na produtividade 

do aluno. Sendo essa carteira inadequada ergonomica-

mente para o aluno pode resultar em aumento de des-

conforto no exercício da tarefa. São notórias na maio-

ria das escolas a precariedade e inadequação do mo-

biliário escolar fabricado em estilo padrão sem distin-

ção de faixa etária, em que as carteiras e cadeiras es-

colares são utilizadas do Ensino infantil, Fundamental 

até o Médio. Não oferecem o conforto necessário para 

o tempo exigido para a atividade, obrigando a criança a 

buscar uma postura antálgica, sinônimo de postura ina-

dequada (5).

Em 2005 foi realizado um estudo abordando o con-

forto do aluno em sala de aula, principalmente em rela-

ção ao mobiliário (mesa e cadeira), defi nindo o conforto 

da cadeira como o ponto mais importante da sala de aula. 

Sendo a cadeira de madeira pouco confortável e a estofa-

da a que conferia maior conforto para todos os alunos (6).

O Ministério de Educação e Cultura (MEC) desde 

1970 estudou e criou uma linha de mobiliário escolar, 

onde em 1999 o FUNDESCOLA aprimorou para atender 

as alterações físicas. Durante a análise ergonômica, per-

cebeu-se que as carteiras atualmente necessitam de re-

manejamento tentando manter adequação ao tamanho 

dos alunos, devendo ter reguladores de altura (7). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a 

adequação das cadeiras aos estudantes e sua percep-

ção sobre o conforto em relação ao tempo em que pas-

savam sentados nas cadeiras. Devido à escassez de es-

tudos sobre o tema abordado, este estudo visa ampliar 

o conhecimento sobre avaliação ergonômica em cadei-

ras utilizadas pelos universitários. 

MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, descritivo, 

quantitativo, coletado no período de agosto a novembro 

de 2011, sendo realizado na cidade de Lauro de Frei-

tas-BA. O estudo foi constituído por uma população de 

universitários matriculados no curso de fi sioterapia em 

uma instituição de Ensino Superior, a UNIME-União Me-

tropolitana de Educação e Cultura, situada no campus 

em Lauro de Freitas – Ba, dispõe de 130 salas de aula, 

dois auditórios e dez laboratórios de informática. 

Para inclusão no estudo, foram escolhidos alunos 

matriculados no curso de fi sioterapia, em disciplinas re-

alizadas tanto em salas de aula, quanto nos auditórios e 

nos laboratórios de informática. A amostra foi composta 

por universitários, que foram sorteados aleatoriamen-

te, contendo aproximadamente 10% dos estudantes de 

cada turma do curso de fi sioterapia. Foram excluídos do 

estudo, universitários com necessidade especial (cadei-

rante) e os que não quiseram participar do estudo. Não 

houve restrições quanto à idade ou sexo.

Os acadêmicos que aceitaram participar desse es-

tudo foram esclarecidos sobre o objetivo e procedimen-

to e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido-TCLE, elaborado na resolução 196/96 do Conse-

lho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Co-

mitê de Ética e Pesquisa da FTC, tendo o parecer de nú-

mero 3315/2011. 

Os universitários que aceitaram participar do estu-

do foram levados à sala de aula para a avaliação antro-

pométrica e aplicação do questionário. Foi realizado um 

questionário, elaborado pelos autores, que visa à per-

cepção pelo nível de conforto, o tempo em que se passa 

sentado e as queixas em relação às carteiras de sala de 

aula percebidas pelos universitários.



180

Ter Man. 2012; 10(48):178-185

Avaliação ergonômica das cadeiras utilizadas pelos estudantes em uma instituição de ensino superior.

Foram mensuradas três tipos de cadeiras utilizadas 

no IES. A do tipo I, nas salas de aula, a do tipo II, nos 

auditórios e as do tipo III, nos laboratórios de informáti-

ca. Para todos os estudantes havia um único modelo de 

cadeira. Nas salas de aula a carteira universitária, que 

apresentava uma cadeira e um tampo de mesa móvel, 

com medidas iguais. Nos auditórios, cadeiras modelo 

linha auditório. Nos laboratórios de informática, cadei-

ras modelo assento - plástico. Figura 1.

A avaliação ergonômica foi realizada por mensura-

ções das cadeiras com uma fi ta métrica da marca PANYI 

de 3m, com variáveis mensuradas segundo o concei-

to de medida utilizada no estudo sendo: Altura do as-

sento foi confi rmada pela distância entre a borda ante-

rior do assento ao chão, a largura do assento pela dis-

tância entre as bordas laterais do assento, a profundida-

de do assento pela distância entre as bordas anterior e 

posterior do assento da cadeira, a inclinação do assen-

to pelo ângulo de inclinação inferior do bordo posterior 

do assento da cadeira, a altura do encosto lombar pela 

distância entre a borda inferior e superior do encosto, a 

largura do encosto pela distância entre as bordas late-

rais do encosto, altura do encosto em relação ao assen-

to- distância entre a borda inferior do encosto e a borda 

posterior do assento, o ponto médio do encosto em re-

lação ao assento pela distância entre o ponto médio do 

encosto e a borda posterior do assento, a inclinação do 

encosto pelo ângulo de inclinação posterior do encosto 

da cadeira, a altura da borda anterior do braço da cartei-

ra ao solo pela distância entre a borda anterior do braço 

da cadeira e o solo e a inclinação do braço da carteira 

pelo ângulo de inclinação inferior do bordo posterior do 

braço da cadeira. 

Para mensuração das medidas antropométricas dos 

alunos estudados, foi utilizado o software Antroprojeto 
(8). Tendo estimativas de medidas antropométricas base-

ado na altura média dos estudantes para avaliar a ade-

quação das cadeiras da sala de aula, sendo classifi cada 

em adequadas e inadequadas.

Para o registro das cadeiras, foi utilizada máquina 

fotográfi ca da marca Sony Ciber Shot (14.1 mega pixels). 

Foi utilizado para confecção e apresentação de tabelas e 

gráfi cos, o uso do software SPSS (Statistical Package for 

The Social Sciences) for Windows (versão 14.0) que ava-

liou os dados demográfi cos e clínicos com estatística des-

critiva, os dados de variáveis contínuas com medidas de 

tendência central e dispersão e expressos como médias, 

medianas e desvio-padrão e os dados das variáveis dico-

tômicas ou categóricas serão avaliadas com medidas de 

freqüência e expressos como porcentagens.

Os dados coletados do mobiliário universitário 

foram comparados com as medidas fornecidas pela 

ABNT (Associação Brasileira de normas técnicas) NBR 

14006:1997(9) para mobiliários escolares, sendo classifi -

cado em adequados e inadequados.

Na comparação fi nal em relação a cada medida 

do mobiliário escolar foi classifi cada como ideal apenas 

quando se apresentava adequada entre as normas da 

ABNT e o software Antroprojeto.

RESULTADOS

Dos 62 estudantes de fi sioterapia pesquisados, 48 

(77,42 %) foram do sexo feminino e 14 (22,58%) foram 

do sexo masculino. Apresentaram idade em média de 31 

± 19,79 anos e altura em média de 1,67 ± 0,08m.

Havia um único e específi co tipo de cadeira para 

cada ambiente avaliado. Como foram avaliados 3 am-

bientes, três tipos de cadeiras foram avaliadas nesse es-

tudo, obtidas através da análise ergonômica executa-

da pelos pesquisadores, comparativo e classifi cação e 

condição do mobiliário como apropriada ou inapropria-

da de acordo com as medidas antropométricas obtidas 

pelo Software e segundo as normas da ABNT BNR 14 

006:1997.

A cadeira denominada tipo I foi verifi cada de acor-

do a classifi cação da ABNT, a largura, a profundidade do 

assento e a altura da borda anterior do braço da carteira 

ao solo se apresentaram adequadas. Já de acordo com 

Figura 1. Medidas das dimensões das carteiras universitárias 
tipo I, II e III da IES.
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as medidas antropométricas, a profundidade e ponto 

médio do encosto em relação ao assento estão adequa-

dos. Quando associados às classifi cações ABNT condi-

ção, somente a profundidade foi aprovada. Onde as de-

mais variações tiveram em desacordo em uma ou mais 

classifi cações foram consideradas inadequadas, tendo 

sua condição avaliada como inapropriada. (Tabela 1)

Em relação à cadeira tipo II foi verifi cado que na 

classifi cação da ABNT, a largura e a profundidade do as-

sento se apresentaram adequadas, já de acordo com 

as medidas antropométricas a profundidade e o ponto 

médio do encosto em relação ao assento estão adequa-

dos. Quando associados à condição, somente a profun-

didade foi apropriada. (Tabela 2) 

Verifi cado na cadeira tipo III, que a largura, a pro-

fundidade do assento e a altura do encosto em rela-

ção ao assento se apresentaram adequadas referentes à 

classifi cação da ABNT. Já de acordo com as medidas an-

tropométricas, a profundidade e o ponto médio do en-

costo em relação ao assento estão adequados. Quando 

associados à condição somente a profundidade foi apro-

vada. (Tabela 3)

A tabela 4 mostra a distribuição de dados em rela-

ção à percepção de conforto das carteiras universitárias 

pelos estudantes. Foi observado que entre os entrevis-

tados 54 (87,09%) não acham as mesmas confortáveis, 

40 (64,51%) não acham adequadas para a sua altura, 

59 (95,16%) não acham que as carteiras eram adequa-

das a todos os usuários e 43 (69,35%) passam tempo ≤ 

4 horas sentados nas carteiras durante o dia.

DISCUSSÃO

Nos três tipos de cadeiras avaliadas, foi visto que 

apenas a variável profundidade do assento foi conside-

Tabela 1. Quadro comparativo de variáveis mensurada na cadeira tipo I comparada com as normas da ABNT e com o Software An-
teprojeto. 

Nº Variável
Medida da 
carteira da 

IES

Valor da 
ABNT

Classifi cação 
ABNT

Medida 
Antropométrica

Classifi cação 
segundo o 
software

Condição do 
mobiliário

1 Altura do assento 41 cm 42 a 50 cm Inadequada 41,6 cm Inadequada Inapropriada

2 Largura do assento 46 cm >35cm Adequada 33,9 cm Inadequada Inapropriada

3 Profundidade do assento 39 cm >37cm Adequada 46,8 cm Adequada Apropriada

4 Inclinação do assento 1º 5º Inadequada * * Inapropriada

5 Altura do encosto lombar 33 cm 15 a 20 cm Inadequada * * Inapropriada

6 Largura do encosto 47 cm 30,35 cm Inadequada 42,8 cm Inadequada Inapropriada

7 Altura do encosto em relação 
ao assento 6 cm 22 cm Inadequada 14,4 cm Inadequada Inapropriada

8 Ponto médio do encosto em 
relação ao assento 29,5cm 17 a 23 cm Inadequada 22,5 cm Adequada Inapropriada

9 Inclinação do encosto 110º 95 a 106º Inadequada * * Inapropriada

10 Altura da borda anterior do 
braço da carteira ao solo 68 cm 66 a 86 cm Adequada 64,1 cm Inadequada Inapropriada

11 Inclinação do braço da 
carteira 5º 10 a 15º Inadequada * * Inapropriada

Tabela 2. Quadro comparativo de variáveis mensurada na cadeira tipo II comparada com as normas da ABNT e com o Software 
Anteprojeto. Lauro de Freitas-BA.

Nº Variável
Medida da 
carteira da 

IES

Valor da 
ABNT

Classifi cação 
ABNT

Medida 
Antropométrica

Classifi cação 
segundo o 
software

Condição do 
mobiliário

1 Altura do assento 40 cm 42 a 50 cm Inadequada 41,6 cm Inadequada Inapropriada

2 Largura do assento 45 cm >35cm Adequada 33,9 cm Inadequada Inapropriada

3 Profundidade do assento 45 cm >37cm Adequada 46,8 cm Adequada Apropriada

4  Inclinação do assento 0º 5º Inadequada * * Inapropriada

5  Altura do encosto lombar 48 cm 15 a 20 cm Inadequada * * Inapropriada

6  Largura do encosto 46 cm 30,35 cm Inadequada 42,8 cm Inadequada Inapropriada

7  Altura do encosto em relação 
ao assento 4 cm 22 cm Inadequada 14,4 cm Inadequada Inapropriada

8 Ponto médio do encosto em 
relação ao assento 27 cm 17 a 23 cm Inadequada 22,5 cm Adequada Inapropriada

9 Inclinação do encosto 110º 95 a 106º Inadequada * * Inapropriada
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rada ideal, estando de acordo com a ABNT e com as me-

didas antropométricas.

Em estudo com 71 alunos de escola municipal, par-

ticular e estadual da cidade de Bauru-SP. As escolas 

apresentavam o mesmo tipo de mobiliário (mesa e ca-

deira individual) e foi aplicado um programa de educa-

ção sobre postura sentada com aulas expositivas, téc-

nicas de demonstração e feedback, associado a refor-

ço ministrado por professores treinados e por fi mrea-

valiaçãodos conhecimentos dos participantes. Concluiu-

se que o programa foi efi caz para aumentar os conheci-

mentos dos escolares a respeito da postura sentada (3).

A altura média dos assentos estudados, não está 

de acordo com as normas da ABNT, a qual estabelece 

que as cadeiras devam ter regulagem de altura do as-

sento entre 42 e 50 cm. Sendo que, devido às varia-

ções de estatura, os padrões apresentados não benefi -

ciam todos os usuários, já que para atender as baixas 

estaturas, o assento deveria abaixar até 37 cm do piso, 

esse resultado difere do de Siqueira (10), que obteve a al-

tura média do assento de 46,76 cm estando assim, de 

acordo com as normas da ABNT. Já no estudo de San-

tos (11), as medidas das alturas dos assentos dos qua-

tro tipos de carteiras também estavam de acordo com 

as normas da ABNT, porem em relação às medidas an-

tropométricas apresentou medidas maiores que o reco-

mendado para mulheres corroborando com os resulta-

dos do presente estudo.

No estudo de Siqueira(10) foi encontrada uma média 

de largura de 39 cm nas carteiras da IES, estando de 

acordo com a ABNT e com as medidas antropométricas, 

baseado na média de altura dos alunos. Já no estudo de 

Santos(11) a largura dos assentos, apontada nos 4 tipos 

de cadeiras, 3 não estavam de acordo com as normas 

da ABNT e com as medidas antropométricas, vista nesse 

item pela média dos homens. Em relação à largura do 

assento os três tipos de cadeiras estavam adequadas às 

normas da ABNT que é > 35 cm que se encontra de acor-

do com Siqueira, porém não está de acordo com as medi-

das antropométricas, se assemelhando com Santos.
 Parcells (12) demonstrou em seu estudo com uma 

amostra de 74 estudantes, um grau signifi cativo de in-

compatibilidade entre as dimensões corporais dos alu-

nos e os móveis da sala de aula disponíveis para eles. 

Concluindo nas evidências que eles suportavam a dispo-

sição dos assentos em suas salas de aula que não eram 

favoráveis à aprendizagem.

Oliveira(13) em seu estudo com estudantes da 1ª a 

8ª séries, observados durante cinco períodos de aulas 

corridos com média de 50 min aula, tendo intervalos 

a partir do 3º período. Verifi cou desconforto nos MMII, 

possivelmente causado pela diminuição da circulação 

nas pernas, devido ao tamanho inadequado das cartei-

ras, havendo a necessidade de realizar movimentos des-

necessários, difi cultando a aprendizagem.

Tabela 3. Quadro comparativo de variáveis mensurada na cadeira tipo III comparada com as normas da ABNT e com o Software 
Anteprojeto. Lauro de Freitas-BA.

Nº Variável
Medida da 
carteira da 

IES

Valor da 
ABNT

Classifi cação 
ABNT

Medida 
Antropométrica

Classifi cação 
segundo o 
software

Condição do 
mobiliário

1 Altura do assento 43 cm 42 a 50 cm Inadequada 41,6 cm Inadequada Inapropriada

2 Largura do assento 40 cm >35cm Adequada 33,9 cm Inadequada Inapropriada

3 Profundidade do assento 46 cm >37cm Adequada 46,8 cm Adequada Apropriada

4 Inclinação do assento 0º 5º Inadequada * * Inapropriada

5 Altura do encosto lombar 24 cm 15 a 20 cm Inadequada * * Inapropriada

6 Largura do encosto 46 cm 30,35 cm Inadequada 42,8 cm Inadequada Inapropriada

7 Altura do encosto em relação 
ao assento 22 cm 22 cm Adequada 14,4 cm Inadequada Inapropriada

8 Ponto médio do encosto em 
relação ao assento 45 cm 17 a 23 cm Inadequada 22,5 cm Adequada Inapropriada

9 Inclinação do encosto 110º 95 a 106º Inadequada * * Inapropriada

Tabela 4. Percepção de conforto percebida pelos universitários 
em relação às carteiras universitárias na sala de aula. Lauro de 
Freitas – BA.

Variável N %

Adequada a sua altura

Sim 22 37,09

Não 40 64,51

Carteira confortável

Sim 8 12,91

Não 54 87,09

Adequada a todos os usuários

Sim 3 4,84

Não 59 95,16

Horas sentado

 < 4 horas 19 30,65

4 horas 43 69,35
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A avaliação da profundidade do assento das cadei-

ras está de acordo com a ABNT, a qual recomenda o mí-

nimo de 37 cm de comprimento, estando também de 

acordo com as medidas antropométricas. Na avaliação 
(10) teve uma média de 41,08cm estando de acordo com 

a ABNT. Mas, por ser recomendável um espaço livre de 

10 cm entre o encosto e a região posterior do joelho, 

devem-se considerar as variações de estatura. Onde o 

ideal seria que as cadeiras tivessem dispositivo de regu-

lagem da profundidade do encosto, propiciando variação 

de comprimento do assento. Sobre profundidade da car-

teira, dos quatro tipos avaliados três estavam de acor-

do com as normas da ABNT. Em relação às medidas an-

tropométricas de toda a amostra as cadeiras não estão 

de acordo, não benefi ciando a estabilidade de todos os 

usuários (11).

Milanese(14) avaliou a relação entre dimensões an-

tropométricas individuais e o mobiliário escolar. Foram 

coletados dados de 1269 alunos do ensino fundamental, 

onde se afi rmou o grau de incompatibilidade entre as 

medidas antropométricas e mobiliário escolar. 

 A medida de altura do encosto foi de 32,23 cm, 

estando à medida encontrada fora das normas sugeri-

das pela ABNT com recomendações a altura entre 15 e 

20 cm(10), o que corrobora com os resultados do presen-

te estudo que verifi cou que as alturas encontradas estão 

fora das normas sugeridas pela ABNT.

As medidas de largura do encosto das cadeiras dos 

estudantes são de; 33 cm, 48 cm e 24 cm, respectiva-

mente, estando a de tipo I dentro dos padrões da ABNT, 

já as do II e tipo III estão fora dos padrões e em re-

lação às medidas antropométricas foram consideradas 

inadequadas. De acordo com o estudo (11) é relatado que 

as medidas não estavam de acordo com as normas da 

ABNT e com as medidas antropométricas, vistas nesse 

item pela média dos homens. Foi confi rmado no estu-

do, desacordo nas mensurações de acordo com os pa-

drões (10).

A altura do encosto em relação ao assento das ca-

deiras apresentavam medidas de 6 cm, 4cm, e 22cm, 

respectivamente. Estando a de tipo I e tipo II fora dos 

padrões da ABNT, já a do tipo III encontrava-se nos pa-

drões que preconiza o valor de 22 cm, não estando de 

acordo com as medidas antropométricas, que é basea-

do na média de altura dos estudantes. No estudo(11), na 

análise da altura encosto – assento, das 4 cadeiras ava-

liadas 3, fi caram fora das normas da ABNT e das medi-

das antropométricas. Na avaliação(10) a mensuração es-

tava fora dos padrões da ABNT.

As cadeiras da IES apresentam o ponto médio do 

encosto em relação ao assento fora da norma que con-

fere o apoio a coluna torácica e não a lombar. Encontra-

se de acordo com as medidas antropométricas, que se 

baseia pela média de altura dos estudantes. Informa (10) 

que o ponto médio do encosto em relação ao assento foi 

de 36,11. Estando fora das normas da ABNT, que reco-

menda altura entre 17 e 23 cm.

A inclinação do encosto com o assento nas três me-

didas mensuradas foram inadequadas conforme ABNT, 

que recomenda ângulo de 95º a 106º. Siqueira(10) apoia 

essa informação em seu estudo. 

Reis(15) em seu estudo com amostra composta por 

887 crianças, teve como parâmetro medidas antropo-

métricas e o mobiliário escolar adotado pelas escolas 

pesquisadas, foi constituído de um único modelo utili-

zado em todas as salas de aula das escolas, não ha-

vendo distinção de dimensões entre as diferentes sé-

ries educacionais. O estudo mostrou que a adoção de 

um único modelo não atendeu as especifi cações ergonô-

micas, pois os padrões antropométricos destes indivídu-

os não são compatíveis com as dimensões do mobiliário 

utilizado, proporcionando a adoção de posturas incor-

retas e desconfortos corporais, os quais poderão, além 

de interferir no processo educativo, contribuir também 

para o surgimento de patologias músculo-esqueléticas. 

No presente estudo pode-se verifi car que para os três 

ambientes (sala de aula, auditório e laboratório de infor-

mática) só existe um único modelo de cadeira para cada 

ambiente, o que pode explicar a inadequação da maioria 

das variáveis analisadas de acordo com a ABNT e com as 

medidas antropométricas.

Dominguez(16) em estudo com 115 pessoas entre 

funcionários, acadêmicos e professores do Centro Uni-

versitário UNIERO, afi rmou que entre as profi ssões, os 

acadêmicos sofriam de lombalgia em 59-51%. E que é 

relevante o número de pessoas que associam irritação e 

impaciência com dor lombar, o que pode comprometer 

convívio com colegas de estudo e de trabalho.

Nesse estudo, destaca-se que os estudantes refe-

riram desconforto na cadeira com 87,7% dos casos e 

69,4% passam 4 horas sentados. Em estudo feito em 

2008(10) verifi cou desconforto da cadeira com 96,03% 

dos casos. Visto que os universitários passavam em 

média 4 horas seguidas na postura sentada, durante o 

período de aula.

Soares(17) analisouas características da postura sen-

tada que implicam em requisitos para o projeto de as-

sentos, que foi defi nido os aspectos de conforto e seus 

pré-requisitos para um desempenho satisfatório das ati-

vidades da tarefa. Diante seleção de um produto espe-

cífi co ”carteira universitária” aplicou técnicas específi cas 

de análise e avaliação do produto, fornecidas pela ergo-

nomia, para defi nir as relações homem x máquina e es-

tabelecer requisitos projetuais.

Troussier(18) avaliou dois tipos de mobiliário em uma 

mesma escola foram avaliados e realizado um questio-

nário respondido por 263 alunos sobre a percepção sub-

jetiva do mobiliário escolar após 4 ou 5 anos de uso do 

mobiliário na escola. As características de melhor resul-

tado após a análise multivariada foram as com os mó-
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veis projetados ergonomicamente, sendo o preferido 

pelos alunos.

Estrázulas(19) realizou estudo com 60 estudantes de 

quatro séries do ensino fundamental, sendo todos des-

tros. Teve a intenção de descrever a biomecânica no am-

biente escolar, bem como alterações da postura em se-

destação. Foi verifi cado que o mesmo modelo de mobili-

ário não atende as especifi cações ergonômicas e antro-

pométricas dos mesmos, sendo adotadas posturas ergo-

nomicamente incorretas e em longo prazo resultar em 

desvios posturais. 

Silva(20) analisou o mobiliário escolar em séries ini-

ciais com 98 alunos entre 7 e 9 anos, mensurando a an-

tropometria na posição em ortostase e sedestação. Foi 

visto que o mesmo mobiliário era utilizado nas séries ini-

ciais (1ª a 4ª), fundamentais (5ª a 8ª) e na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Sendo verifi cado que o mobiliá-

rio não se adequava à estatura dos alunos, enfatizando 

a inadequação para diversas idades.

Em pesquisa realizada em 5 escolas de ensino fun-

damental, teve como resultado o não atendimento do 

mobiliário escolar às recomendações da NBR 14006, por 

não se enquadrarem em nenhuma das dimensões reco-

mendadas e que os estudantes das escolas visitadas não 

estavam satisfeitos com o mobiliário escolar que utiliza-

vam. Oliveira(21).

Pinho(22) realizou pesquisa feita em escola de en-

sino médio e cursos técnicos, onde avaliou a percep-

ção dos alunos em relação a sala de aula, com aplica-

ção de questionário em 4 etapas, onde a 3ª e a 4ª eram 

sobre conforto das carteiras escolares. Sendo a cadeira 

o item de maior relevância por parte dos estudantes e 

que conforme questionário não satisfaz as necessidades 

dos pesquisados.

Paschoarelli(23) teve como proposta de pesquisa a 

carteira escolar, com ênfase na pré-escola observando 

a padronização do mobiliário fornecido e a variabilidade 

dimensional dos alunos. Com a descrição dos problemas 

apresentados foi possível estabelecer o processo geran-

do alternativas e implantação de propostas de design 

para a carteira da pré-escola.

Ferreira(24) destacou anecessidade de uma adequa-

ção ergonômica para prevenção de problemas posturais 

em alunos com baixa visão, considerando as limitações 

e necessidades dos estudantes. Os alunos para tentar 

se adequar as carteiras no período das 4 horas, adotam 

posturas inadequadas, devido ao mobiliário inapropria-

do as suas características antropométricas. O mesmo 

resultado encontrado por Neto(25) em 2010 que realizou 

um estudo sobre frequência em dor lombar com univer-

sitários do curso de fi sioterapia, observando que 71,7% 

sentiam dor lombar em intensidade de baixa magnitu-

de, relacionando-a com o tempo prolongado na posi-

ção sentada.

Realizado estudo na Unicamp que avaliou os efeitos 

em relação à postura nos ambientes das salas de aula e 

informática, mensurando dimensões dos móveis, com-

parando com a literatura e feita uma auto avaliação do 

estudante sobre a conscientização corporal em relação à 

postura. Foi visto que na Instituição as medidas do mo-

biliário nas salas de aula mantiveram-se dentro do que 

é estabelecido pela literatura, já nas salas de informá-

tica, não estavam de acordo. A maioria dos alunos in-

formou que não sentavam de forma adequada e meta-

de não estavam satisfeitos com as acomodações encon-

tradas na Unicamp, pois sentiram dores osteomioarticu-

lares. Contudo, é importante que seja adequada não só 

as medidas, mas também o conforto e a conscientização 

corporal dos alunos(26). 

Reis (27) confi rma em estudo com alunos da 1ª série 

do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, que 

há uma diferença signifi cativa antropométrica de meno-

res medidas, alunos com 7 anos e maiores medidas alu-

nos com 18 anos. Evidenciando o despropósito do uso 

de um mesmo mobiliário para atendê-las. Finaliza, ob-

servando que atividades escolares na sala de aula, como 

leitura e escrita, exigem alta concentração auditiva, vi-

sual, motora e cognitiva, sendo extremamente neces-

sário ter mobiliário adequado para realização destas ta-

refas.

Com os resultados apresentados, as cadeiras utili-

zadas pelos universitários adotadas até o momento, não 

são satisfatórias. A substituição por cadeiras adequa-

das ergonomicamente e com opções de ajustes confor-

me antropometria do indivíduo, salientando o incentivo 

a postura correta, pode trazer um enfoque preventivo 

para distúrbios osteomioarticulares na população aca-

dêmica avaliada.
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Comparison between parameters of production and maintenance of grip strength in judokas and 
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Resumo
Introdução: o Judô é um esporte olímpico mundialmente difundido e em constante desenvolvimento. Embora seja difícil apontar que 
fatores possuem papel mais importante no desempenho neste esporte, alguns parâmetros parecem ser presentes em todos os mo-
mentos da prática. Um bom exemplo é a preensão manual, já que a pegada é componente indispensável para a luta de Judô. Com 
relação à preensão manual damos enfoque à produção e manutenção de força, já que o atleta precisa produzir força rapidamente e 
mantê-la por tempo sufi ciente, para que a pegada não seja desfeita. Para tanto o que oferece parâmetros adequados para a análise 
são a TDF (Taxa de desenvolvimento de força) e o IQ (Índice de Queda). Objetivos: descrever o comportamento da produção e da 
manutenção de força na preensão manual de judocas; comparar parâmetros de produção e manutenção de força na preensão manual 
entre judocas e não judocas. Métodos: Foram avaliados 35 sujeitos, 17 judocas (23,4 ± 4 anos, 173,7 ± 5,1 cm e 80,4 ± 13,4 kg) e 
18 universitários (23,9 ± 4 anos, 177,8 ± 4,7 cm e 77,9 ± 5,9 kg). Para coletar a preensão manual foi utilizado um dinamômetro di-
gital. Os dados foram fi ltrados e processados utilizando-se o Matlab®. Foi adotado nível de signifi cância de 5% (p<0,05). O programa 
SPSS® (v.18) foi utilizado para as análises estatísticas. Para identifi car o comportamento da distribuição dos dados, aplicou-se o teste 
de Shapiro-Wilk. Na comparação entre os grupos, os dados com distribuição normal foram analisados pelo teste T para amostras in-
dependentes. Os dados com distribuição não normal foram analisados com o teste U de Mann-Whitney. Resultados: não houve dife-
rença signifi cativa entre os grupos quanto às variáveis antropométricas, bem como, no Pico de Força que também não apresentou di-
ferença. Porém o GJ apresentou melhores valores, tanto na TDF (p=0,0002), quanto no IQ (p=0,0005). Conclusão: os judocas apre-
sentaram melhor capacidade de produzir força com velocidade e de manter a força durante o tempo necessário. Na amostra estuda-
da, o treinamento de Judô parece prover melhores capacidades de produção e manutenção de força de preensão manual. 
Palavras-chave: Judô. Força. Preensão Manual. Produção e Manutenção de Força.

Abstract
Introduction: Judo is an Olympic sport globally widespread and in constant development. Although it is diffi cult to pinpoint what 
factors have greater role in performance in this sport, some parameters seem to be present in every moment of practice. A good 
example is the grip, since the catch is an essential component for the judo contest. With respect to the handgrip we focus on the 
production and maintenance of strength, because the athlete must produce force quickly and keep it long enough so that the catch 
is not undone. For both data providing appropriate parameters for analysis are the RSD (Rate of strength development) and the 
IF (Index Fall). Objectives: describe the behavior of production and maintenance of grip strength in judokas; compare parame-
ters of production and maintenance of strength in handgrip between judokas and non judokas. Methods: 35 subjects, 17 judokas 
(23.4 ± 4 years, 173.7 ± 5.1 cm and 80.4 ± 13.4 kg) and 18 students (23.9 ± 4 years, 177.8 ± 4.7 cm and 77.9 ± 5.9 kg). To col-
lect the handgrip was used a digital dynamometer. Data were fi ltered and processed using the Matlab©. We adopted a signifi cance 
level of 5% (p <0.05). The SPSS© (v.18) was used for statistical analysis. To identify the behavior of the data distribution, we ap-
plied the Shapiro-Wilk. Comparing the groups, the data with normal distribution were analyzed by T test for independent samples. 
Data with non-normal distribution were analyzed with the U test of Mann-Whitney test. Results: no signifi cant difference between 
groups in respect to anthropometric variables as well as the peak of force which also showed no difference. But the GJ showed bet-
ter values  , both in the RSD (p=0,0002) as well as in the IF (0,0005). Conclusion: judokas showed better ability to produce force 
with speed and to maintain strength during the time required. In this sample, the Judo training seems to provide better capacity 
and maintenance of handgrip.
Keywords: Judo. Strength. Handgrip. Production and Maintenance of Strength. 
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INTRODUÇÃO

Embora o judô seja um esporte onde é difícil iso-

lar quais os aspectos que podem ser determinantes no 

sucesso em competições, uma vez que além do com-

ponente físico, são muito importantes os componentes 

técnicos, táticos e psicológicos dos atletas (1), a Preen-

são Manual parece possuir papel importante no desem-

penho na luta, principalmente por ser componente de 

uma indispensável ação técnica do esporte conhecida 

por pegada.

Um objetivo primário no Judô é o controle do espa-

ço entre os adversários e o meio mais efi ciente de con-

trolar o adversário é dominar a pegada (2). Weers (3) ana-

lisando incidentes de primeiro contato notou que judo-

cas de alto nível caracterizam-se pela capacidade de re-

tirar a pegada adversária e logo fazer a sua. Foi consta-

tado também que esses lutadores, após terem o domí-

nio da pegada já atacam.

Analisando o papel da Força de Preensão Manual 

no desempenho da pegada constata-se que alguns pa-

râmetros parecem possuir papéis mais importantes. A 

maioria das pesquisas que envolvem Preensão Manu-

al preocupa-se principalmente com o Pico de Força (4-11), 

que no Judô também parece ter seu grau de importân-

cia, já que é necessária a produção de certa quantida-

de de Força para que a ação seja efetiva, porém não é a 

única variável que inspire atenção. Porém produzir Força 

rapidamente e manter Força necessária parecem ter a 

mesma importância, senão mais, do que o Pico de Força 

para que a pegada não seja desfeita.

A pegada por ser uma ação composta por mo-

vimentos rápidos atingindo seu Pico de Força em até 

100ms possui componentes técnicos que exigem eleva-

da força muscular explosiva. A força explosiva muscular 

é bastante dependente da taxa de au mento da força em 

um dado intervalo de tempo no início da contração mus-

cular, sendo os valores máximos dessa taxa alcançados 

em um período de tempo entre 100 e 300ms (12). A taxa 

do aumento de força é também conhecida como taxa de 

desenvolvimento de força (TDF) e pode ser obtida por 

meio da razão entre a variação da força e a variação do 

tempo (Δ força/Δ tempo). Além disso, pode ser consi-

derada como a inclinação média da curva força x tempo 

num determinado intervalo de tempo relativo ao início 

da contração (12). Movimentos explosivos requerem con-

trole neuromuscular refi nado para que a produção de 

força possa ser maximizada (13).

A TDF tem sido considerada um importante parâ-

metro para quantifi car a habilidade do sistema neuro-

muscular de exercer ações musculares (12,14) e poucos 

estudos analisaram a produção de força ou o compor-

tamento da TDF na Preensão Manual, após treinamento 

específi co e ainda mais escasso é o número de estudos 

que relacionam a TDF em variáveis de Força que estão 

envolvidas na prática do Judô.

Outra variável de grande importância para desem-

penho no Judô é a manutenção de Força de Preensão, 

já que em competições internacionais de alto nível, a 

maior parte das sequencias de combate apresenta du-

ração de 15 a 30 segundos (15-18). Esta duração implica 

que o atleta mantenha certa capacidade de desempe-

nhar força de preensão para que sua pegada não seja 

desfeita, pois esta ação possibilita um controle do opo-

nente durante a luta, além de ser primordial para o mo-

mento da entrada de golpes e na tentativa de manter o 

controle do adversário até o fi nal do movimento (19).

Os objetivos desta pesquisa são: descrever o com-

portamento da produção e da manutenção de força na 

preensão manual de judocas e comparar parâmetros de 

produção e manutenção de força na preensão manual 

entre judocas e não judocas.

MÉTODOS

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) mediante o protoco-

lo nº 196/2009. 

Foram avaliados 35 sujeitos maiores de 18 anos, 

todos do sexo masculino, todos com a mão direita como 

dominante, sendo 17 judocas com graduação entre 

faixa marrom e preta (Idade= 23,4 ± 4 anos, Estatura= 

173,7 ± 5,1 cm e Massa Corporal= 80,4 ± 13,4 kg) e 18 

universitários que não praticavam nenhuma modalidade 

esportiva regularmente (Idade= 23,9 ± 4 anos, Estatu-

ra= 177,8 ± 4,7 cm e Massa Corporal= 77,9 ± 5,9 kg). 

Todos os participantes leram e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido previamente às avalia-

ções e como critério de inclusão não poderiam ter apre-

sentado lesão músculo-esquelética nos membros supe-

riores nos 6 meses que antecediam a pesquisa.

A preensão isométrica máxima foi coletada utilizan-

do um dinamômetro que possui uma célula de carga cons-

tituída de Strain-Gauges (Kyowa® Eletronics Instruments, 

Japão), com uma faixa de medição de 01 até 1000 N e 

uma precisão de 0,1%. Foi utilizado para o presente es-

tudo uma frequência de aquisição de 1000 Hz.

Para o procedimento de análise de coleta fez-se uso 

do protocolo da Sociedade Americana de Terapeutas da 

Mão “ASHT” (20), no qual o avaliado fi ca sentado em uma 

cadeira sem braços, com a coluna ereta e com os joe-

lhos fl exionados em um ângulo de 90°. O ombro é po-

sicionado em adução e rotação neutra, com o cotovelo 

fl exionado em 90°, com antebraço em meia pronação e 

punho neutro, com possibilidade de movimentação até 

30° de extensão. O braço é mantido em suspensão, com 

a mão fi xada ao dinamômetro, que é sustentado pelo 

avaliador (Figura 1). 

Foi avaliada somente a mão dominante dos sujei-

tos já que todos apresentaram mesma dominância (des-

tros) e que estudos prévios não demonstraram diferença 
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signifi cativa nos parâmetros da curva de preensão entre 

a mão dominante e não dominante (21,22). O tamanho da 

empunhadura foi fi xado em 5,5 cm por ser uma posição 

ótima para sujeitos do sexo masculino (23).

Os sujeitos foram instruídos a apertar o dinamôme-

tro com esforço isométrico máximo assim que vissem a 

luz verde com a mensagem “Pressione” na tela do com-

putador e manter o esforço durante 10 s (24), quando 

lhes aparecia a luz vermelha com a mensagem “Pare”.

Os sinais de Força foram processados utilizando 

uma rotina implementada no Matlab® (v.7.10.0, Ma-

thWorks inc., USA) onde os dados foram previamente 

fi ltrados com um fi ltro passa baixa do tipo Butterworth 

de 4ª ordem com frequência de corte de 09 Hz, confor-

me constatado como melhor frequência de corte atra-

vés de análise residual (25). Os dados foram normaliza-

dos pela massa corporal. O onset da preensão foi verifi -

cado automaticamente através de um algoritmo imple-

mentado na rotina que identifi ca o ponto onde a força 

atinge 02 desvios padrões (DP) acima do valor zero na 

linha de base e o fi m do teste determinado no instan-

te onde ocorrem 10 s de coleta. As variáveis analisadas 

foram as seguintes:

- Pico de Força: Valor máximo detectado na curva 

força x tempo;

- Média da Taxa de Desenvolvimento de Força: 

Média dos valores de TDF encontrados a cada slope de 

50 amostras (fi gura 2);

- Índice de Queda de Força: Índice calculado atra-

vés da razão entre a área sobre a curva (Área 2) e a 

área abaixo da curva (Área 1). A Área 1 é obtida após o 

Pico de Força através de integrais defi nidas (Figura 3).

A análise estatística constituiu-se de teste de nor-

malidade através do Teste de Shapiro-Wilk e após fora 

utilizados Teste T para amostras independentes para as 

comparações entre os dados antropométricos, Pico de 

Força e Índice de Queda e Teste U de Mann-Whitney 

entre os dados da Média de TDF por não ter demonstra-

do normalidade. Todos os testes foram realizados utili-

zando o SPSS (v.18, SPSS inc., Chicago, USA) e com um 

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

RESULTADOS

A Tabela 1 mostra a caracterização e as compara-

ções feitas entre o GJ e o GC, as variáveis estão repre-

sentadas em Média ± Desvio Padrão e valor de p.

As fi guras 4, 5 e 6 apresentam a comparação dos 

resultados do Pico de Força, Taxa de Desenvolvimento 

de Força e Índice de Queda entre os grupos.

DISCUSSÃO

O resultado da comparação entre o GJ e GC quanto 

as variáveis antropométricas mostra que o treinamento 

Figura 1. Procedimento de coleta de dados com Dinamômetro 
de Preensão manual.

Figura 2. Equação implementada para cálculo da TDF em Slopes 
de 50 amostras; FA=Frequência de aquisição.

Figura 3. Exemplo de Curva de Força de Preensão Manual Iso-
métrica Máxima.

Tabela 1. Comparação entre o Grupo de Judocas (GJ) e Grupo 
Controle (GC) quanto às variáveis antropométricas.

GJ
Média ± DP

GC
Média ± DP p

Idade (anos) 23,4 ± 4 23,9 ± 4 0,664

Estatura (cm) 173,7 ± 5,1 177,8 ± 4,7 0,094

MC (kg) 80,4 ± 13,4 77,9 ± 5,9 0,481

TM (cm) 23,3 ± 1,2 22,7 ± 1,5 0,194

CA (cm) 29,3 ± 2 28,3 ± 1,5 0,329

MC: Massa Corporal (kg); TM: Tamanho da Mão (cm); CA: Circunferência 
do Antebraço (cm). *p<0,05; 
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Média da TDF constatamos que o GJ possui capacida-

de de produzir força mais rapidamente que o GC. Esta 

variável é infl uenciada por diferentes fatores, como as 

propriedades musculares, distribuição das fi bras mus-

culares e fatores neurais, como a magnitude de produ-

ção eferente do motoneurônio na fase inicial de contra-

ção, a frequência de disparos e o recrutamento dos mo-

toneurônios (12,14). Além desses fatores, o nível de com-

placência das estruturas relacionadas com a transmis-

são da força também é importante para explicar as dife-

renças na TDF (14).

Quanto ao Índice de Queda também observamos 

diferença signifi cativa entre o GJ e o GC mostrando que 

o treinamento de Judô proporciona maior capacidade na 

manutenção de força. Este achado pode estar associado 

à aspectos neurais de produção de força (27), sendo mais 

desenvolvido em atletas de Judô, já que durante a luta o 

atleta desempenha vários períodos prolongados de pe-

gada, de 15 s até 30 s (18-18).

Pesquisas mais aplicadas e com amostragem dife-

renciada, principalmente contando com diferentes níveis 

de treinamento de Judô e com membros de diferentes 

categorias de peso poderiam colaborar com a certifi ca-

ção dos dados desta pesquisa, que já possuem caráter 

de importância principalmente por apontar evidências 

de onde estão os pontos chave na busca do entendimen-

to dos mecanismos que envolvem o desempenho nesta 

modalidade olímpica que é o Judô.

Figura 4. Comparação entre o Grupo de Judocas e Grupo Con-
trole quanto ao Pico de Força de Preensão Manual. *p<0,05;

Figura 5. Comparação entre o Grupo de Judocas e Grupo Con-
trole quanto à Taxa de Desenvolvimento de Força. *p<0,05;

Figura 6. Comparação entre o Grupo de Judocas e Grupo Con-
trole quanto ao Índice de Queda de Força de Preensão Manual. 
*p<0,05;

de Judô não torna diferentes os grupos fi sicamente.

Quanto ao Pico de Força os grupos também não se 

mostram diferentes, o que demonstra que o atleta de 

Judô possivelmente se torne experiente o bastante para 

não desperdiçar energia produzindo mais força do que 

seria necessário, já que cada tarefa preênsil demanda 

de uma quantidade de força empregada para que seja 

efetiva (26). Outras pesquisas como a de Franchini (7) tam-

bém não encontraram diferença no Pico de Força, porém 

entre atletas de elite e não-elite.

Porém quando observamos o comportamento da 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Franchini E.; Velly Nunes A.; Moraes J. M.; Del Vecchio F. B. Physical Fitness and Anthropometrical Profi le of the 1. 

Brazilian Male Judo Team J Physiol Anthropol v. 26, n. 2, p. 59–67, 2007.

Weers, G. Newaza from your Knees. Disponível em: <http://www.judoinfo.com/weers92.htm 1997>. Acesso em 2. 

2012 Jun 20.

Weers, G. First contact and grip domination. Disponível em: <http://www.judoinfo.com/weers2.htm 1996>. 3. 



190

Ter Man. 2012; 10(48):186-190

Força, Preensão manual e Judô.

Acesso em 2012 Jun 20.

Bohannon, R. W.; Peolsson, A.; Massy-westropp, N.; Desrosiers, J.; Bear-Lehman, J. Reference values for adult 4. 

grip strength measured with a jamar dynamometer: a descriptive metaanalysis. Physiotherapy, v. 92, p. 11-15, 

2006.

Clerke, A. M.; Clerke, J. P.; Adams, R. D. Effects of hand shape on maximal isometric grip strength and its relia-5. 

bility in teenagers. Journal of Hand Therapy, v.18, p. 18-29, 2005.

Franchini, E., Takito, M. Y., Bertuzzi, R. C. M. Morphological, physiological and technical variables in high-level col-6. 

lege judoists. Arch Budo. 1:1-7, 2005.

Franchini, E., Takito, M. Y., Kiss, M. A. P. D. M., Sterkowicz, S. Physical fi tness and anthropometrical differences 7. 

between elite and non-elite judo players. Biol Sport. 22:315-28, 2005.

Haidar, S. G., Kumar, D., Bassi, R. S., Deshmukh, S. C. Average versus maximum grip strengh: Which is more  8. 

consistent? Journal of Hand Surgery, v. 4, p. 82-84, 2004.

Hughes, S. S., Lyons, B. C., Mayo, J. J. Effect of grip strength and grip strengthening exercises on instantaneous 9. 

bat velocity of collegiate baseball players. J Strength Cond Res. 18:298-301, 2004.

Neu, C. M.; Rauch, F.; Rittweger, J.; Manz, F.; Schoenau, E. Infl uence of puberty on muscle development at the 10. 

forearm. American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism. v. 283, p. 103-107, 2002.

Ruiz-ruiz, J., Espana-romero, V., Ortega, F. B., Sjostrom, M., Castillo, M. J., Gutierrez, A. Hand Span Infl uences 11. 

Optimal Grip Span in Male and Female Teenagers. J Hand Surg. 31(8):1367-1372, 2006.

Corvino, R.B.; Caputo, F.; Oliveira, A.C.; Greco, C.C.; Denadai, B.S. Taxa de desenvolvimento de força em dife-12. 

rentes velocidades de contrações musculares. Rev Bras Med Esporte, v. 15, n. 6, p. 428-431, 2009.

Ricard, M.D.; Ugrinowitsch, C.; Parcell, A.C.; Hilton, S.; Rubley, M.A.; Swayer, R.; Poole, C.R. Effects of rate of 13. 

force development on EMG amplitude and frequency. Sports Med, v. 26, p. 66-70, 2004.

Aagaard, P.; Simonsen, E.B.; Andersen, J.L.; Magnusson, P.; Dyhre-Poulsen, P. Increased rate of force develo-14. 

pment and neural drive of human skeletal muscle following resistence training. J Appl Physiol, v. 93, p. 1318-

1326, 2002.

Castarlenas, J. L., Planas, A. Estudio de la estructura temporal del combate de Judo. Apunts: Educación Física y 15. 

Deportes. N.47, p.32-9, 1997.

Monteiro, L. F. Estrutura e custo energético do combate de Judô. In: Congresso de Educação Física e Ciências do 16. 

Desporto dos países de língua portuguesa. Anais, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1995.

Sikorski, W., Mickiewicz, G., Majle, B., Laksa, C. Structure of the contest and work capacity of the judoists. Inter-17. 

national Congress on Judo Contemporary Problems of Training and Judo Contest”. Spala-Poland, p. 58-65, 9-11 

November, 1987.

Sterkowicz, S., Maslej, P. An evolution of modern tendencies in solving judo fi ght. Disponível em: <http://www.18. 

judoinfo.com/research6.htm 1998>. Acesso em 2012 Jun 20.

Blais, L.; Trilles, F. The progress achieved by judokas after strength training with a judo specifi c machine. Journal 19. 

of Sports Sciences, v. 5, p. 132-135, 2006.

Fess, E. E. Grip strength In: Casanova JS, ed, Clinical Assessment Recommendations. 2nded. Chicago: American 20. 

Society of Hand Therapists, 1992.

Borges Junior, N. G.,Domenech, S. C., Sila, A. C. K., Dias, J. A.,Sagawa Junior, Y. Comparative study of maximum 21. 

isometric grip strength in different sports. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 11:292-8, 2009.

Leyk, D., Gorges, W., Ridder, D., Wunderlich, M.,Rutter, T., Sievert, A., et al. Hand grip strength of young men, 22. 

women and highly trained female athletes. Eur J Appl Physiol, 99:415-21, 2007.

Ruiz-ruiz, J.; Mesa, J. L. M.; Angel Gutiérrez, A.; Castillo, M. J. Hand size infl uences optimal grip span in women 23. 

but not in men. The Journal of Hand Surgery. v. 27A, n. 5, p. 897-901, 2002.

Kamimura, T.; Ikuta, Y. Evaluation of grip strength with a sustained maximal isometric contraction for 6 and 10 24. 

seconds. J Rehab Med. v. 33, p. 225–229, 2001.

Winter, A. D.Biomechanics and motor control of human movement. Second Edition. Waterloo: A Wiley-Interscien-25. 

ce Publication, 1990.

Napier, J. R. The prehensile movements of the human hand. The Journal of Bone and Joint Surgery, v. 38B, n. 4, 26. 

p. 902-913, 1956.

Speed, C. A., Campbell, R. Mechanisms of strength gain in a handgrip exercise programme in rheumatoid arthri-27. 

tis. Rheumatol Int . V. 32, N. 1, p. 159-163, 2012.



191

Ter Man. 2012; 10(48):191-196

Artigo Original

Relação entre recuperação motora e força 
muscular respiratória de hemiparéticos crônicos 
e agudos após acidente vascular encefálico 
Relationship between motor recovery and respiratory muscle strength of acute and chronic hemi-
paretic stroke patients

Fernanda Cordeiro da Silva(1), Soraia Micaela Silva(2), Luciana Maria Malosá Sampaio(3), João Carlos Ferrari 

Corrêa(3), Fernanda Ishida Corrêa(4).

Resumo
Introdução: A fraqueza muscular, oriunda da lesão encefálica, pode interferir na função respiratória em decorrência 
da fl acidez da parede abdominal e ainda causar comprometimento do controle do tronco, o que infl uencia diretamen-
te a biomecânica dos músculos respiratórios. Diante disso, faz-se necessário avaliar as condições musculares respira-
tórias e investigar se a recuperação motora, avaliada por meio da presença de controle de tronco e marcha, infl uencia 
a força muscular respiratória desses indivíduos. Objetivo: Comparar a força muscular respiratória em pacientes he-
miparéticos decorrente de Acidente Vascular Encefálico (AVE) na fase aguda e crônica, e analisar possível associação 
da presença ou ausência de controle de tronco e marcha com a força muscular respiratória. Métodos: Foram avalia-
dos em 20 indivíduos hemiparéticos, oito em fase aguda e 11 em fase crônica, os valores da pressão inspiratória má-
xima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx), foram avaliados por meio de um manovacuômetro. O controle 
de tronco foi avaliado pelo Trunk Control Test, e a marcha por meio da Functional Ambulation Category. Para compa-
rações entre os grupos, utilizou-se o teste t Student não pareado. O teste de Qui-quadrado foi utilizado para analisar 
associação entre recuperação motora e força muscular respiratória. Resultados: A força muscular respiratória apre-
sentou-se diminuída em ambos os grupos, porém, mais acentuada na fase crônica. Não houve associação signifi cante 
entre presença ou ausência de controle de tronco e marcha com a força muscular respiratória. Conclusão: Ambos os 
grupos apresentaram fraqueza da força muscular respiratória, sendo a PImáx a variável que se mostrou mais diminu-
ída, principalmente na fase crônica. Não houve associação entre recuperação motora e força muscular respiratória.
Palavras-chave: Acidente Cerebral Vascular, Capacidade Vital, Reabilitação.

Abstract
Introduction: Muscle weakness, arising from brain injury, may interfere with respiratory function due to the laxity of the 
abdominal wall and still cause impairment of trunk control, which directly infuences the biomechanics of the respiratory 
muscles. Therefore, it is necessary to assess conditions and to investigate whether respiratory muscle motor recovery, as 
assessed by the presence of trunk control and gait, infl uences the muscle strength respiratory these individuals. Objecti-
ve: Evaluate respiratory muscle strength in patients with stroke in acute and chronic phase, and analyze possible associa-
tion between the presence or absence of gait and trunk control with the strength of respiratory muscle. Methods: We eva-
luated 20 hemiparetic subjects, 8 in the acute phase and 11 in chronic phase; the values   of maximal inspiratory pressure 
(MIP) and maximal expiratory pressure (MEP) were analyzed using an analog manometer. The trunk control was assessed 
by the Trunk Control Test, and the gait through the Functional Ambulation Category. Results: There was no signifi cant as-
sociation between the presence or absence of gait and trunk control with respiratory muscle strength. Conclusion: Both 
groups showed a weakness of respiratory muscle strength, and MIP variable which was most impaired, especially in the 
chronic phase. Spasticity, weakness and lack of muscle selectivity in addition to physical deconditioning and sedentary after 
the aftermath of strokes may have been an aggravating factor for the reduction of MIP and MEP in chronic patients. 
Keywords: Stroke, Vital Capacity, Rehabilitation.
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INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresen-

ta elevados índices de prevalência e incidência(1,2). Es-

tima-se que haja 62 milhões de sobreviventes de AVE 

no mundo(3), e cerca de 90% desses indivíduos desen-

volvem algum tipo de defi ciência(4). Dentre as seque-

las após AVE, destaca-se a hemiparesia do hemicor-

po contralateral à lesão encefálica, e esta, além de in-

terferir na capacidade funcional e qualidade de vida do 

indivíduo(5,6), pode causar declínio da função respirató-

ria em decorrência da fl acidez da parede abdominal(7), e 

ainda causar comprometimento do controle do tronco, o 

que infl uencia diretamente a biomecânica dos músculos 

respiratórios, além de aumentar o risco de contrair in-

fecções pulmonares, devido fraqueza muscular expirató-

ria e inefi ciência da tosse(8,9,10,11).

Em hemiparéticos crônicos as alterações da força 

muscular respiratória estão descritas baseando-se em 

diferentes metodologias, como de Teixeira-Salmela et 

al(12), que reportaram diminuição da força muscular res-

piratória e mobilidade tóraco-abdominal de hemiparé-

ticos crônicos, quando comparados com grupo contro-

le. Mais recentemente, Meneghetti et al(13) encontraram 

valores de pressão respiratória diminuídos em hemipa-

réticos crônicos, quando comparados com valores pre-

vistos para população brasileira. Resultados semelhan-

tes foram reportados em hemiparéticos agudos, descre-

vendo-se diminuição da atividade eletromiográfi ca dos 

músculos intercostais e diafragma durante a inspiração 

voluntária após AVE agudo(14,15). 

Menciona-se também, que mesmo os pacientes que 

tinham função respiratória adequada e nenhuma história 

de doença pulmonar, apresentam falta de ar durante ati-

vidades comparativamente leves após AVE, este compro-

metimento contribui para a fadiga, que tão frequentemen-

te difi culta a reabilitação dos pacientes hemiparéticos(16). 

Este decréscimo da aptidão física está relacionado a di-

versos fatores, tais como imobilidade, diminuição da ca-

pacidade de locomoção (ausência de marcha funcional) e 

défi cits motores(17), assim, os hemiparéticos fi cam cada 

vez mais acamados e sedentários, apresentando redução 

dos volumes e capacidades pulmonares, podendo ser de 

25 a 50% abaixo dos índices esperados(18). 

Face ao exposto, é notório que há evidências do 

comprometimento respiratório de hemiparéticos, no en-

tanto, não há relatos, até o momento, se a recupera-

ção motora, avaliada por meio da presença de controle 

de tronco e marcha, infl uencia de fato, a força muscular 

respiratória. Portanto, diante do mencionado, o objetivo 

deste estudo foi comparar as condições musculares res-

piratórias de pacientes agudos e crônicos e analisar pos-

sível associação da presença ou ausência de controle de 

tronco e marcha com a força muscular, com intuito de 

auxiliar condutas de reabilitação e favorecer o direciona-

mento de estratégias de tratamento mais apropriadas.

MÉTODOS

Casuística

Foi realizado um estudo de corte transversal. Para 

tanto, utilizou-se amostra de conveniência, composta por 

indivíduos recrutados do departamento de fi sioterapia da 

Universidade Nove de Julho e do Complexo Hospitalar 

Mandaqui. Inicialmente foram triados 49 indivíduos, 25 

do hospital e 24 do ambulatório, após a triagem, foram 

incluídos oito pacientes em fase aguda que estavam in-

ternados no hospital e 12 em fase crônica que realizam 

tratamento fi sioterapêutico no ambulatório. Foram esta-

belecidos como critérios de inclusão: ser portador de he-

miparesia em decorrência de AVE, podendo ser de qual-

quer sexo e apresentar boa compreensão para responder 

a comandos simples do avaliador, para tanto foi utilizado 

o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para rastreio de 

comprometimento cognitivo, sendo os pontos de corte 

considerados conforme descrito por Bertolucci19. Foram 

excluídos do estudo indivíduos que estavam com nível 

de consciência rebaixado, utilizavam ventiladores mecâ-

nicos ou quaisquer outros recursos ventilatórios. 

Todos participantes assinaram o termo de consen-

timento livre e esclarecido e foram informados da possi-

bilidade de se retirarem da pesquisa em qualquer fase, 

sem penalização. Essa pesquisa foi analisada e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Nove 

de Julho (protocolo nº 248018/09)

Procedimentos

A força muscular respiratória foi avaliada por meio 

da pressão inspiratória máxima (PImáx.) e pressão ex-

piratória máxima (PEmáx.), conforme o método de 

Black e Hyatt20, por meio do manovacuômetro analógico 

da marca Gerar®, (escalonado de 0-300 cmH20). Foram 

utilizados bucais plásticos que foram encaixados em um 

adaptador presente no aparelho, o qual possui um orifí-

cio de cerca de 2 mm de diâmetro, com a função de im-

pedir que a pressão exercida pelos músculos da boca in-

terferissem nos valores das referidas pressões. Os va-

lores de referência para pressões respiratórias máximas 

foram baseados nos valores previstos para idade e sexo, 

conforme descrito por Neder et al21.

Todas as medidas foram coletadas pelo mesmo 

pesquisador sob comando verbal homogêneo, sendo re-

alizadas com os voluntários sentados e tendo as narinas 

ocluídas por uma pinça nasal. Os pacientes realizaram a 

medida da PImáx partindo da capacidade residual fun-

cional até a capacidade inspiratória máxima. E a PEmáx 

partindo da capacidade inspiratória máxima até a capa-

cidade residual funcional. Cada voluntário executou no 

mínimo três e no máximo cinco esforços de inspiração e 

expiração máximas, sustentados por pelo menos 2seg., 

com valores próximos entre si (<10%), sendo conside-

rada para o estudo a medida de maior valor21,22. 
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O controle de tronco foi avaliado de acordo com a 

Trunk Control Test (TCT)23, composta de quatro itens, 

os quais avaliam o tronco em decúbito dorsal, em se-

destação e em transferências, por meio da avaliação do 

sentar-se sem suporte, rolar e transferir-se de deitado 

para sentado, o score máximo é de 100 pontos e o míni-

mo é de zero ponto. A marcha foi avaliada por meio da 

Functional Ambulation Category (FAC), que é uma ava-

liação da marcha clínica comum, descrita primeiramen-

te por Holden et al.(24). A FAC distingue 5 níveis de ha-

bilidade de andar baseando-se na quantidade de supor-

te físico necessário, sendo os níveis do 1 ao 3 deambu-

ladores dependentes, e do 4 ao 5 deambuladores inde-

pendentes, é um instrumento de medida rápida e visual, 

de simples aplicação e fácil de interpretação. 

Análise estatística

Para caracterização da amostra utilizou-se estatís-

tica descritiva. O teste de normalidade Shapiro-Wilk foi 

usado para verifi car a normalidade dos dados. Todas va-

riáveis, foram sumarizadas em média e desvio padrão. 

Para comparações entre o grupo crônico e agudo, utili-

zou-se o teste t Student para variáveis não pareadas. 

O teste de Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para analisar 

associação entre recuperação motora e força muscular 

respiratória dos grupos analisados. Para encontrar pos-

síveis associações entre a presença ou ausência do con-

trole de tronco e marcha com a força muscular respira-

tória dos grupos analisados, as variáveis foram recodifi -

cadas em categorias que permitissem sua análise utili-

zando o teste de Qui-quadrado, para tanto, as variáveis 

de PImáx e PEmáx foram transformadas em dicotômi-

cas usando a mediana (valores acima ou abaixo), o con-

trole de tronco foi categorizado em presente ou ausente, 

considerando pontuação ≥ 50 ou ≤ 49 pontos da TCT, 

respectivamente. A presença ou ausência da marcha, foi 

dicotomizada considerando deambuladores independen-

tes (níveis 4 e 5 da FAC) e deambuladores dependentes 

(níveis 1 a 3 da FAC), respectivamente. O nível de signi-

fi cância estabelecido foi de 5%.

RESULTADOS 

Dentre os 25 pacientes agudos triados, 17 foram 

excluídos do estudo: nove estavam com nível de cons-

ciência rebaixado, três estavam traqueostomizados e 

cinco com sonda nasogástrica; em relação aos 24 pa-

cientes crônicos triados, sete foram excluídos por não 

conseguirem ocluir a boca e outros cinco pacientes apre-

sentaram comprometimento cognitivo. Sendo assim, a 

população elegível foi composta por 20 voluntários he-

miparéticos em decorrência do AVE que atendiam aos 

critérios de inclusão estabelecidos, sendo 8 em fase 

aguda e 12 em crônica Não foi observada diferença es-

tatisticamente signifi cante entre a idade dos indivíduos, 

indicando homogeneidade entre os grupos (Tabela 1).

Quanto à avaliação da força muscular respiratória, 

os pacientes em fase aguda apresentaram valores de 

PImáx distintos dos pacientes crônicos, porém, não foi 

observada diferença estatisticamente signifi cante entre 

os grupos (p=0,49). Da mesma forma, a PEmáx, dos 

pacientes agudos apresentaram valores diferentes dos 

pacientes crônicos, mas também não houve diferen-

ça estatisticamente signifi cante (p=0,86), embora os 

hemiparéticos crônicos tenham demonstrado valores 

menores em detrimento aos pacientes em fase aguda 

(Fig.1 e 2).

Diante da força muscular respiratória entre os in-

divíduos estudados, consideramos todos em um único 

grupo para analisar a associação entre função respirató-

ria e recuperação motora. O teste Qui-quadrado (teste 

exato de Fisher) demonstrou que não há associação es-

Tabela 1. Caracterização demográfi ca dos voluntários do estudo.

Variável AVE agudo AVE crônico

Indivíduos (n) 8 12

Sexo (H/M) 5/3 10/2

Idade (anos) 71,3±6,6 67,6±6,2

Tempo de AVE (meses) 2±1 23±15

PImáx maior obtida 49,25±26,81 40,83± 26,38

PImax (% previsto) 57,64 41,86

PEmáx maior obtida 71,00±33,33 68,50±30,60

PEmax (% previsto) 80,68 65,71

Presença de controle de tronco 6 (75%) 10 (91%)

Presença de marcha 6 (75%) 9 (82%)

PImáx.: Pressão Inspiratória Máxima; PEmáx.: Pressão Expiratória Máxi-
ma; AVE: Acidente Vascular Encefálico. Dados expressos como média e 
desvio padrão (DP), exceto quando não foi possível. Valor p Teste t Student 
não pareado * p ≤ 0,05.

Figura 1. Disposição gráfi ca da variável Pressão Inspiratória 
Máxima (PImáx.) referente às comparações entre os grupos de 
AVE agudo e crônico. As análises estatísticas foram realizadas 
com o Teste t Student não pareado.
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tatisticamente signifi cante entre presença ou ausência 

de controle de tronco com a força muscular respirató-

ria na PImáx (χ2=0,50; g.l; p>0,05) e PEmáx (χ2=0,57; 

g.l; p>0,05). 

Não foi encontrada associação estatisticamente 

signifi cante entre as variáveis de PImáx (χ2=0,29; g.l; p 

>0,05) e PEmáx (χ2=0,37; g.l; p>0,05) com presença 

ou ausência da marcha.

DISCUSSÃO 

O Objetivo deste estudo foi comparar a força mus-

cular respiratória em pacientes pós-AVE na fase aguda e 

crônica, e analisar possível associação da presença ou au-

sência de controle de tronco e marcha com a força mus-

cular respiratória, e após análise dos dados, observou-se 

resultados que podem apontar indícios de comprometi-

mento da força muscular respiratória de indivíduos hemi-

paréticos desde a fase inicial após AVE, visto que ambos 

os grupos apresentaram diminuição entre os valores de 

PImáx e PEmáx quando comparados aos valores previs-

tos, mostrando-se ainda mais acentuada na fase crônica. 

Notou-se também, que não houve associação entre con-

trole de tronco e marcha com a PImáx e PEmáx.

Quanto a força muscular respiratória de pacien-

tes crônicos, os resultados apresentados neste estudo 

corroboram com os da literatura, como um estudo re-

alizado por Teixeira-Salmela et al(12) em que foi obser-

vado que indivíduos hemiparéticos crônicos apresen-

tam diminuição da PImáx e PEmáx quando comparados 

ao grupo controle, e mais recentemente, Meneghetti et 

al(13) que também encontraram resultados semelhantes, 

reportando média de PImáx de 67,62cmH2O e PEmáx de 

69,81cmH2O, sendo estes valores muito abaixo do pre-

dito para população brasileira. 

Embora a maioria dos estudos sejam realizados 

com pacientes crônicos, há evidências da diminuição da 

atividade muscular respiratória desde a fase aguda(13,14) 

após AVE. Ward et al(12), verifi caram que após o AVE 

agudo há diminuição do pico de tosse, provavelmen-

te atribuída à fraqueza muscular e alteração da bio-

mecânica muscular respiratória, o que justifi ca a dimi-

nuição importante da força respiratória encontrada no 

grupo agudo. 

Além do défi cit da força muscular respiratória, 

a hemiparesia pode gerar incapacidade ao indivíduo, 

pois causa alterações musculares que comprometem 

o controle do tronco, podendo interferir na biomecâ-

nica respiratória(8,10). Diante disso, buscou-se analisar 

a associação entre a presença ou ausência de contro-

le de tronco com a força muscular respiratória, no en-

tanto, não foi observada associação estatisticamen-

te signifi cante, porém, os indivíduos que não possuí-

am controle de tronco apresentaram valores de PImáx 

e PEmáx ainda menores quando comparados aos que 

controlavam o tronco. Diferentemente dos resultados 

deste estudo, Jandt et al(25), encontraram correlação 

entre controle de tronco e força muscular expirató-

ria. Diante disso, hipotetizamos que não só o tônus 

fl ácido, da fase aguda, interfere na mecânica respira-

tória, mas também a hipertonia, da fase crônica, e a 

fraqueza muscular persistente dos músculos do tron-

co podem exercer infl uência negativa na força muscu-

lar expiratória.

Em relação à diminuição da capacidade funcional 

advinda de alterações motoras, Stein(26) mostrou que o 

descondicionamento físico pode ser considerado com-

plicação secundária do AVE, pois está relacionado aos 

comprometimentos neurológicos que interferem na ca-

pacidade de locomoção, tornando os indivíduos cada vez 

mais acamados, e consequentemente com redução de 

capacidades e volumes pulmonares(18). Face ao exposto, 

buscou-se analisar a associação entre presença ou au-

sência de marcha com a força muscular respiratória, no 

entanto, não foi observada associação estatisticamen-

te signifi cante entre estas variáveis. Porém, deve-se sa-

lientar, que a ausência de associação entre a recupera-

ção motora e a força muscular respiratória, pode não ter 

sido estatisticamente signifi cante devido o número limi-

tado de indivíduos estudados.

Considerando a redução da função pulmonar, e que 

esta é forte preditora de mortalidade após AVE(27), su-

gere-se que haja maior interesse no restabelecimento 

da força respiratória desses pacientes. Estudos(28,29) de-

monstram que o treinamento da musculatura respira-

tória promovem melhora da PImáx , maior capacidade 

para realizar exercícios, além de melhorar a qualidade 

de vida após o AVE agudo ou crônico, mostrando assim, 

que esta conduta deve ser adotada para melhor recupe-

ração funcional desses indivíduos.

Figura 2. Disposição gráfi ca da variável Pressão Expiratória Má-
xima (PEmáx.) referente às comparações entre os grupos de 
AVE agudo e crônico. As análises estatísticas foram realizadas 
com o Teste t Student não pareado.
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que houve diminuição da força 

muscular respiratória em todos os indivíduos avaliados, 

porém, na fase crônica, a PImáx mostrou-se ainda mais 

reduzida, observamos também que não há associação 

signifi cante entre presença ou ausência da marcha e do 

controle de tronco com a força muscular respiratória na 

população estudada. Sendo assim, pode-se inferir que, 

a presença de controle de tronco e de marcha não me-

lhora a força muscular respiratória de hemiparéticos em 

fase crônica ou aguda após AVE.

Limitações do Estudo

Embora os resultados deste estudo possam auxiliar 

condutas de reabilitação e favorecer o direcionamen-

to de estratégias de tratamento mais apropriadas, de-

ve-se ressaltar que este estudo foi composto por uma 

amostra de conveniência e por este motivo, sugerimos 

que outros estudos sejam realizados, porém, com uma 

amostra maior e que além da força muscular respirató-

ria, outras variáveis da função pulmonar sejam avalia-

das, como o volume expiratório forçado no primeiro se-

gundo (VEF1), a capacidade vital forçada (CVF) e o pico 

de fl uxo expiratório.

Salientamos ainda, a necessidade de realizar estu-

dos longitudinais, com acompanhamento desses pacien-

tes desde a fase aguda até a fase crônica, para que se 

possa determinar relações de causa e efeito entre as vari-

áveis estudadas, visto que, estudos transversais, como o 

aqui realizado, não fornecem relações de causalidade.
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Artigo Original

Incidência de quedas sofridas por idosos de 
60 a 85 anos frequentadores de um Centro 
estadual de convivência do idoso na cidade 
de Manaus.
Incidence of falls suffered by elderly between 60 and 85 years goers a state Center for the 
elderly living in the city of Manaus.

Glauber da Silva Taveira(1), Quelly Christina França Alves Schiave(2).

Resumo
Introdução. A expectativa de vida da população vem aumentando, com isso o perfi l da sociedade também muda, tor-
na-se um povo mais envelhecido consequentemente o indivíduo fi ca mais suscetível às agressões internas e externas. 
A queda é um problema que trás sérias conseqüências a saúde do idoso, diante de tal situação torna-se necessário co-
nhecermos a incidência dessas quedas. Objetivo. O estudo teve como objetivo evidenciar a incidência de quedas em 
um grupo de 50 idosos frequentadores de um Centro estadual de convivência de idoso, identifi car grupos mais susce-
tíveis a sofrer quedas e verifi car os fatores relacionados às quedas. Método. Trata-se de uma pesquisa dedutiva esta-
tística de campo, sendo esta previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual 
do Amazonas (UEA), tendo participado da pesquisa 50 idosos, onde todos concordaram em assinar o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Posteriormente foi aplicado um questionário sendo então os dados analisados 
do mesmo. Foram exclusos da pesquisa 9 idosos que não se encontravam dentro dos critérios do estudo. Resultados. 
Dentre os participantes da pesquisa, foram identifi cados 25 mulheres e 16 homens, sendo que 14 (34,14%) mulhe-
res relataram ter caído e apenas 2 (4,88%) homens afi rmaram terem sofrido quedas. Dos 41 idosos pesquisados, 16 
(39,02%) sofreram quedas. Conclusão. O estudo possibilitou caracterizar os fatores de riscos envolvidos nas quedas 
e que estão presentes no cotidiano da pessoa idosa. Por meio desta pesquisa tornou-se possível constatar que as do-
enças que surgem em paralelo ao processo de envelhecimento associado a fatores externos possuem grande infl uên-
cia no aumento da incidência de quedas.
Palavras-chave: Incidência, Quedas e Idosos.

Abstract
Introduction. The life expectancy of the population has increased, reason why the society profi le change, in anoth-
er words people live more and become susceptible to internal e external aggressions. Fall is a problem that brings se-
rious consequences to health problems, so it’s necessary to know the incidence of these falls. Objective. The study 
aimed to highlight the incidence of falls in an elderly group of 50 attendees at a state Center for elderly living, identi-
fy groups more likely to suffer falls and identify factors related to falls. Methods. It is a deductive statistical research 
fi eld, which is previously approved by the Ethics Committee (CEP) at the State University of Amazonas (UEA), having 
participated in the survey aged 50, where they agreed to sign the Term of Free and Informed Consent (TCLE). Sub-
sequently a questionnaire was administered and then analyzed the same data. 9 were excluded from the survey that 
were not elderly within the study criteria. Results. Among the respondents, were identifi ed 25 women and 16 men, 
and 14 (34.14%) women reported having fallen and only 2 (4.88%) men reported having suffered falls. Of the 41 el-
derly surveyed, 16 (39.02%) suffered falls. Conclusion. The studies enabled characterization of the risk factors in-
volved in falls and are present in everyday life for the elderly. Through this research it became possible to see that 
the diseases that arise in parallel to the aging process associated with external factors have great infl uence on the in-
crease in the incidence of falls.
Keywords: Incidence, Falls and Elderly.
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INTRODUÇÃO

O crescimento da população de idosos é um fenô-

meno mundial e está ocorrendo a um nível sem prece-

dentes. Isto é considerado pela demografi a como um 

sinal de desenvolvimento e para a saúde pública uma 

conquista(1), no Brasil a pessoa deve possuir idade a par-

tir de 60 anos para ser considerada idosa(2).

As projeções demográfi cas, indicam que em 2020 o 

número de idosos em todo o mundo será de 1,2 bilhões. 

Essas mesmas projeções apontam que em 2025, o Bra-

sil teria a 6ª maior população de idosos do mundo(3).

Com o aumento da idade altera alguns fatores bio-

lógicos, como por exemplo o surgimento de doenças e 

os fatores externos podem também infl uenciar a fase de 

envelhecimento(4).

As mudanças naturais do processo de envelheci-

mento podem causar limitações funcionais tornando o 

idoso mais vulnerável à queda pois a marcha e a esta-

bilidade postural dependem do bom funcionamento dos 

sistemas neuromuscular, sensorial, musculoesquelético 

e sistema nervoso central(5).

A diminuição da densidade óssea das vértebras 

leva a uma redução da região anterior dos corpos ver-

tebrais, levando ao estreitamento dos discos e espa-

ços vertebrais, determinando uma série de modifi cações 

estruturais(6).

Uma estrutura com o controle postural insufi ciente, 

devido a uma considerada alteração na harmonia entre 

as vértebras acabam promovendo o deslocamento do 

centro da gravidade a níveis próximos ao limite da es-

tabilidade, tornando-se um fator intrínseco ao risco de 

quedas em pessoas idosas(7).

Esse tema surge na saúde pública como uma 

das grandes preocupações sociais do nosso sécu-

lo pois contribuem para o aumento de incapacidades e 

mortalidade(8).

Queda é defi nida como um evento não intencional 

que tem como resultado a mudança de posição do indi-

víduo para um nível mais baixo em relação à sua posi-

ção inicial, o número de quedas é crescente e o risco au-

menta de acordo com o avanço da idade(9).

Os dados provenientes do Ministério da Saúde 

do Brasil revelam que, entre os idosos, acima de 60 

anos, as quedas ocupam o terceiro lugar na morta-

lidade por causas externas e em relação à morbida-

de, são responsáveis pelo primeiro lugar (56,1%) das 

internações(10).

Conforme Gai et al (2010), o nível de independên-

cia funcional e autonomia, são atualmente considerados 

como os reais indicadores das condições de saúde do 

sujeito idoso, havendo ou não a presença de agravos. 

Nesse contexto, a capacidade de manter o equilíbrio tor-

na-se diminuída com o envelhecimento(11). 

O presente estudo pretende evidenciar a incidência 

de novos casos de quedas sofridas por idosos, identifi car 

grupos mais suscetíveis a sofrer quedas e detectar prin-

cipais fatores causais das quedas em idosos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa dedutiva estatística de 

campo. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Co-

mitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Amazonas (processo nº 174/2011) e está em conformi-

dade com a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, que trata de estudos realizados em seres hu-

manos.

O estudo foi realizado no Centro estadual de convi-

vência do idoso localizado no bairro de Aparecida na ci-

dade de Manaus, previamente autorizado pelo respon-

sável do local.

Utilizou-se como ferramenta para realização da 

pesquisa um questionário utilizado em uma disserta-

ção de mestrado para investigação do evento queda por 

Couto e Perracini (2006) com algumas modifi cações(12).

Dentro do contexto do questionário estavam in-

clusos o Teste de Levantar e Caminhar Cronometrado 

(TLCC ou TUGT, na sigla em inglês) utilizado para aná-

lise funcional de equilíbrio e marcha, cálculo do Índi-

ce de Massa Corpórea (IMC) bem como o instrumen-

to Brazilian OARS Multidimensional Functional Assess-

ment Questionnaire (BOMFAQ) com algumas adapta-

ções, consiste em avaliar se há difi culdade em realizar 

as atividades de vida diária. 

Como meio de coleta de dados para o cálculo do 

IMC foi utilizado uma fi ta métrica e balança mecânica 

G-TECH.

Foi utilizado artigos de revistas especializadas. Os 

dados foram tratados através de estatística simples por 

meio gráfi cos e tabelas. Para desenvolvimento deste es-

tudo foram realizadas abordagens aos idosos de manei-

ra aleatória em meio aos frequentadores do Centro es-

tadual de convivência do idoso, no horário de 9:00h às 

12:00h durante o período de 21/10/2011 à 4/11/2011, 

perfazendo um total de 50 idosos, sendo 33 do sexo fe-

minino e 17 do sexo masculino.

As entrevistas foram realizadas no salão de even-

tos do Centro estadual de convivência do idoso e o 

questionário aplicado, cujo foi composto por respos-

tas de múltipla escolha, validado e adaptado a cultu-

ra do Brasil.

Foram incluídos no estudo os indivíduos com a faixa 

etária entre 60 a 85 anos freqüentadores do centro es-

tadual de convivência do idoso. Como fatores de exclu-

são estavam os indivíduos amputados de membros in-

feriores ou superiores, os que faziam uso de muletas ou 

bengalas, pois estes já possuem o seu equilíbrio altera-

do e ainda os que apresentaram difi culdades em respon-

der o questionário aplicado por serem respostas não fi -

dedignas, dentre os 50 idosos entrevistados 9 foram ex-

cluídos da pesquisa.
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Para efeito da pesquisa foram registradas as quedas 

acontecidas no período de janeiro a outubro de 2011. 

Os sujeitos da pesquisa tomaram ciência do estu-

do com explicações claras e objetivas pelos autores da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

RESULTADOS

Na pesquisa realizada nos 41 idosos, foram detec-

tados 16 (39,02%) idosos com histórico de quedas e 25 

relataram não ter caído como mostra a fi gura 1. Dos 16 

idosos que caíram 11 afi rmaram ter caído 1 vez, 3 afi r-

maram ter caído 2 vezes e 2 idosos disseram ter sofrido 

3 ou mais quedas.

Dentre as 25 mulheres e os 16 homens partici-

pantes do estudo, 14 (34,14%) mulheres relataram ter 

caído e apenas 2 (4,87%) homens afi rmaram terem so-

frido quedas, tal situação é visualizada na fi gura 2.

Em meio aos idosos que participaram da pesquisa 

estavam 17 idosos que possuíam vida conjugal e 24 sem 

vida conjugal, dos 17 idosos que possuíam vida conjugal 

5 idosos sofreram quedas e 11 idosos que não possuíam 

vida conjugal alegaram ter caído. 

No que diz respeito à idade, dentre 12 entrevista-

dos na faixa etária 60 a 64 anos ocorreram 5 (41,66%) 

casos de quedas, 10 entrevistados na faixa etária de 65 à 

69 anos ocorreram 4 (40%) casos de quedas, ocorreram 

4 (28,57%) casos de quedas dentre os 14 entrevistados 

na faixa etária de 70 à 74 anos, 3 entrevistados com ida-

des entre 75 a 79 ocorreram 2 (66,66%) casos de quedas 

e em 2 idosos na faixa etária 80 a 85 houve registro de 

1(50%) caso de queda conforme ilustração da fi gura 3.

Todos os entrevistados que relataram ter sofrido 

quedas afi rmaram que tinham medo cair. 

A avaliação funcional de equilíbrio e marcha rea-

lizada através TLCC mostrou os seguintes resultados: 

dos 41 idosos que participaram do teste, 15 realizaram 

o teste em menos de 10 segundos, 25 realizaram o teste 

em um tempo maior que 10 segundos e apenas 1 idoso 

realizou o teste em um tempo maior que 20 segundos 

como mostra a fi gura 4.

A análise do Índice de Massa Corpórea (IMC) mos-

trou que dos 41 participantes do estudo, 12 estavam 

acima do peso ideal, 2 estavam abaixo do peso ideal e 27 

estavam em seu peso adequado, observado na fi gura 5.

Por meio de relato dos 41 idosos entrevistados veri-

fi cou-se a presença de 10 casos de catarata, 17 afi rma-

ram sentir tontura em algum momento do dia, 11 relata-

ram ter tido labirintite em algum período da vida, 3 afi r-

maram a presença de doença neurológica, 3 relataram 

ter sofrido acidente vascular encefálico (AVE), 20 afi rma-

ram ter alguma doença ortopédica ou reumatológica, 20 

idosos alegaram ter artrose em membros inferiores, 25 

confi rmaram a presença de artrose em membros inferio-

res, membros superiores ou artrite reumatóide, 8 tive-

Figura 1. Incidência de quedas sofridas por idosos.

Figura 2. incidência de quedas relacionadas com sexo dos 
idosos.

Figura 3. incidência de quedas relacionadas com a idade.

Figura 4. Incidência de quedas relacionadas com equilíbrio e 
marcha funcional.

Figura 5. incidência de quedas relacionadas com o IMC.
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ram alguma doença cardiovascular, 21 idosos afi rmaram 

serem hipertensos, 8 relataram a presença de diabetes 

mellitus, 4 idosos afi rmaram ter DPOC, 10 relataram pos-

suir incontinência urinária, 1 idoso com relato de altera-

ção na tireóide, 2 idosos afi rmaram terem sido hospita-

lizados no ano de 2011, 5 relataram fazer uso de drogas 

psicoativas, 8 idosos afi rmaram ter sofrido alguma fratu-

ra, 19 afi rmaram sentir algum tipo de adormecimento ou 

formigamento em membros inferiores.

A presença da atividade física esteve presente na 

vida da maioria dos idosos participantes do estudo, dos 

41 idosos pesquisados 38 eram praticantes de ativida-

des físicas e dentre os 16 que sofreram quedas apenas 

1 idoso não praticava atividade física. 

Do total de 16 idosos que sofreram quedas, o uso 

de medicamentos diários esteve presente em 14 idosos 

que caíram e dentre estes apenas 2 idosos faziam uso 

drogas psicoativas. 

Através da aplicação do instrumento BOMFAQ que 

verifi ca se há difi culdade na realização das atividades 

de vida diária (AVD), constatou-se que todos os idosos 

pesquisados possuem difi culdades para realizar algumas 

atividades do cotidiano conforme a tabela 1. 

DISCUSSÃO

A pesquisa procurou identifi car novos casos de 

quedas sofridas por idosos em um Centro estadual de 

convivência do idoso na cidade de Manaus. Segundo 

Gomes et al (2009), A incidência de quedas em indivídu-

os acima de 60 anos chama a atenção pelas comple xas 

consequências que podem aproximar os idosos de con-

dições de morbidade, morta lidade e dependência nas ta-

refas cotidianas(13).

No estudo foram registrados 2 casos de quedas em 

homens e 14 casos de quedas em mulheres fato este 

que vem ao encontro do estudo, Rocha et al (2010), su-

gere como causas desse evento a maior fragilidade das 

mulheres em relação aos homens(14).

O TLCC mostrou que 25 idosos se encontravam 

dentro do grupo considerado de baixo risco e apenas 

1 idoso esteve presente no grupo classifi cado como de 

alto risco. Gonçalves et al (2009), preconiza que a re-

alização do teste em até 10 segundos é o tempo consi-

derado normal para adultos sau dáveis, independentes e 

sem risco de quedas; entre 11-20 se gundos é o espe-

rado para idosos frágeis ou com defi ciências, com inde-

pendência parcial e com baixo risco de quedas; acima de 

20 segundos indica défi cit importante da mobilidade físi-

ca e risco de quedas(9).

O uso diário de medicamentos estava presente em 

35 idosos pesquisados. Para Hamra et al (2007), os fa-

tores que vêm sendo responsabilizados pelo aumento 

do risco de quedas na população de idosos encontra-se 

o uso de medicamentos que provocam sonolência, alte-

ração no equilíbrio, na tonicidade muscular e/ou provo-

cam hipotensão(15). 

Dentre os 41 participantes do estudo 38 idosos rea-

lizavam atividade física, fator importante para manuten-

ção da mobilidade funcional dos idosos. Segundo Mazo 

et al (2007), um programa de prevenção baseado em 

exercícios regulares pode ser efi ciente para os idosos na 

prevenção de quedas(16).

A presença de artrose foi relatada por 25 idosos. 

Para Liposcki e Neto (2008), os desequilíbrios biomecâ-

nicos causados pela artrose juntamente com os proces-

sos degenerativos oriundos do envelhecimento podem 

aumentar a ocorrência de quedas(17).

Os fatores extrínsecos citados como fatores de risco 

a uma queda foram a iluminação insufi ciente e a mobí-

lia inadequada com 5 relatos dentre os 41 idosos pes-

quisados. Entretanto 8 idosos mencionaram o piso es-

corregadio como fator de risco em seus domicílios. Con-

forme Messias e Neves (2009), a acuidade visual, dimi-

nuição da força muscular associado aos fatores de riscos 

extrínsecos como a iluminação insufi ciente, mobiliários 

domésticos inadequados e mal posicionados são fatores 

preocupantes e ainda afi rma que o piso escorregadio foi 

um dos riscos ambientais mais encontrados nos domicí-

lios dos idosos(18).

O medo de cair esteve presente em 33 idosos pes-

quisados por se tratar de um fenômeno que pode gerar 

sérias complicações a saúde do idoso. Segundo Veras 

(2009), a prevenção deve ser de forma efetiva, mesmo 

nas fases mais tardias da vida(19). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fato a presença da queda no meio da população 

Tabela 1. O instrumento Brazilian OARS Multidimensional 
Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ) verifi ca se há 
difi culdade na realização das AVD’s. 

AVD’s n = 41 %

Deitar/Levantar – cama 11 26,83

Comer 2 4,88

Pentear cabelo 2 4,88

Andar no plano 5 12,20

Tomar banho 2 4,88

Vestir-se 4 9,76

Ir ao banheiro em tempo 2 4,88

Subir escada (1 lance) 27 65,85

Medicar-se na hora 12 29,27

Andar perto de casa 5 12,20

Fazer compras 4 9,76

Preparar refeições 2 4,88

Cortar unhas dos pés 18 43,90

Sair de condução 15 36,59

Fazer limpeza de casa 9 21,95
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idosa e durante o estudo foi evidenciado que dos 41 ido-

sos estudados 39,02% já caíram. Diante de tal situação 

os fatores associados ao envelhecimento podem surgir 

de maneira negativa, comprometendo o nível de funcio-

nalidade do idoso e consequentemente levando-o a cair 

e colaborando desta maneira para o aumento da inci-

dência de quedas nessa população.

A fi sioterapia tem papel importante na prevenção e 

na reabilitação desses idosos, contribuindo desta forma 

para melhora da qualidade de vida do cidadão idoso. De-

vido ao alto índice de quedas e a farta literatura disponí-

vel, sugere-se que sejam realizados mais estudos nesta 

área a fi m de contribuir para que população idosa tenha 

uma vida mais saudável e com qualidade.
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Avaliação do efeito dos exercícios de movimentos 
coordenados realizados no equipamento 
GYROTONIC sobre a flexibilidade.
Evaluation of the effect of coordinated exercises movements on flexibility with the GYROTONIC 
equipment.

Cintia Domingues de Freitas(1), Maria de Fátima Bastos Henrichs (2)

Universidade Paulista- UNIP, Instituto de Ciências e Saúde -ICS

Resumo

Introdução: O método Gyrotonic utiliza uma forma de alongamento dinâmico executados pelo indivíduo de forma 

ativa e independente usando um equipamento mecânico. Objetivo: Avaliar a efi cácia do método Gyrotonic sobre o 

alongamento da cadeia muscular posterior e mobilidade da coluna. Métodos: 20 pessoas sedentárias divididas em 

dois grupos. Grupo Gyrotonic (8 mulheres, 2 homens, idade média 30 ± 14 anos) e Grupo Controle (8 mulheres, 2 

homens, idade média 42 ± 7 anos). O Grupo Gyrotonic recebeu dez sessões de exercícios no equipamento Gyrotonic. 

Os dois grupos foram avaliados quanto à fl exibilidade da cadeia muscular posterior e mobilidade da coluna antes e de-

pois do tratamento. Os testes utilizados foram: Stibor, Schober e Terceiro Dedo ao Solo. Resultados: Os dados foram 

tratados estatisticamente. Foi observado ganho signifi cante (p<0,5) em todos os parâmetros. Conclusão: Os exer-

cícios com o método Gyrotonic melhoraram signifi cativamente a fl exibilidade da cadeia muscular posterior e a mobi-

lidade da coluna. 

Palavras-chave: Exercícios de alongamento muscular; Modalidade de fi sioterapia; Terapia por exercício.

Abstract

Introduction: The Gyrotonic method uses a form of dynamic stretching performed by the individual actively and in-

dependently using a mechanical device. Objective: Evaluate the effectiveness of the method Gyrotonic on the poste-

rior muscular chain elongation and spine mobility. Methods: 20 people who do not practice regular physical activity 

were separated in two groups. Group Gyrotonic (8 females, 2 males, mean age 30 ± 14 years) and Control Group (8 

women, 2 men, mean age 42 ± 7 years). The Group received ten sessions of Gyrotonic exercises in Gyrotonic equi-

pment. The two groups were evaluated for the extent of the posterior muscular chain and spine mobility before and 

after treatment. The tests evaluated were: Stibor Test, Schober Test and Third fi nger to the ground Test. Results: The 

data were treated statistically. Signifi cant gain was observed (p <0.5) in all parameters. Conclusions: The exercises 

with the Gyrotonic method signifi cantly improved the posterior muscle chain fl exibility and spine mobility. 

Key words: muscle stretching exercises, physical therapy modalities, exercise therapy.
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INTRODUÇÃO

O alongamento tem como objetivo proporcionar 

maior fl exibilidade, para aumentar o comprimento mus-

cular, possibilitando a uma ou mais articulações em se-

quência, se moverem em uma determinada amplitude 

de movimento(1). 

O alongamento estático normalmente é usado para 

alongar isoladamente um músculo até um ponto tolerá-

vel e sustentar a posição por certo tempo. Quando alon-

ga-se um músculo isoladamente o alongamento é con-

siderado segmentar. Por sua vez o alongamento global 

alonga vários músculos simultaneamente, pertencentes 

à mesma cadeia muscular e parte do pressuposto de 

que um músculo encurtado cria compensações em mús-

culos próximos ou distantes(2). 

O alongamento dinâmico envolve o movimento do 

membro da posição neutra até a amplitude fi nal, na qual 

o músculo atinge o seu comprimento máximo e em se-

guida retorna-se o membro à posição original(3,4). O alon-

gamento dinâmico tem sido recomendado como uma al-

ternativa ao alongamento estático, pois o alongamen-

to dinâmico impacta positivamente e imediatamente a 

performance física(3,4). As razões para o aumento positi-

vo no desempenho, conseguido com o alongamento di-

nâmico, não são claras, mas podem estar associadas 

ao ensaio de padrões específi cos de movimento que por 

sua vez ajudam a melhorar a coordenação de movimen-

tos subsequentes e o desempenho muscular(5-7). 

Variadas são as técnicas para criar um melhor de-

sempenho muscular por meio de alongamento, entre as 

mais clássicas, focadas em músculos isolados encon-

tram-se o Alongamento segmentar estático, Treinamen-

to Balístico, Alongamento Dinâmico, Facilitação Neuro-

muscular proprioceptiva (FNP) e as técnicas que mani-

pulam cadeias musculares completas ou atuam também 

em ossos, tendões e articulações (Reeducação Postural 

Global-RPG, Pilates, Rolfi ng, Gyrotonic)(8). 

Foi escolhido para este estudo utilizar a técnica 

Gyrotonic. 

O objetivo deste estudo foi verifi car se o programa 

de tratamento com o equipamento Gyrotonic infl uencia 

na mobilidade da coluna vertebral e fl exibilidade da ca-

deia posterior.

MÉTODOS

Trata-se de um ensaio clínico randomizado e con-

trolado. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Paulista sob o protoco-

lo n° 002/11. Para o presente estudo foram seleciona-

dos 4 homens e 16 mulheres, adultos jovens saudáveis 

que não praticavam exercícios regulares. Os voluntá-

rios foram orientados a assinar o termo de consenti-

mento livre e esclarecido e os mesmos preencheram os 

critérios de inclusão propostos. Foram escolhidos indi-

víduos sem experiência prévia com a técnica Gyroto-

nic, que não apresentaram história prévia de dores, pa-

tologias, cirurgias neurológicas ou ortopédicas na colu-

na, que não tinham histórico de lesão dos músculos is-

quiostibiais e em membros inferiores, problemas neuro-

lógicos, obesidade ou doenças reumáticas.

Estabeleceram-se como critérios de exclusão: ocor-

rência de dor progressiva durante a realização dos exer-

cícios ou após as sessões; falta em mais de 20% das 

sessões. Indivíduos que necessitassem passar por algum 

procedimento cirúrgico ou qualquer tratamento médico 

durante o tempo de tratamento ou aqueles que desistis-

sem do tratamento sem completar o tempo mínimo de 

seis sessões de tratamento. 

Os voluntários foram alocados em dois grupos, res-

pectivamente Grupo G (Gyrotonic) submetidos ao trata-

mento com o equipamento Gyrotonic e Grupo C (Con-

trole) no qual não se realizou o tratamento. Todos os vo-

luntários foram avaliados por meio do Teste do Tercei-

ro Dedo (fl exibilidade da cadeia posterior), Teste de Sti-

bor (mobilidade da coluna lombar e torácica) e Teste de 

Schober (mobilidade da coluna lombar) antes e imedia-

tamente após o término da intervenção.

Tratamento

Os voluntários foram tratados em um estúdio, onde 

se encontra o equipamento Gyrotonic localizado a Rua 

Tupi, 444. Para este estudo foi utilizado uma fi ta métri-

ca e o equipamento Gyrotonic. Após receberem as de-

vidas orientações sobre a execução do estudo o trata-

mento foi realizado com dez atendimentos no total, duas 

vezes por semana. Cada exercício era realizado com oito 

repetições. As sessões começaram com um aquecimen-

to prévio conforme demonstrado abaixo, com exercícios 

de mobilização do tronco e membros inferiores seguindo 

os princípios do Gyrotonic:

Aquecimento:

Figura 1. Narrow. Estreitamento do tronco utilizando transverso 
do abdômen e o assoalho pélvico.
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Flexibilidade e Gyrotonic.

Após os exercícios de aquecimento foram aplica-

dos os exercícios demonstrados abaixo no equipamen-

to Gyrotonic: 

Figura 2a. Waves (curva)   
Figura 2b: Waves (arco) 
Figura 2c: Waves (neutro)

Figuras 3a,3b,3c,3d. sequência Waves

Figuras 4a,4b. sequência  Rotação/espiral da coluna

Figuras 5a, 5b. sequência Arch & Curl

Figura 6. Quinta linha(extensão da perna)

Figuras 7a, 7b e 7c. sequência String

Figura 8a e 8b. One Leg 

Figura 9a e 9b. Double Leg

Figuras 10a, 10b e 10c. sequência Bicicleta

Figuras 11a e 11b. sequência Tesoura

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados categóricos foram descritos com o uso 

de frequências absolutas e as variáveis contínuas apre-

sentadas pelas medidas de resumo (média ± desvio pa-

drão). Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para testar a 

hipótese de normalidade das variáveis e a correlação de 

Pearson para verifi car as relações entre os resultados do 

teste e a idade. O teste t de student para amostras inde-

pendentes foi utilizado para comparar as características 
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basais entre os grupos, e o teste t de student de medi-

das repetidas para comparar a fl exibilidade obtida pelos 

três testes antes e após o tratamento com o Gyrotonic. 

Utilizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon para ve-

rifi car as diferenças antes e após o tratamento. Foi uti-

lizado o software estatístico SPSS (versão 18.0) e nível 

de signifi cância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS

Participaram deste estudo, 20 voluntários (n=4, 

20% homens e n=16, 80% mulheres) com idade média 

de 36 ± 12 anos, sendo o Grupo G (n=10, 8 mulheres e 

dois homens, 30 ± 14 anos) e o Grupo C (n=10, 8 mu-

lheres e dois homens, 42 ± 7 anos) 

As características basais da amostra estão demons-

tradas na Tabela 1. Apesar do grupo G ser signifi cativa-

mente mais jovem (p<0,05) não foram observadas dife-

renças signifi cativas nas medidas de fl exibilidade do iní-

cio do estudo entre os grupos (p>0,05).

A Tabela 2 demonstra a relação entre as variáveis e 

a idade. Não foram observadas correlações signifi cativas 

entre os testes de fl exibilidade e a idade dos voluntários. 

O teste do terceiro dedo com o lado direito foi signifi ca-

tivamente associado com lado esquerdo e o teste de Sti-

bor foi associado com o teste de Schober. 

As diferenças médias dos testes de fl exibilidade 

antes e após o estudo estão apresentadas na Tabela 3. 

Pode-se notar nessa tabela que houve efeito signifi cati-

vo do treinamento com o Gyrotonic sobre a fl exibilida-

de da coluna (Teste de Schober e Stibor) em ambos os 

testes para o Grupo G. O alcance do dedo direito e o al-

cance do dedo esquerdo (Teste do 3º dedo solo) redu-

ziu signifi cativamente (p<0,05) após o tratamento com 

o Gyrotonic, fato esse que não foi confi rmado com o 

grupo C.

Estes resultados indicam aumentos de aproxima-

damente 14% no teste de Schober e de até 16% no 

teste de Stibor (Tabela 3). No Teste do Terceiro Dedo a 

diminuição média foi de 71%.

Não foram observadas diferenças signifi cativas 

antes e após o término do estudo para os indivíduos do 

Grupo C, indicando que as diferenças observadas antes 

e após o estudo se devem ao efeito do treinamento com 

o Gyrotonic.

DISCUSSÃO

Neste estudo foi trabalhado o método Gyrotonic, 

que utiliza o alongamento dinâmico executado pelo pa-

ciente de forma ativa e independente usando equipa-

mento mecânico. Foram selecionados exercícios em po-

sição sentada e em decúbito dorsal com estabilização 

de tronco, pelve neutra e movimentações coordenadas 

das pernas.

Neste estudo avaliamos indivíduos de 22 a 50 anos 

(Tabela 1) e não observamos correlações signifi cativas 

entre os testes de fl exibilidade e a idade dos voluntá-

Tabela 1. Características basais do Grupo G e Grupo C (valores 
expressos como média ± desvio padrão).

Variáveis Grupo G 
(n=10)

Grupo C 
(n=10)

Valor 
de p

Idade (anos) 30 ± 14 42 ± 7 * 0,02

3.dedo direito (cm) 23,9 ± 10,6 23,7 ± 10,7 0,96

3.dedo esquerdo (cm) 24,4 ± 11 23,9 ± 9,9* 0,03

Stibor  (cm) 9,2 ± 2,2 7,1 ± 2,6 0,06

Schober  (cm) 4,7 ± 0,4 6,4 ± 2,9 0,07

* p<0,05: diferença signifi cativa, Grupo G= Grupo Gyrotonic, Grupo C= 
Grupo Controle.

Tabela 2. Matriz de correlação entre idade, testes do terceiro dedo, teste de Stibor e teste de Schober.

Idade 3° dedo
direito 

3°dedo 
esquerdo 

Teste 
Stibor Teste Schober

Idade (anos) 1 -0,264 -0,271 -0,376 0,418

3.dedo direito 1 0,991** 0,283 0,124

3.dedo esquerdo 1 0,291 0,116

Teste de Stibor 1 -0,569**

Teste de Schober 1

Valores expressos em centímetros. ** Correlação signifi cante no nível 0,01

Tabela 3. Comparação da fl exibilidade da coluna avaliada pelo teste dos terceiro dedo, teste de Stibor e teste de Schober antes e 
depois do término do estudo (média ±desvio padrão). Todos os valores são em centímetros.

Grupo G (n=10) Grupo C (n=10)
Valor de p

Antes Depois Antes Depois

3° dedo D 23,9 ± 10,6 13,9 ± 8,8 23,7 ± 10,7 23,8 ± 10,5 0,000 *

3° dedo E 24,4 ± 11,0 14,3 ± 9,3 23,9 ± 9,9 23,9 ± 9,9 0,000 *

Stibor 9,2 ± 2,2 10,9 ± 2,0 7,1 ± 2,6 7,1 ± 2,6 0,001 *

Schober 4,7 ± 0,4 5,4 ± 0,6 6,4 ± 2,9 6,4 ± 2,9 0,000 *

Grupo G= Grupo Gyrotonic, Grupo C= Grupo Controle;* p<0,05:valor signifi cante
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rios (Tabela 2), indicando que para a técnica Gyrotonic 

a idade do sujeito não foi um difi cultador para a promo-

ção do alongamento. 

Observou-se ganho de ADM em todos os parâme-

tros avaliados e para todos os participantes do Grupo 

Gyrotonic (Tabela 3). Os participantes do Grupo Contro-

le não apresentaram ganho signifi cativo de ADM. 

O Gyrotonic é um equipamento de madeira que 

trabalha com carga e roldanas, no qual os movimentos 

fl uem de forma ininterrupta em espiral ou círculo, não 

existindo um ponto inicial e um ponto fi nal no movimen-

to, mas sim uma constante movimentação, ativando os 

sistemas musculares ao invés de isolá-los. Uma possível 

razão para o ganho de ADM pode ser a tração que as rol-

danas exercem sobre o tecido periarticular, consequen-

temente alongando-os.

Pode-se fazer um paralelo do método Gyrotonic 

com o alongamento global utilizado pela técnica de RPG 

que considera o sistema muscular de forma integrada, 

em cadeias musculares (2) e aborda o indivíduo como um 

todo evitando compensações e colocando em tensão não 

somente os isquiostibiais, mas todos os músculos da ca-

deia posterior; a técnica RPG, porém utiliza o alonga-

mento estático (2)  enquanto no Gyrotonic vários grupos 

musculares são alongados simultaneamente de forma 

dinâmica.  No dia a dia os movimentos não são isola-

dos (9), mas integrados e coordenados, acionando vários 

músculos em sequência como na abordagem do méto-

do Gyrotonic, que propõe uma movimentação integrada 

de todo o corpo, sem isolar os músculos, encadeando-os 

em sequência em um circuito fechado. Um estudo que 

comparou (2) a técnica de RPG com alongamento estáti-

co segmentar demonstrou que ambas foram efi cientes 

para o ganho de fl exibilidade. Assim como no presente 

estudo o método Gyrotonic que preconiza o trabalho de 

músculos em cadeia também apresentou ganho de fl e-

xibilidade signifi cante.

Um estudo (8) que realizou uma medição da fl exi-

bilidade da coluna lombar após sessões de alongamen-

to ativo, passivo e FNP, identifi cou um ganho médio de 

10% entre as três técnicas, sendo que a técnica FNP foi a 

mais efi caz, com ganho de 11%. O ganho de fl exibilida-

de no presente estudo após a aplicação dos exercícios no 

Gyrotonic também pode estar associado ao mecanismo 

de Inibição Recíproca (10) que permite maiores ganhos na 

amplitude de movimento devido à utilização da contra-

ção do músculo oposto ao que está sendo alongado du-

rante a execução do movimento.  Os movimentos reali-

zados no Gyrotonic são ativos e por serem encadeados e 

não ter um início e fi m estabelecido mantém-se o corpo 

sob constante estado de tensão e relaxamento simultâ-

neo, sendo que grupos musculares são tensionados e re-

laxados ciclicamente. Enquanto um grupo muscular con-

trai, outro grupo de músculos relaxa reciprocamente. Um 

estudo que comparou o alongamento ativo com o passivo 

dos músculos isquiostibiais identifi cou após seis semanas 

maiores ganhos de fl exibilidade no grupo de alongamen-

to ativo, o qual também conseguiu manter de forma mais 

efi ciente o ganho de fl exibilidade a longo prazo(11).

A técnica Gyrotonic possivelmente pode ter poten-

cializado as propriedades viscoelásticas (12-14) dos tecidos 

pelo uso de roldanas que sustentam a carga necessária 

para provocar tensão na musculatura e com isto provo-

cam a descompressão nas articulações.

Os resultados em relação ao ganho de fl exibilidade 

do presente de estudo corroboram com outros estudos 

que também utilizaram o alongamento dinâmico e obti-

veram ganhos signifi cantes de fl exibilidade, entretanto 

estes mesmos estudos não encontraram diferença signi-

fi cante no ganho de fl exibilidade ao comparar as técni-

cas de alongamento estático e dinâmico (15,16). 

A literatura recente vem estudando os efeitos do 

alongamento dinâmico no desempenho de atletas, quan-

do associado este tipo de alongamento ao aquecimento 

que é realizado antes dos treinos. Os resultados encon-

trados (5,6,17-20) demonstram que o alongamento dinâmico 

produz melhor resultado do que o alongamento estáti-

co, em  padrões específi cos de movimento o que por sua 

vez ajudam a melhorar o desempenho de algumas ativi-

dades esportivas após o aquecimento que inclui alonga-

mentos dinâmicos.

Não foram encontrados na literatura estudos cien-

tífi cos que avaliem diretamente a efi cácia do método 

Gyrotonic ou comparem este método com outros tipos 

de alongamento. Os resultados obtidos com este estu-

do sugerem que mais estudos são necessários para ava-

liar se este ganho de fl exibilidade se mantém em longo 

prazo e se a técnica pode ser aplicada em indivíduos 

com patologias. 

CONCLUSÃO

O método Gyrotonic promoveu aumento signifi ca-

tivo no alongamento da cadeia muscular posterior e na 

mobilidade da coluna torácica e lombar.
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Resumo
Introdução: A sexualidade feminina é afetada na gestação, havendo necessidade da avaliação instrumentalizada. 
Objetivo: validar conteúdo, testar clareza e confi abilidade da versão curta do Questionário de Sexualidade na Gesta-
ção (QSexG). Métodos: Defi nição de construto teórico; Validação empírica do conteúdo em duas etapas (5 + 5 juí-
zes); Teste de clareza com 30 gestantes; Aplicação analítica do QsexG (teste/re-teste) em 80 mulheres nos 3 trimes-
tres gestacionais (média etária 27±4,3 anos). Estatística descritiva, coefi ciente de correlação intraclasse (CCI) e coe-
fi ciente Kappa, (p<0,05). Resultados: Construto sexualidade defi nido pelas dimensões comportamental, fi siológica e 
simbólica. Houve modifi cações semânticas após avaliação de juízes e de clareza, e boa reprodutibilidade pelo teste e 
re-teste (CCI 0,599-1). Houve relacionamento entre as respostas das variáveis categóricas (k 0,499-1). Escolaridade 
infl uenciou alguns dos itens. Conclusões: O QSexG é válido para avaliar mudanças na sexualidade feminina na ges-
tação, claro em conteúdo e confi ável pelo teste e re-teste.
Palavras-chave: Questionário, Estudos de Validação, Confi abilidade, Sexualidade na Gestação. 

Abstract
Introduction: women’s sexuality is affected during the gestation. There is a need evaluation by valid and reliable 
instrument. Objective: to accomplish the content validation, to test clarity and reliability by test and re-test of the 
Questionnaire of Sexuality in the Gestation short form (QSexG). Methods: construct defi nition. Empiric content vali-
dation in two stages (5 + 5 judges) and clarity test with 30 pregnant. Analytic application of the QSexG (test and re-
test) on 80 pregnant of all trimesters (average age 27±4,3 years). Descriptive statistics, intra class correlation (ICC) 
and Kappa coeffi cient were used (p<0,05). Results: sexuality construct was defi ned by behavioral, physiologic and 
symbolic dimensions. Semantic modifi cations after judges’ evaluation and clarity validity. There was a good repro-
ducibility by the test and re-test (CCI 0,599-1) and there was relationship among the categorical variables answers 
(k 0,499-1). Schooling level infl uenced some items. Conclusions: QSexG showed being valid and comprehensive to 
evaluate the changes on sexuality during pregnancy. 
Key-words: Questionnaire, Studies of Validation, Reliability, Sexuality in the Gestation. 
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INTRODUÇÃO

O tema sexualidade humana ainda é tabu no meio 

sócio-acadêmico, sendo poucos os programas de gradu-

ação e pós-graduação na área pelo mundo afora que se 

dedicam à matéria. Grande parte dos construtos da se-

xualidade é de natureza subjetiva e, geralmente, são 

obtidos através de medidas indiretas(1). Foi proposto que 

o método de mensuração baseado no questionário, atra-

vés do auto-relato, é uma das formas mais válidas de 

avaliação das variáveis da sexualidade(2), isso porque 

esta deveria ser estudada em seu local natural e a técni-

ca do auto-relato é o método disponível e mais utilizado 

por oferecer informações mais realistas(3). 

A relevância de se estudar a sexualidade na mulher 

gestante a partir de um instrumento confi ável e com 

conteúdo pertinente ao construto advêm de que a ges-

tação tem um considerável impacto nas distintas dimen-

sões da sexualidade(4,5). Durante a gestação ocorre uma 

diminuição nas práticas sexuais realizadas(6), alterações 

estas identifi cadas em nível de resposta sexual devido 

às adaptações fi siológicas, psicológicas e sociais pró-

prias da gravidez(4,5). Assim, torna-se importante detec-

tar e prevenir quaisquer disfunções sexuais nesse perío-

do, pois os desconfortos que podem advir desse proces-

so, podem levar a uma restrição da sexualidade e afetar 

o relacionamento afetivo do casal(7).

Porém, os instrumentos testados quanto à validade 

e fi dedignidade no Brasil são, geralmente, direcionados 

para a avaliação da sexualidade da mulher e não especi-

fi camente da mulher gestante, como os instrumentos de 

Rosen et al.(3), Mckinnon et al.(8) e Meston(9). E ainda, tais 

instrumentos se restringem à avaliação de aspectos iso-

lados da sexualidade feminina: comportamento, função, 

satisfação ou desejo sexual. Barclay et al.(10) desenvolve-

ram e testaram um instrumento mais amplo e específi -

co para avaliar a sexualidade de gestantes, o Pregnancy 

Sexuality Questionnaire (PSQ). Contudo, esse instru-

mento apresenta-se no idioma inglês. 

O Questionário de Sexualidade na Gestação (QSexG) 

foi desenvolvido por Savall e Cardoso(11) e usado em 

estudos prévios com gestantes brasileiras(6,12,13), porém, 

sua validade e confi abilidade ainda não haviam sido ve-

rifi cadas. Em nossa experiência de campo com a aplica-

ção do QSEXG de Savall e Cardoso(11), percebeu-se que 

o instrumento estava muito longo tentando cobrir múl-

tiplos aspectos da corporeidade feminina. Assim, logo 

percebemos que apesar da relevância de todos esses 

aspectos produzidos pelo instrumento, este difi cilmente 

seria utilizado no meio acadêmico na sua versão origi-

nal. Dessa forma, seguindo a mesma defi nição de cons-

truto dos autores do instrumento, criou-se uma versão 

curta(14) com o objetivo mais específi co de avaliar as va-

riações da sexualidade da mulher durante todo o perío-

do gestacional. 

Dado o contexto, o objetivo deste estudo foi reali-

zar a validação de conteúdo, testar a clareza e confi abi-

lidade via teste e re-teste da versão curta do Questioná-

rio de Sexualidade na Gestação (QSexG). 

MÉTODO

Participantes do Estudo

Esta pesquisa não probabilística de campo envol-

veu gestantes de diferentes classes sociais. Os dados 

foram coletados in loco em postos de saúde e clínicas 

particulares de Florianópolis-SC e em uma página públi-

ca de relacionamentos na internet. As gestantes deve-

riam ter mais de 18 anos e não apresentarem complica-

ções na gestação, tais como, infecções do trato urinário 

ou doenças que pudessem interferir direta ou indireta-

mente na sexualidade. O estudo foi previamente apro-

vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universida-

de do Estado de Santa Catarina (processo 52/2007). O 

termo de consentimento livre e esclarecido foi aplica-

do conforme resolução vigente. As participantes recru-

tadas via internet, receberam o mesmo termo via cor-

reio eletrônico, juntamente com o instrumento de pes-

quisa. O retorno do instrumento preenchido foi acompa-

nhado deste consentimento. 

Teste de clareza

Trinta gestantes de diferentes classes sociais ava-

liaram a clareza do instrumento. Os dados foram coleta-

dos em postos de saúde e clínicas particulares de Floria-

nópolis, SC, no período de abril a junho de 2008.

Estudo transversal – Confi abilidade via teste e 

re-teste

As participantes do estudo transversal foram, basi-

camente, outras gestantes que responderam a uma so-

licitação de pesquisa disponível em uma página públi-

ca de relacionamentos na internet. Após o contato ini-

cial da voluntária proveniente de diversos estados do 

Brasil, trocava-se uma série de e-mails com a mesma a 

fi m de confi rmar se esta era mesmo mulher e gestan-

te, saber em qual trimestre gestacional ela se encontra-

va e fazer todas as explicações pertinentes à pesquisa. 

Responderam a essa solicitação na página um total de 

46 gestantes. 

Uma vez que as gestantes que têm acesso à inter-

net, geralmente, possuem um nível sócio-econômico e 

educacional mais elevado, foram aplicados alguns ins-

trumentos em grupos de gestantes em instituições pú-

blicas de atendimento de Florianópolis. Nesses grupos 

foram contatadas mais 34 gestantes. 

Ao todo, participaram 80 gestantes, sendo 34 

(42,5%) de Florianópolis e as demais pertencentes aos 

15 estados do Brasil. Destas, 20 (25%) estavam no pri-

meiro trimestre, 31 (38,7%) no segundo trimestre e 29 

(36,3%) no terceiro trimestre gestacional. A média de 
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idade foi de 27 anos (sd ± 4,31 anos), sendo que 10,2% 

destas tinham ensino fundamental completo/incomple-

to, 31,6% ensino médio completo / incompleto e 35,5% 

ensino superior completo/incompleto e 22,9% pós-gra-

duação. Quanto ao estado civil, quase todas eram casa-

das (48,1%) ou viviam em união estável (46,8%), ape-

nas 5,1% eram solteiras. Somente 30% dessas gestan-

tes praticaram algum tipo de atividade física no trimes-

tre em que responderam ao instrumento. A coleta de 

dados ocorreu de agosto de 2008 a janeiro de 2009.

O instrumento

O Questionário de Sexualidade na Gestação, desen-

volvido por Savall e Cardoso(10), foi adaptado no pre-

sente estudo de forma a restringir as perguntas àquelas 

relacionadas à sexualidade. Das 72 perguntas do origi-

nal utilizaram-se somente 29 (versão curta), com o ob-

jetivo de se criar um instrumento prático e de rápida 

aplicação. Dentre as perguntas, 26 são de múltipla es-

colha e 3 perguntas abertas. Os autores do QSexG au-

torizaram essa nova versão e a realização da avaliação 

da validade e confi abilidade.

PROCEDIMENTO

Os princípios de elaboração de escalas psicomé-

tricas defi nem três procedimentos básicos: o teórico, o 

empírico e o analítico(15). O primeiro explicita a teoria 

sobre o construto, bem como a viabilidade da operacio-

nalização do mesmo sob a forma de itens. O empírico ou 

experimental defi ne as etapas e técnicas da aplicação do 

instrumento piloto e da coleta da informação para ava-

liar a qualidade psicométrica do instrumento. E o tercei-

ro, o analítico, estabelece procedimentos de análises es-

tatísticas a serem efetuadas para se chegar a um instru-

mento válido e preciso.

Dessa forma, o processo de avaliação preliminar do 

QSexG envolveu os seguintes procedimentos: (a) teóri-

co, com a defi nição do construto e suas dimensões; (b) 

empírico, com a avaliação do conteúdo e da clareza do 

instrumento; (c) analítico, com a avaliação da confi abi-

lidade via teste e re-teste e comparação entre camadas 

sociais. A fi gura 1 ilustra essas etapas. 

A versão curta do atual QSexG foi pensada de modo 

a fazer uma avaliação geral do construto sexualidade fe-

minina considerando as seguintes dimensões: compor-

tamento sexual, função sexual (fi siológico) e aspectos 

simbólicos (cognitivo e afetivo) que foram defi nidas para 

a versão curta a partir da literatura na área. O valor da 

média dos itens refere-se ao valor atribuído na escala. 

Para frequência sexual e frequência da disposição se-

xual utilizou-se (0 = nunca; 1= uma vez por mês; 2 = 

uma vez a cada quinze dias; 3 = uma vez por semana; 

4 = duas vezes por semana; 5= três vezes por sema-

na; 6 = quatro vezes por semana; 7 = cinco vezes por 

semana; 8 = todos os dias; e, 9 = mais de uma vez por 

dia). Para frequência de atividades sexuais preliminares 

usou-se (0 = nunca, 1= raramente, 2 = às vezes, 3 = 

na maioria das vezes, 4 = sempre). Para frequência com 

que faz sexo com estranho (0 = nunca, 1= raramente, 2 

= as vezes, 3 = na maioria das vezes, 4 = sempre). Para 

frequência de orgasmo (0 = nunca, 1= raramente, 2 = 

às vezes, 3 = quase sempre, 4 = sempre). Para intensi-

dade que gosta de sexo (1 = não gosto nem um pouco, 

2= não gosto, 3= não gosto nem desgosto, 4 = gosto 

pouco, 5 = gosto, 6= gosto muito). Para a auto-avalia-

ção da vida sexual (0 =muito ruim, 1= ruim, 2 = regu-

lar, 3 = boa, 4 = excelente). Já as demais variáveis utili-

zavam escala de 0 a 10, sendo 0 = nada e 10 = muito.

Alguns termos do QSexG foram citados juntamen-

te com os seus sinônimos na linguagem popular para 

auxiliar na compreensão por parte das gestantes oriun-

das de camadas sociais mais populares e com menor 

escolaridade, conforme orientações prévias(15). Assim, 

por exemplo, o termo orgasmo foi especifi cado como 

“gozar”, o termo lubrifi cação vaginal como “sentir-se 

molhada” e, as posições sexuais, que inicialmente eram 

descritas por extenso, foram substituídas e represen-

tadas por ilustrações, a partir de uma experiência pilo-

to prévia.

A validação de conteúdo da versão curta do QSexG 

valeu-se da técnica Delphi que é uma estrutura teóri-

ca utilizada que valoriza a participação de indivíduos co-

nhecedores profundos de um determinado assunto e fa-

cilita a obtenção de resultados produtivos(16,17). Os 

dez juízes que avaliaram o instrumento eram doutores 

ou mestres que estudam a sexualidade e/ou gestação, 

cujo endereço de e-mail estava disponível na Plataforma 

Lattes do Cnpq. Dentre os trinta convidados, apenas dez 

aceitaram o convite, sendo estes profi ssionais autores 

e co-autores em publicações na área da sexualidade e 

gestação. Eles utilizaram uma escala para avaliação das 

questões de 0 a 10 (valores de 0 a 3 = não válido; de 

4 a 6 = pouco válido; e de 7 a 10 = válido). Sugestões 

deveriam ser escritas por extenso abaixo de cada item. 

O contato com os juizes deu-se por e-mail. As questões 

com as médias de notas atribuídas abaixo de 7 foram re-

tiradas e as sugestões dos juízes consideradas. 

Para a validação de clareza, as gestantes responde-

ram utilizando uma escala (valores de 0 a 3 = não claro; 

de 4 a 6 = pouco claro; e de 7 a 10 = claro), sendo que 

as questões no valor “pouco clara” seriam reformuladas 

e “não clara” excluídas.

E, por fi m, a confi abilidade foi testada aplicando-se 

duas vezes o mesmo instrumento num intervalo de uma 

semana entre as aplicações. Este intervalo foi escolhi-

do porque não é longo o sufi ciente para promover alte-

rações nas variáveis de estudo e nem curto o sufi ciente 

para permitir que as respostas do primeiro instrumen-

to fossem lembradas(18). Esse procedimento teve como 

abordagem a coleta de dados transversal, uma vez que 
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foram aplicadas 3 vezes o instrumento, cada uma condi-

zente com o período gestacional que as mulheres se en-

contravam (primeiro, segundo ou terceiro trimestre).

Como os sujeitos alvos das pesquisas em sexuali-

dade na gestação geralmente apresentam distintos ní-

veis de escolaridade e pertencem tanto à classe popular 

quanto à classe média urbana, faz-se necessário, consi-

derar a infl uência da escolaridade na análise dos dados. 

Partiu-se da hipótese de que mulheres mais escolariza-

das teriam melhor memória do que as menos. Por isso, 

compararam-se os valores de correlação do teste para 

o re-teste isoladamente em duas categorias da escolari-

dade: ensino Fundamental/ Médio e Superior.

Os resultados obtidos nessas diferentes etapas 

foram tabulados e analisados por estatística descritiva 

(frequências, média, mediana, desvio padrão) e inferen-

cial no Programa Estatístico SPSS para a versão Windo-

ws 13.0. Uma vez que o instrumento apresenta escalas 

em diferentes níveis de mensuração (nominal, ordinal, 

razão e quase-intervalar) utilizaram-se distintos testes 

estatísticos para avaliação da confi abilidade teste e re-

teste: em escalas razão e quase intervalar (19 variáveis) 

utilizou-se o coefi ciente de correlação intraclasse (CCI) 

e em escalas nominais (10 variáveis) utilizou-se o coefi -

ciente Kappa de correlação.

RESULTADOS

Procedimento Teórico: Defi nição de construto e di-

mensões do instrumento

 A partir da literatura da área defi nimos alguns con-

ceitos básicos. A sexualidade é algo que vai além do 

puro comportamento biológico, o sexo, o qual segundo 

Werner(19) tem fi nalidade reprodutiva, de cooperação e 

de organização social. Sexualidade é a soma dos com-

portamentos e tendências sexuais de uma pessoa, e a 

força dessas tendências; o grau de atratividade sexu-

al do indivíduo; a qualidade de possuir funções ou im-

plicações sexuais(20). Pode ser considerada, ainda, uma 

construção social e individual, ou seja, a sexualidade é 

individualmente defi nida e vivida, a partir do ambiente 

cultural que se está inserido(21,22). A sexualidade é dinâ-

mica, muda com o tempo e lugar, e de acordo com os 

parceiros(21).

Masters e Johnson(4) afi rmam que a sexualida-

de apresenta cinco dimensões: biológica, psicossocial, 

comportamental, clínica e cultural. Enquanto isso, An-

dersen e Cyranowski(1) propõem três dimensões: com-

portamento sexual, resposta sexual e diferenças indivi-

duais. Complementarmente, Bernhard(21) caracteriza a 

sexualidade como tendo quatro dimensões: biológica, 

psicológica, sócio-econômica e espiritual. E, numa pers-

pectiva sociológica, consideram-se, ainda, as dimensões 

social e simbólica(23). Como não há consenso entre os 

estudiosos, nós optamos por desenvolver o QSexG com 

base em três dimensões da sexualidade: a comporta-

mental, a fi siológica e a simbólica.

A primeira dimensão, o comportamento sexual, 

compreende as atividades sexuais vividas pelos huma-

nos, sendo um produto de forças biológicas e psicoló-

gicas. Com base nesta perspectiva o estudo do com-

portamento sexual permite investigar o que as pes-

soas fazem,como e porque elas têm determinados 

comportamentos(4). As questões (itens) do QSexG que 

investigam o comportamento sexual de gestantes ava-

liam os seguintes atributos: iniciativa sexual, práticas 

sexuais, posições utilizadas durante essas práticas, fre-

quência sexual, informação sobre sexualidade com pro-

fi ssionais da área da saúde, idade da primeira relação 

sexual, atividades sexuais preliminares , número de par-

ceiros sexuais anteriores ao evento gestação e o quanto 

já fez sexo com estranhos.

A segunda dimensão, a fi siológica, diz respeito à 

função sexual, a qual na maioria das vezes é abordada 

isoladamente como um construto à parte(3,24). Seus atri-

butos já foram bem delimitados e compreendem: desejo 

sexual, excitação sexual, lubrifi cação vaginal, orgasmo, 

e dispareunia. Apesar destes autores considerarem a sa-

tisfação sexual como parte da função sexual, o QSexG 

utiliza-seda satisfação sexual como atributo da dimen-

são simbólica da sexualidade.

A terceira e última dimensão, a simbólica diz res-

peito ao signifi cado de determinados comportamentos 

sexuais, o que implica nos conceitos, valores, expectati-

vas, fantasias e preferências atribuídas ao ato sexual(23). 

Consideramos como atributos da sexualidade que ex-

pressam o simbólico: a importância dada à atividade se-

xual, o gosto pela atividade sexual, a satisfação sexu-

al, a disposição da mulher e do parceiro para ter ativida-

de sexual, o tipo de prática sexual que proporciona mais 

prazer e como a gestante avalia a sua vida sexual. 

Após, pensou-se em muitos comportamentos que 

poderiam ser listados como constitutivos das três di-

mensões do QSexG e que, de certa forma, respeitassem 

o principio do isomorfi smo. Seguiram-se algumas regras 

sugeridas por Pasquali(15) para uma adequada elabora-

ção dos itens do questionário, como a objetividade, a 

simplicidade, a clareza, a relevância e etc.

Procedimento Empírico: Validação de Conteúdo e 

teste de Clareza

Na primeira etapa de avaliação de conteúdo, a 

média de todas as notas atribuídas pelos juízes foi de 

8,5 (± 0,59). Nenhuma questão foi excluída. Houve su-

gestões para pequenas mudanças em 6 enunciados de 

questões, 10 alterações em tempos verbais e 2 propos-

tas para aumento das escalas de respostas.

Numa segunda avaliação de conteúdo, a questão 

“Como você se auto-avaliaria em termos de sexualida-

de? ( )conservadora ( )moderada ( )liberal” teve uma 

nota média menor que 7 (5,4 ±3,29) fundamentando 
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a retirada desta pergunta do QSexG. Essa questão foi 

assim rejeitada pelos avaliadores porque foi considerada 

muito subjetiva. A intenção dessa pergunta no instru-

mento era de avaliar o comportamento sexual das ges-

tantes enquanto conservador ou liberal; por isso, ela-

borou-se outra pergunta com opções de respostas que 

mensurassem o tipo de mapa amoroso das participantes 

(múltiplos ou poucos parceiros sexuais): “Quanto você 

já fez sexo com estranho ou com uma pessoa pouco 

conhecida? ( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes ( ) na 

maioria das vezes ( ) sempre”. 

Quanto à clareza, o QSexG obteve uma média 

geral de 9,1 (±0,40). A partir dessa avaliação de cla-

reza, apresenta-se uma versão fi nal do Questionário de 

Sexualidade na Gestação. 

As participantes (5/30) que atribuíram médias in-

feriores a 7 para clareza das questões (posições e pre-

ferências sexuais), justifi caram essas notas porque jul-

garam que aquelas perguntas eram íntimas demais e, 

por isso, não deveriam estar no instrumento. Percebe-se 

que estas participantes fi zeram uma avaliação moral da 

pergunta proposta e não de sua clareza. Assim, se elas 

puderam identifi car que a pergunta era íntima demais, 

provavelmente foi porque compreenderam o enunciado 

e as opções de respostas das questões. 

Além disso, durante o teste de clareza, algumas 

gestantes de clínicas particulares não gostaram do si-

nônimo “gozar” atribuído para o orgasmo, justifi cando 

que isso de certa forma banalizava a sexualidade. Por 

outro lado, outras gestantes que não compreendiam o 

termo “orgasmo”, compreendiam bem o termo “gozar”. 

O que se conclui desse efeito de classe é que as mu-

lheres compreenderam muito bem as perguntas conti-

das no instrumento, mas algumas mulheres de classe 

média tiveram reações emocionais moralmente conser-

vadoras. Esse fenômeno, diferentes conexões afetivas 

para o mesmo vocabulário especifi co para designar prá-

ticas e identidades sexuais entre classes também foi en-

contrado por Cardoso(25) em uma pesquisa transcultural 

envolvendo Brasil, Turquia e Tailândia. 

Procedimento Analítico: Confi abilidade via teste e 

re-teste

A maioria dos itens quantitativos do instrumento 

não apresentou diferença signifi cativa estatisticamente 

entre suas médias do teste e re-teste. Estes itens de-

Tabela 1. Concordância entre as médias dos itens quantitativos do QSexG do teste para o re-teste.

Item do QSexG Média (sd)
Teste

Média (sd) 
Re-teste CCI***

1 – Idade (anos) 27 (4,31) 26,99 (4,30) 1,0

5 - Tempo de relacionamento com parceiro atual (meses) 60,04 (47,40) 61,69 (50,09) 0,960

6 - Número de parceiros sexuais 4,73 (4,67) 4,75 (4,66) 0,992

8 – Idade da primeira relação sexual (anos) 16,69 (2,25) 16,73 (2,26) 0,991

10 - Frequência sexual* 3,47 (2,16) 3,47 (2,04) 0,811

12 - Frequência de prática de atividades preliminares* 3,14 (1,09) 3,18 (1,00) 0,830

14 - Frequência com que fez sexo com estranho* 0,48 (0,86) 0,41 (0,69) 0,604

15 - Intensidade do desejo sexual** 6,49 (2,56) 6,61 (2,53) 0,842

16 - Intensidade da excitação sexual** 6,71 (2,59) 6,81 (2,52) 0,828

17 - Intensidade da lubrifi cação vaginal** 6,99 (2,61) 7,00 (2,65) 0,844

18 - Intensidade da satisfação sexual** 7,23 (2,53) 7,43 (2,55) 0,758

20 - Idade do primeiro orgasmo (anos) 17,51 (3,60) 17,39 (3,48) 0,979

21 - Frequência do orgasmo* 2,49 (1,25) 2,76 (1,14) 0,787

22 - Intensidade do orgasmo** 7,01 (2,99) 7,24 (2,85) 0,781

24 - Intensidade que gosta de sexo* 4,47 (1,61) 4,58 (1,56) 0,822

25 - Frequência com que sente disposição para ter atividade sexual* 4,14 (2,55) 3,94 (2,31) 0,868

26 - Frequência com que acha que o parceiro tem disposição para ter atividade sexual* 6,71 (2,91) 6,61 (2,85) 0,735

28 - Auto-avaliação da vida sexual* 2,69 (1,00) 2,74 (0,91) 0,781

29 - Quanto o sexo é importante na sua vida** 7,52 (2,16) 7,30 (2,12) 0,599

* o valor da média refere-se ao valor atribuído na escala. Frequência sexual e frequência da disposição sexual (0 = nunca; 1= uma vez por mês; 2 = uma 
vez a cada quinze dias; 3 = uma vez por semana; 4 = duas vezes por semana; 5= três vezes por semana; 6 = quatro vezes por semana; 7 = cinco vezes 
por semana; 8 = todos os dias; e, 9 = mais de uma vez por dia). Frequência de atividades sexuais preliminares (0 = nunca, 1= raramente, 2 = as vezes, 
3 = na maioria das vezes, 4 = sempre). Frequência com que faz sexo com estranho (0 = nunca, 1= raramente, 2 = as vezes, 3 = na maioria das vezes, 
4 = sempre). Frequência de orgasmo (0 = nunca, 1= raramente, 2 = às vezes, 3 = quase sempre, 4 = sempre). Intensidade que gosta de sexo (1 = não 
gosto nem um pouco, 2= não gosto, 3= não gosto nem desgosto, 4 = gosto pouco, 5 = gosto, 6= gosto muito). Auto-avaliação da vida sexual (0 =muito 
ruim, 1= ruim, 2 = regular, 3 = boa, 4 = excelente).
** variáveis que utilizavam escala de 0 a 10, sendo 0 = nada e 10 = muito.
*** Todos os valores de CCI foram signifi cativos com p<0,001.
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monstraram valores elevados de correlação intraclasse 

entre as duas medidas (CCI entre 0,599 e 1) (tabela 

1). Os itens do instrumento que apresentaram correla-

ção mais baixa (abaixo de 0,7) foram: “o quanto o sexo 

é importante em sua vida” e “frequência com que já fez 

sexo com pessoa estranha”. Os demais itens apresenta-

ram níveis de correlação considerados muito bons.

A mesma análise foi efetuada separadamente em 

gestantes do ensino superior e nas de ensino fundamen-

tal/médio (tabela 2). Obteve-se que para as gestantes 

do ensino fundamental/médio as questões “quanto já 

fez sexo com pessoa estranha” e “intensidade que gosta 

de sexo” apresentaram um valor do coefi ciente de cor-

relação intraclasse baixo (menor que 0,5) enquanto que 

para esses mesmos itens as gestantes do ensino supe-

rior apresentavam boas correlações.

Para avaliar a reprodutibilidade dos dados dos itens 

categóricos foi utilizado o coefi ciente Kappa que mensu-

ra a concordância entre duas avaliações do mesmo ob-

jeto e é indicado quando as duas variáveis relacionadas 

usam os mesmos valores nas categorias e têm o mesmo 

número de categorias(26). Um valor de 1 nesse teste in-

dica uma concordância perfeita entre o teste e o re-tes-

te e um valor de 0 indica concordância inexistente ou 

menor. Obtivemos que para todas as variáveis analisa-

das (tabela 3) houve relacionamento entre as respos-

tas, p<0,001, o valor de k indica a força desse relacio-

namento.

Quando analisado o coefi ciente kappa em função da 

escolaridade (tabela 3), observou-se que a força da as-

sociação entre as medidas foi mais baixa para as ges-

tantes de ensino fundamental/médio nas seguintes vari-

áveis: “se faz sexo pela vagina”, “se sente prazer em ser 

masturbada”, “se sente prazer em masturbar o parceiro” 

e “se sente prazer com sexo oral mútuo”. Enquanto que a 

força de associação entre as medidas para as gestantes 

de ensino superior foi mais baixa nas variáveis: “se sente 

prazer em ser masturbada”, “se sente prazer em prati-

car felação” e “se utiliza a posição sexual em que ambos 

estão sentados e mulher de costas para o homem”. 

DISCUSSÃO

Validade de Conteúdo e de Clareza

Uma medida é dita válida quando mensura o que 

se propõe a medir(2). No nosso caso, não tivemos aces-

so a um outro instrumento da mesma natureza, assim 

nos concentramos na validação de conteúdo e de clare-

za. Nesse estudo, as sugestões dos juízes foram funda-

mentais para a averiguação do construto avaliado, como 

também para a melhora da semântica das questões.

A avaliação feita pelas gestantes da clareza das 

questões sofreu interferência da visão do que é permiti-

do ou não falar sobre sexualidade. Isso já havia sido re-

portado anteriormente, onde mulheres de camadas po-

pulares não se importam em falar sobre a sua sexuali-

Tabela 2. Valores de CCI para os itens quantitativos do QSexG do teste para o re-teste em função da escolaridade.

Item do QSexG
Escolaridade

Ensino Fund/
e Médio Ensino Sup.

5 - Tempo de relacionamento com parceiro atual 0,999 0,915

6 - Número de parceiros sexuais 0,992 0,992

8 - Idade da primeira relação sexual 0,987 0,992

10 - Frequência sexual 0,869 0,777

12 - Frequência de prática de atividades preliminares 0,857 0,821

14 - Frequência com que fez sexo com estranho 0,371 0,906

15 - Intensidade do desejo sexual 0,792 0,861

16 - Intensidade da excitação sexual 0,749 0,869

17 - Intensidade da lubrifi cação vaginal 0,681 0,911

18 - Intensidade da satisfação sexual 0,677 0,768

20 - Idade do primeiro orgasmo 0,973 0,985

21 - Frequência do orgasmo 0,704 0,837

22 - Intensidade do orgasmo 0,666 0,836

24 - Intensidade que gosta de sexo 0,395 0,934

25 - Frequência com que sente disposição para ter atividade sexual 0,894 0,858

26 - Frequência com que acha que o parceiro tem disposição para ter atividade sexual 0,656 0,791

28 - Auto-avaliação da vida sexual 0,716 0,823

29 - Quanto o sexo é importante na sua vida 0,686 0,562
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Tabela 3. Valores de Kappa para os itens categóricos do QSexG do teste para o re-teste

Item do QSexG Todas
Ensino 

Fundamental/
Médio 

Ensino Superior

3 – Estado civil 1,00 1,00 1,00

4 - Se estava preparada para engravidar 0,978 0,951 1,00

7 - Se já conversou sobre sexualidade com profi ssional da saúde 0,717 0,653 0,752

9 – Quem toma a iniciativa sexual 0,778 0,826 0,738

11- Práticas sexuais

Masturbação 0,600 0,569 0,618

Ser masturbada 0,608 0,613 0,609

Masturbar parceiro 0,625 0,637 0,613

Masturbação mútua 0,716 0,672 0,727

Cunilingus 0,848 0,802 0,870

Felação 0,850 0,812 0,865

Sexo oral mútuo 0,741 0,678 0,784

Sexo pela vagina 0,750 0,353 0,911

Sexo pelo ânus 0,866 1,00 0,761

Uso de vibrador 1,00 1,00 1,00

27 – Práticas sexuais prazerosas

Masturbação 0,533 0,820 0,311

Ser masturbada 0,514 0,478 0,534

Masturbar parceiro 0,535 0,404 0,618

Masturbação mútua 0,735 0,716 0,739

Cunilingus 0,757 0,660 0,818

Felação 0,499 0,673 0,396

Sexo oral mútuo 0,543 0,431 0,617

Sexo pela vagina 0,689 0,744 0,639

Sexo pelo anus 0,934 1,00 0,846

Uso de vibrador 0,661 1,00 0,657

13 – Posições sexuais

Missionário 0,573 0,645 0,562

Lado a lado de costas 0,785 0,836 0,747

De quatro 0,725 0,637 0,783

Lado a lado de frente 0,730 0,604 0,780

Mulher de costas e homem de lado 0,661 0,513 0,765

Sentados mulher de frente 0,643 0,607 0,642

Sentados mulher de costas 0,448 0,678 0,337

Cavalgada 0,634 0,621 0,618

Cavalgada reversa 0,755 0,634 0,862

23 – Frequência de dispareunia 0,605 0,653 0,578

* Valores de Kappa signifi cativos para p<0,001.

dade, enquanto as de classes mais abastadas se sentem 

mais constrangidas(25). 

Percebeu-se maior difi culdade de compreensão dos 

itens do instrumento por parte das gestantes abordadas 

nos postos de saúde, setor público, em relação às de clí-

nicas particulares. Essa difi culdade estava associada, na 

maioria das vezes, ao nível de escolaridade das respon-

dentes que limita o domínio de um vocabulário mais es-

pecifi co, como encontrado, igualmente, em estudos pré-

vios (2,24,28).

 Apesar de algumas gestantes de classe média não 

terem gostado de alguns termos mais populares que 

descrevem o comportamento sexual, percebe-se a im-

portância de mantê-los juntamente com os termos mais 

refi nados ou clínicos para que as questões sejam com-

preendidas pelo maior número de participantes. Essa 

problemática também é discutida por estudiosos da se-

xualidade humana. Segundo Wiederman e Whitley(2) um 

dos problemas em pesquisas sobre sexualidade huma-

na que se utilizam de questionários é garantir que as 
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palavras utilizadas tenham a mesma compreensão para 

todos os respondentes, independentemente, de outros 

valores morais, culturais ou de classe. 

Assim, sugere-se que os pesquisadores que utili-

zarem esse instrumento esclareçam, a priori, às parti-

cipantes o signifi cado dos seguintes termos: orgasmo, 

sexo pela vagina, sexo pelo ânus, masturbação mútua, 

excitação sexual, lubrifi cação vaginal, iniciativa sexual 

e sexo oral. Ou até mesmo, deixem claro que sexo não 

se restringe apenas à penetração pênis –vagina. Desta 

forma, promove-se uma uniformização no entendimento 

dos termos. É importante ressaltar que o QSexG não se 

propõe a ser um instrumento diagnóstico, mas sim um 

instrumento clínico e de pesquisa, que ajude a mensurar 

de forma comparativa e quantitativa o impacto da ges-

tação sobre a sexualidade da paciente ou pesquisada. 

Confi abilidade

Uma medida é dita confi ável se é consistente, es-

tável e dependente de sua própria mensuração. Refere-

se, ainda ao grau de concordância entre múltiplos itens 

de uma dimensão (confi abilidade interna) e a persisten-

te consistência, quando aplicado mais de uma vez, com 

o mesmo indivíduo, por diferentes pesquisadores, ou até 

sob diferentes formas (confi abilidade externa)(15).

Uma vez que o QSexG é um instrumento que con-

tém escalas de diversas naturezas, não foi possível avaliar 

a confi abilidade interna do instrumento. Em relação à con-

fi abilidade externa (fi dedignidade) o QSexG se mostrou, 

tanto nos itens quantitativos, quanto nos categóricos, com 

uma boa reprodutibilidade em relação ao teste e re-teste. 

A maioria das correlações intraclasse encontradas entre o 

teste e re-teste dos itens foi maior que 0,7; o que signifi ca 

ser uma correlação forte(29). Por outro lado, a confi abili-

dade inter-avaliadores não foi analisada porque a intenção 

do instrumento é que ele seja auto-administrado.

Os itens “o quanto o sexo é importante na sua vida” 

e “o quanto já fez sexo com estranho” obtiveram valo-

res de CCI do teste para o re-teste menores que 0,7. 

Esta diferença para o primeiro item, talvez seja devida 

ao grau de subjetividade envolvido neste tema. A dife-

rença na segunda pergunta, deva-se ao nível de privaci-

dade que a envolve, uma vez que falar mais de uma vez 

sobre um comportamento constrangedor pode ter leva-

do algumas participantes a subestimar o número de par-

ceiros sexuais casuais.

Em relação à confi abilidade do instrumento a partir 

das diferentes escolaridades observou-se que esta teve 

uma interferência na reprodutibilidade dos dados no re-

teste infl uenciando apenas alguns itens do instrumento. 

Tal situação, talvez se deva a uma melhor capacidade de 

memória para as mulheres com mais escolaridade que 

conseguem reter pelo período de uma semana os mes-

mos parâmetros ou referências utilizadas para respon-

der cada questão. 

O Questionário de Sexualidade na Gestação é um 

instrumento claro e com conteúdo válido para mensu-

rar as dimensões comportamental, fi siológica e simbóli-

ca do fenômeno sexualidade na gestação. O que o dife-

rencia dos instrumentos já disponíveis para avaliar a se-

xualidade feminina é que este foi desenvolvido especifi -

camente para a população gestante e avalia tanto ques-

tões do comportamento e função sexual quanto os as-

pectos simbólicos referentes ao mesmo. Mostrando-se 

confi ável em termos de teste e re-teste e para aplica-

ção com participantes de diferentes contextos sociais, 

podendo ser utilizado tanto sob a forma de questionário 

quanto sob a forma de entrevista.

Aplicabilidade, Utilidade e Indicação do Instrumento

Atualmente o QSexG está sendo aplicado em Portu-

gal e no Chile e, em breve, produzirá dados que poderão 

ser comparativos em termos transculturais. Assim, aos 

pesquisadores interessados, sugerimos a aplicação deste 

instrumento em pacientes ou pesquisadas oriundas de di-

ferentes camadas sociais, faixas etárias e estatus marital 

com o objetivo de melhor entender a variabilidade da se-

xualidade feminina em função do evento gestação.
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Relato de Caso

Intervenção fisioterapêutica em pacientes com 
dor no ombro após Acidente Vascular Encefálico 
(AVE): um estudo de dois casos.
Physical therapy intervention in patients with shoulder pain after stroke: a study of two cases.
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Cristina Perdigão Rodrigues(1), Nélio Silva de Souza(2), Ana Carolina Gomes Martins(3), Marco Orsini(4), 

Dionis Machado(5), Victor Hugo do Vale Bastos(6).
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Resumo

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado um problema de saúde pública, podendo gerar sequelas 

permanentes que levam à limitação funcional e afastamento do trabalho. A dor no ombro é uma das complicações mais 

comuns após o AVE; tem etiologia multifatorial e está associada à má qualidade de vida, pior prognóstico e hospitalização 

prolongada. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo verifi car a efi cácia dos programas de tratamento utilizando Esti-

mulação Elétrica Funcional (FES) e Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) nos quadros álgicos em ombros após 

AVE. Metodologia: Os instrumentos subjetivos foram: formulário semi-estruturado, contendo dados pessoais e referentes 

ao AVE, Mini Exame do Estado Mental e Escala Visual Analógica. Enquanto os exames objetivos do ombro preditivos de sín-

drome do impacto e instabilidade glenoumeral, respectivamente, foram os testes: Neer modifi cado; Speed; Rowe e Apre-

ensão. Resultados: Tanto na aplicação da FES quanto da FNP os resultados foram positivos no tratamento da dor, bem 

como na reavaliação utilizando os mesmo critérios. Conclusão: As evidencias do presente estudo sugerem que ambos os 

programas tem resultados, porem um estudo maior necessita ser realizado a fi m de confi rmar esta constatação.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, dor, ombro.

Abstract

Introduction: Stroke is considered an important public health problem and can cause permanent sequel that lead to func-

tional limitation and absence from work. Shoulder pain is one of the most common complications after stroke, has a multifac-

torial etiology and is associated with poor quality of life, poor prognosis and prolonged hospitalization. Objective: This study 

aimed to verify the effectiveness of treatment programs using Functional Electrical Stimulation (FES), and Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation (PNF) in the painful presentation in shoulder after stroke. Methodology: The subjective instru-

ments used were semi-structured form, and containing personal data relating to stroke, Mini Mental State Examination and 

Visual Analogue Scale. While the objective instruments predictive of Impact of Syndrome and Instability of shoulder, respec-

tively, is tested: modifi cation Neer; Speed; Rowe and apprehend. Results: Both the application of FES and PNF and the re-

sults were postitive in the treatment of pain as well as the reassessment using the same criteria. Conclusion: The evidence 

from this study suggest that both programs have results, but a larger study needs to be done to confi rm this fi nding. 

Key-words: stroke, shoulder, pain
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Fisioterapia na dor no ombro pós AVE.

INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é consi-

derado a terceira maior causa de morte nos países 

desenvolvidos(1), além de ser uma das maiores causas 

de sequelas permanentes que geram limitação funcio-

nal e afastamento do trabalho(2,3). A hemiparesia e as 

defi ciências sensoriais confi guram as principais altera-

ções neurológicas agudas(2). Distúrbios motores comuns 

nesta condição são a espasticidade (hipertonia), para-

lisia, subluxação de ombro (Sinal da Dragona), capsu-

lite adesiva, síndrome do impacto e lesão do manguito 

rotador(4). A dor no ombro e braço encontra-se entre os 

sintomas mais comuns relatados por pacientes com até 

um ano após o evento(5).

O impacto negativo desta dor durante as atividades 

diárias, interfere no processo de reabilitação e está as-

sociada à má qualidade de vida, pior prognóstico e hos-

pitalização prolongada(1,6), podendo também interferir no 

equilíbrio, marcha, transferências e desempenho em ati-

vidades de autocuidado(7). Sua etiologia é multifatorial(8) 

e pode incluir dois grupos: causas locais, que atuam me-

diante uma distensão do sistema capsular e osteomus-

cular do ombro, entre as quais se destacam a tensão 

muscular, espasticidade, capsulite adesiva, subluxações, 

lesões de partes moles, alterações na propriocepção e 

cinemática e o grupo da dor referida, devido a causas lo-

calizadas a distância, como a dor central, dor neuropáti-

ca, plexopatia braquial, distrofi a simpático-refl exa, pro-

blemas cervicais ou dor visceral(6,9,10-12). 

O considerável número de intervenções e a falta 

de consenso sobre sua efi cácia sugerem que a causa 

é mal compreendida e, portanto, seu tratamento ainda 

não foi bem estabelecido(6). Não está claro porque al-

guns pacientes desenvolvem dor no ombro persistente 

após AVE, enquanto outros recuperam espontaneamen-

te ou por meio de tratamento conservador. 

Vários tipos de tratamento para dor no ombro pós 

AVE têm sido relatados, dentre eles estão a Eletroes-

timulação e a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 

(FNP). Uma das principais modalidades de ele tro esti-

mulação é a Estimulação Elétrica Funcional (FES), que 

consiste na estimulação transcutânea do músculo priva-

do de controle motor normal, associado à realização de 

atividades funcionais. Sua aplicação clínica na reabilita-

ção após o AVE fornece benefícios terapêuticos e funcio-

nais em diversas articulações(13). Estudos preliminares 

indicam a FES como um recurso terapêutico efi caz para 

a ativação da musculatura em torno do ombro, propor-

cionando melhora na congruência da articulação glenou-

meral, permitindo melhora funcional e do quadro álgico 

nesta articulação(14-15). 

A FNP foi desenvolvida como uma modalidade de 

tratamento para pacientes com défi cits de movimento e 

tem sido utilizada amplamente na reabilitação neuro-or-

topédica. O método envolve 3 tipos básicos de aplicação: 

1- iniciação rítmica; 2- contrações repetidas e 3- inver-

são do antagonista, que se subdivide em: inversão lenta; 

inversão-lenta-manter e estabilização rítmica(16). Este re-

curso foi utilizado para tratar os pacientes em estudo. 

A presença de dor no ombro pode desestimular o 

movimento e interferir sobre a efi cácia de qualquer téc-

nica de resgate da função motora(17), uma vez que o es-

tímulo aferente doloroso pode inibir o motoneurônio alfa 

(eferente) dos músculos a serem recrutados(18), poden-

do privar o paciente da recuperação. Assim, a dor no 

ombro hemiplégico precisa ser efetivamente prevenida 

ou tratada, de modo que não se torne um obstáculo prá-

tico para a implementação de novas estratégias de rea-

bilitação do membro superior(17). Portanto, o objetivo do 

presente trabalho é verifi car a efi cácia dos programas de 

tratamento utilizando FES e FNP na diminuição da dor no 

ombro pós AVE.

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é um corte longitudinal com 

avaliação fi sioterapêutica específi ca, tratamento progra-

mado e nova avaliação após a intervenção fi sioterapêu-

tica. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-

versidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

sob número de protocolo 133/10, de acordo com a reso-

lução do Conselho Nacional de Saúde 196/96. Este tra-

balho advém de um trabalho maior, referente ao perfi l 

dos indivíduos que sofreram AVE, em tratamento na ci-

dade de Diamantina – MG. Foram estabelecidos como 

critérios de inclusão: ter sofrido AVE; residir na cida-

de de Diamantina-MG; disponibilidade para comparecer 

às consultas duas vezes por semana durante uma hora; 

não possuir comprometimento no ombro do lado com-

prometido além do decorrente do AVE; estado cogniti-

vo adequado, de acordo com avaliação prévia pelo mini 

exame do estado mental (Mini-Mental), bem como re-

sultados positivos em dois ou mais testes ortopédicos, 

dentre os quatro aplicados. Os pacientes que não se en-

quadraram nos critérios de inclusão foram excluídos do 

estudo. A partir dos indivíduos avaliados neste primei-

ro estudo e de acordo com os critérios de inclusão e ex-

clusão, foram selecionados 6 pacientes para os protoco-

los de tratamento propostos no presente estudo. Entre 

os quais, por motivo de desistência, somente 2 (duas) 

pacientes participaram deste estudo, divididas aleato-

riamente para cada um dos protocolos de tratamento 

propostos. O tratamento, iniciado após as pacientes as-

sinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

do (TCLE), consistiu em 2 consultas por semana, com 

um total de 10 consultas, utilizando-se dos instrumen-

tos FES e FNP, de acordo com seleção prévia.

Para coleta de dados utilizou-se um formulário se-

mi-estruturado contendo dados pessoais como nome, 

idade, data de nascimento, sexo, escolaridade, dados 

referentes ao AVE e à dor no ombro, como por exem-



219

Ter Man. 2012; 10(48):217-222

Laíss Ferreira Melo, Raíssa P. Gomes da Silva e Cardoso, Isadora Ferreira Henriques, et al.

plo: tempo e número de episódios de AVE, hemicorpo 

comprometido, padrão de sensibilidade no ombro deste 

mesmo lado e dor à palpação nos músculos deltóide e 

supra-espinhoso, além de presença/ausência de dor e 

seus fatores desencadeantes, como: dor em repouso; 

deitar sobre o ombro; temperatura e exercícios. Tam-

bém foram analisados aspectos de hidratação, coloração 

da pele, presença de edemas, calor e rubor, tal analise 

apresentou critérios de normalidade em ambas pacien-

tes. Os dados foram coletados por meio de entrevista di-

reta ao paciente e/ou cuidador, exame físico e utilização 

de instrumentos validados a seguir descritos. 

O estado cognitivo de ambas as pacientes apre-

sentaram-se satisfatórios por meio da aplicação do Mi-

ni-Mental, que avalia a severidade cognitiva dos seguin-

tes domínios: orientação temporal e espacial; atenção e 

cálculo; nomeação de objetos; execução de comandos; 

repetição de sentenças; compreensão e execução de ta-

refa escrita; compreensão e execução de tarefa verbal; 

planejamento e prática. Para caracterização do estado 

cognitivo, foi considerada possível demência: pontuação 

menos que 14 para analfabetos, menor que 18 para in-

divíduos que cursaram ginásio e menor que 24 para in-

divíduos altamente escolarizados (ponto de corte: 17 

para menor escolaridade e 24 para escolaridade acima 

de 9 anos).

Foram aplicados dois instrumentos. O primeiro foi a 

escala de Fulg-Meyer, utilizada para mensurar o compro-

metimento sensório-motor após o AVE, analisando os 

seguintes itens: movimentação passiva e dor; sensibili-

dade a dor; função motora do membro superior; ativida-

de refl exa normal; controle do punho e mão; coordena-

ção/velocidade do membro superior e função do mem-

bro superior. Todos estes componentes possuem uma 

pontuação que vai de 0 (incapacidade) a 2 (capacidade 

satisfatória) (19). O segundo instrumento foi o Teste de 

Habilidade Motora dos Membros Superiores (THMMS). 

Este é composto por 13 tarefas que reproduzem ativi-

dades cotidianas, avaliadas por uma escala que varia 

de 0 a 5 nos itens: (a) habilidade funcional – onde 0 = 

não tem, 1 = muito pouco, 2 = pouco, 3 = moderado, 4 

= quase normal e 5 = normal; e (b) qualidade do mo-

vimento - 0 = não tem, 1 = muito pobre, 2 = pobre, 3 

= moderado, 4 = quase normal e 5 = normal (20). Os 

dados coletados foram calculados utilizando o programa 

Microsoft Excel para Windows 2007 e expostos na forma 

de tabela (em anexo).

O grau de dor em repouso no ombro hemiparéti-

co foi mensurado através da utilização da Escala Visu-

al Analógica (EVA), que consiste em uma régua com ex-

tensão de dez centímetros, marcada nos níveis 0 e 10, 

onde 0 representa nenhuma dor e 10 a pior dor possí-

vel. Ciente destas informações, cada paciente foi solici-

tado a indicar na escala, o nível de dor no ombro no mo-

mento da avaliação.

A sensibilidade tátil dos dermátomos de C5, C6 e 

C7, foi avaliada utilizando-se algodão. A fi m de caracte-

rizar a dor no ombro nos indivíduos avaliados, foram re-

alizados os seguintes testes ortopédicos: Neer modifi -

cado; Speed; Rowe e Apreensão, que são preditivos de 

síndrome do impacto e instabilidade glenoumeral, res-

pectivamente. 

Após a avaliação, as pacientes foram divididas ale-

atoriamente e tratadas com um dos programas propos-

tos: Na paciente “A”, a técnica utilizada foi a FNP, sendo 

submetida a diagonais funcionais de cintura escapular, 

com treino inicial da manobra por 4 minutos para ensi-

ná-la (iniciação rítmica), posteriormente foram realiza-

dos 4 minutos de estabilização rítmica, a fi m de forne-

cer estabilidade e coordenação neuromuscular a articu-

lação glenoumeral. Em seguida, foram realizadas as dia-

gonais funcionais nos padrões de ântero-elevação segui-

dos de póstero-depressão da escápula (inversão lenta-

manter). Após cada conduta, foram realizados interva-

los de 1 minuto para descanso, a fi m de evitar uma ini-

bição autógena pelo excesso excitação no órgão tendi-

noso de golgi (OTG)(16).

A paciente “B”, foi submetida à um programa de 

tratamento constituído por aplicação de FES, inicialmen-

te durante 5 minutos e somados a mais 5 minutos a 

cada consulta, mantendo-se fi xo após alcançar o tempo 

de 20 minutos. Para a realização da FES, foram coloca-

dos eletrodos de superfície nos músculos deltóide médio 

e supra-espinhoso do ombro comprometido. Os parâme-

tros utilizados durante a estimulação elétrica foram: fre-

quência de 50 Hz, largura de pulso de 300 us e inten-

sidade do estímulo de acordo com a tolerância da pa-

ciente. O tempo de estimulação foi de 20 minutos, com-

portando 2 minutos de tempo de subida e 2 minutos de 

tempo de descida. O padrão de estimulação incluiu re-

petições de 10 segundos on e 20 segundos off . 

Ao fi nal de 10 atendimentos, foi realizada uma re-

avaliação em ambas as pacientes, utilizando os mesmos 

critérios da primeira avaliação, de modo a verifi car a efi -

cácia de ambos os programas utilizados e realizar uma 

comparação entre os mesmos.

RESULTADOS

Participaram do estudo 2 pacientes, ambas do sexo 

feminino, idade de 55 anos e escolaridade até a 4ª série 

do ensino fundamental. A paciente “A” possuía compro-

metimento no hemicorpo esquerdo, em decorrência do 

último e único episódio de AVE, que ocorreu há 2 anos. 

A paciente “B” possuía comprometimento no hemicorpo 

esquerdo, em decorrência do último e único episódio de 

AVE há 3 anos e 10 meses.

A pontuação dos itens avaliados através da Escala 

de Fulg-Meyer é demonstrada na tabela 1 (anexo). Em 

relação à sensibilidade, na primeira avaliação, ambas as 

pacientes apresentaram comprometimento. Na segun-
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da avaliação, a paciente “A” apresentou pontuação nor-

mal para sensibilidade e a paciente “B” demonstrou uma 

pontuação inferior neste quesito. 

Os resultados do Teste de Habilidade Motora do 

Membro Superior estão apresentados na tabela 2 

(anexo). O arco de movimento foi analisado por meio 

deste instrumento e ambas as pacientes apresentaram-

se normais (5).

A paciente “A”, na primeira avaliação, relatou dor 

constante (E.V.A. = 4,3) ao deitar sobre o ombro e du-

rante exercícios, ausência de dor à palpação nos múscu-

los deltóide e supra-espinhoso antes e após a interven-

ção. Os testes ortopédicos de Neer modifi cado, Speed e 

Apreensão apresentaram-se positivos. Após o programa 

de intervenção utilizando FNP, observou-se ausência de 

dor, limitação apenas para o movimento de rotação ex-

terna do ombro, positividade apenas no teste de Speed 

e melhora na pontução nos íntens de sensibilidade (12 

pontos), função motora (55 pontos) e coordenação/ve-

locidade (6 pontos) apresentados na tabela 1.

 Na primeira avaliação, a paciente “B” não relatou 

dor e durante os testes ortopédicos houve positividade 

nos testes Neer modifi cado e Speed. A sensibilidade tátil 

nos dermátomos de C5, C6 e C7 encontrava-se preser-

vada antes e após a intervenção. Após o programa utili-

zando FES, observou-se negatividade em todos os teste 

ortopédicos realizados e melhora na funçao motora (54 

pontos) apresentada na tabela 1.

DISCUSSÃO

A dor no ombro pós-AVE é provavelmente a com-

plicação mais frequente na hemiplegia e tem repercus-

sões negativas na reabilitação do paciente (21). O consi-

derável número de intervenções e a falta de consenso 

sobre sua efi cácia sugerem que a causa é mal compre-

endida e, consequentemente, seu tratamento ainda não 

foi bem estabelecido (6). Portanto, o objetivo do presen-

te trabalho é verifi car a efi cácia dos programas de tra-

tamento utilizando FES e FNP na diminuição da dor no 

ombro pós AVE.

Os participantes deste estudo eram do sexo femi-

nino. Dados da literatura são controversos em relação à 

prevalência de AVE em relação ao gênero. O estudo de 

Cavalcante et al I (3), indicou maior prevalência de AVE 

no sexo feminino, atribuída à sobrevivência das mulhe-

res até idades mais avançadas. Atualmente, têm-se per-

Tabela 1. Pontuação obtida através da avaliação com o Protocolo de Desempenho Físico de Fugl-Meyer.

Sensibilidade 
(PM= 12)

Mov. Passiva (PM= 
24) Dor (PM=24) Função motora MS

 (PM= 58)
Coordenação/

velocidade (PM=6)

Pacientes 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

A 11 12 23 23 23 22 55 6

B 10 9 24 23 16 24 51 54 6 6

Legenda: PM = pontuação máxima; 1ª = primeira avaliação; 2ª = segunda avaliação; MS = membro superior.

Tabela 2. Pontuação obtida através da avaliação com o Teste de Habilidade Motora do Membro Superior.

Habilidade funcional Qualidade do movimento Tempo (segundos)

Pac. A Pac. B Pac. A Pac. B Pac. A Pac. B

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

Cortar carne 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 12 12

Comer sanduíche 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 1

Comer com colher 5 5 5 5 5 5 4 5 13 2 4 2

Beber em caneca 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 1

Pentear o cabelo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1

Abrir a jarra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5

Dar nó em cadarço 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4

Usar o telefone 5 5 5 5 4 4 3 4 6 3 9 4

Secar água derramada 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 2

Colocar o casaco 5 5 5 5 5 5 5 5 30 15 24 19

Colocar a camiseta 5 5 5 5 5 5 5 5 12 9 10 7

Estender o braço 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1

Acender a luz/abrir a porta 5 5 5 5 4 4 5 5 8 5 10 5

Legenda: Pac. = Paciente; 1ª = primeira avaliação e 2 ª= segunda avaliação.
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cebido um grande crescimento deste evento nesta po-

pulação, o que pode ser também atribuído aos hábitos 

anteriormente mais comuns em indivíduos do sexo mas-

culino, como etilismo e tabagismo. As pacientes pos-

suíam baixa escolaridade (Ensino Fundamental Incom-

pleto), o que está de acordo com os dados encontra-

dos na literatura em relação à prevalência deste evento 

quanto a este fator. Tal fato evidência a necessidade de 

intervenção junto a esta população, que muitas vezes, 

pela difi culdade de se instruir quanto a cuidados com 

a saúde, tornam-se mais vulneráveis a acometimentos 

como o AVE.

Diferentes fatores foram relatados pelas pacientes 

como desencadeantes da dor no ombro, o que está de 

acordo com a literatura (8,22). Dentre os testes ortopé-

dicos realizados, buscando evidenciar instabilidade gle-

noumeral e o impacto subacromial (causas comumente 

associadas à dor no ombro pós AVE), os testes de Neer 

e Speed foram os que apresentaram maior índice de po-

sitividade, sugerindo diagnóstico de Síndrome do Im-

pacto, estando de acordo com os dados encontrados na 

literatura (9). Embora a paciente “A” tenha apresentado 

positividade no teste de Speed não houve dor após a in-

tervenção e ainda, ocorreu melhora na função motora e 

coordenação/velocidade, independente da hiperativida-

de do bíceps braquial detectada no teste. 

Ambas as intervenções mostraram grande efetivi-

dade em relação à dor no ombro pós AVE, tanto em 

relação aos fatores desencadeantes desta dor como no 

grau de dor referido pré-intervenção, apesar do reduzi-

do tempo de tratamento. A literatura tem mostrado que 

tratamentos físicos, médicos e cirúrgicos têm evoluído 

durante as últimas décadas e que a FES em pacientes 

com dor no ombro pode mostrar efeitos benéfi cos em 

relação à subluxação, dor e mobilidade (21). Estas cons-

tatações foram observadas na paciente “B”, que após a 

intervenção, apresentou negatividade em todos os tes-

tes ortopédicos e ainda houve melhora na sua função 

motora.

Um estudo controlado a longo prazo realizado por 

Chantraine et al (23), com utilização de FES em pacien-

tes hemiplégicos com diagnóstico de AVE, subluxação 

e ombro doloroso demonstrou que um programa de 24 

meses de utilização de FES foi efi caz na redução da gra-

vidade da subluxação e dor, podendo ter facilitado a re-

cuperação da função do ombro nesses pacientes. Outro 

estudo realizado pelo Departamento de Medicina Físi-

ca e Reabilitação do Hospital Universitário de Genebra 

mostrou melhora na dor, subluxação e recuperação mo-

tora em 6 meses de utilização de FES em pacientes he-

miplégicos. Após seguimento por 12 meses, houve no-

vamente uma ligeira melhora e esse resultado se man-

teve constante por até 24 meses (23). Embora o tempo 

proposto para o tratamento tenha sido signifi cativamen-

te menor que os expostos nos diferentes estudos, os re-

sultados na paciente “B” foram semelhantes.

Foi realizado um estudo utilizando manobras de 

FNP, numa intervenção com duração de 25 atendimen-

tos, este evidenciou melhora do quadro álgico, ganho 

de ADM e melhora funcional nos pacientes com dor no 

ombro pós AVE (24). O presente estudo, apesar do limi-

tado ao tempo de intervenção, pode observar melhora 

considerável em relação aos fatores desencadeantes da 

dor. Os resultados obtidos com a paciente “A” foram se-

melhantes aos observados neste estudo, porem os mes-

mos ocorreram em um número de atendimentos inferior 

(10 atendimentos). Todavia, o número de pacientes uti-

lizados no presente estudo foi muito reduzido, o que po-

deria interferir na análise comparativa, bem como na fi -

dedignidade das evidencias apresentadas. 

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que ambos 

os programas de intervenção propostos demostraram-

se efetivos no tratamento da dor no ombro pós AVE, 

principalmente em relação aos fatores desencadeantes 

da dor, mesmo sendo realizados por um curto período de 

tempo (10 atendimentos). As evidencias do presente es-

tudo expressam a necessidade de novas pesquisas utili-

zando-se de tais instrumentos, abrangendo uma amos-

tra maior, bem como avaliando a duração dos efeitos be-

néfi cos dos mesmos, num período pós intervenção.
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Curso de Pós-graduação em Fisioterapia Dermato Funcional da Universidade Cidade de São Paulo

Resumo
Introdução: No período gestacional ocorrem diversas adaptações fi siológicas em todos os sistemas do corpo femini-
no, dentre estas, a gestante pode desenvolver o edema gestacional.  A fi sioterapia propicia benefícios para pacientes 
que apresentam edemas e linfedemas de diversos tipos, utilizando frequentemente a técnica de drenagem linfática 
manual. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos da drenagem linfática manual durante o perí-
odo gestacional. Métodos: A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados PubMed/Medline, Lilacs, Scielo e no 
website Google Acadêmico. Foram empregados os seguintes termos científi cos: Drenagem Linfática Manual, Gestação 
e Edema; em língua portuguesa e suas respectivas versões em língua inglesa. Resultados: Não foram encontrados 
artigos científi cos nas bases de dados PubMed/Medline, Lilacs e Scielo, foram encontrados apenas 3 artigos científi cos 
no Google acadêmico. Os artigos abordaram a utilização da drenagem linfática manual isolada ou associada a ativida-
de física. A aplicação da técnica foi prioritariamente realizada nos membros inferiores. A casuística dos estudos contou 
com uma, duas e quinze gestantes. O principal achado destes foi redução do edema de membros inferiores. Conclu-
sões Principais: Sugere-se que a drenagem linfática manual pode ser uma opção terapêutica utilizada na prevenção 
e no tratamento do edema gestacional baseando-se nos seus efeitos fi siológicos desta técnica; entretanto, não há evi-
dência científi ca que comprove sua efi cácia nesta população.
Palavras-chave: Sistema Linfático, Gravidez, Edema, Saúde da Mulher, Modalidades de Fisioterapia, Literatura de Re-
visão como Assunto.

Abstract
Introduction: During pregnancy many physiological adaptations occur in all systems of the female body, among 
these, the pregnant can develop the edema of pregnancy. Physical therapy provides benefi ts for patients with edema 
and lymphedema of various types, often using the technique of manual lymphatic drainage. Objectives: To review 
the literature on the effects of manual lymphatic drainage during pregnancy. Methods: The study was conducted in 
the following databases: PubMed / Medline, Lilacs, Scielo and Google Scholar website. We used the following scien-
tifi c terms: Manual Lymphatic Drainage, Pregnancy and edema, in Portuguese and their versions in English. Results: 
There were no papers in the databases PubMed / Medline, Lilacs and Scielo, we found only three scientifi c articles on 
Google Scholar. The articles discussed the use of manual lymphatic drainage alone or associated with physical activi-
ty. The application of the technique was carried out primarily in the lower limbs. The number of subjects in the studies 
was one, two and fi fteen pregnant women. The main fi nding was a reduction of edema of lower limbs. Conclusion: 
It is suggested that manual lymphatic drainage can be a therapeutic option used in the prevention and treatment of 
gestational edema based on the physiological effects of this technique, however, there is no scientifi c evidence sup-
porting their effi cacy.
Keywords: Lymphatic System, Pregnancy, Oedema/Edema, Women’s Health, Physical Therapy Modalities, Review Lit-
erature as Topic.
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INTRODUÇÃO

No decorrer da vida da mulher, ocorrem diversas 

alterações fi siológicas em todos os sistemas do corpo, 

entretanto as maiores delas acontecem especialmente 

durante a gestação. No período gestacional, o organis-

mo feminino sofre extensas adaptações para acomodar 

o feto, elas são detectadas nos sistemas reprodutor, en-

dócrino, renal, cardiovascular, respiratório, gastrointes-

tinal, dermatológico e musculoesquelético (1,2).

Em geral, há um aumento de tamanho do útero e 

de volume das mamas. O sistema endócrino sofre e pro-

porciona verdadeira revolução no organismo feminino, 

dada principalmente pela secreção dos hormônios pro-

gesterona, estrógeno e relaxina, que promovem relaxa-

mento da parede vascular sanguínea (1-4). A função renal 

é aumentada, pela demanda de fl uxo sanguíneo, conse-

quentemente gera maior produção de urina. O coração é 

submetido a um aumento na sua carga de trabalho, com 

aumento na frequência e débito cardíaco, em função de 

um maior volume sanguíneo e da pressão nas veias (1-4). 

O sistema respiratório sofre importantes alterações ana-

tômicas, além de aumento no volume/minuto, gerando 

queixas iniciais de dispneia. A gestante pode apresen-

tar constipação instestinal e aumento no apetite e sede. 

A alteração dermatológica mais evidente é a hiperpig-

mentação (1,2). No sistema musculoesquelético há um re-

manejamento do cálcio materno para feto e a embebi-

ção gravídica favorece alterações posturais, dor lombar 

e entorses (1,2,5).

A associação da maior demanda de volume de san-

gue e da pressão nas veias, com o relaxamento vascular 

promovido pelos efeitos do hormônio progesterona e o 

aumento do peso corporal que impõe maior carga sobre 

as veias pélvicas e veia cava inferior, aumenta a pressão 

nas veias dos membros inferiores, é responsável pelo 

desenvolvimento de varicosidades e edema (2-4).

O edema é defi nido como sendo um acúmulo anor-

mal de líquido no espaço intersticial que ultrapassa 30% 

da quantidade deste no tecido ou região (6-9). Em gestan-

tes, o edema é conhecido por edema gestacional, pode 

afetar cerca de 80% destas e tende a diminuir logo após 

o parto (3,4).

Para algumas gestantes, o edema causa certo des-

conforto, levando à dor, sensação de peso, câimbras no-

turnas e formigamentos nos membros inferiores; poden-

do piorar após longos períodos em pé ou com a evolução 

da idade gestacional e aumento de peso corporal (3,4).

O edema gestacional deve ser acompanhado pela 

equipe médica, pois pode ser um sinal para o desenvol-

vimento de hipertensão ou pré-eclâmpsia. Além disso, 

a associação entre edema e varicosidades pode propi-

ciar o desenvolvimento de trombose venosa profunda e 

trombofl ebite (3,4). Outra condição relacionada é o apare-

cimento do edema patológico gestacional em decorrên-

cia de nefropatia condicionada à gravidez (7).

Os tratamentos para o edema gestacional visam à 

redução e/ou controle e não sua cura, compreenden-

do terapias medicamentosas e não-medicamentosas. Os 

medicamentos comumente usados são os fl ebotônicos, 

os quais previnem o edema, como sua recomendação 

ainda não totalmente esclarecida nesta população. Den-

tre as terapias não-medicamentosas, destaca-se a fi sio-

terapia na orientação quanto ao uso  de meias de com-

pressão, repouso com elevação dos membros inferio-

res, realização de exercícios metabólicos para ativação 

da bomba muscular do tríceps sural (3,4,7), hidroterapia 
(27) e drenagem linfática manual (DLM). Apesar de não 

ter ensaios que comprovem sua efi cácia no tratamento 

do edema e/ou outras alterações gestacionais, essa te-

rapêutica vem sendo amplamente procurada pelas ges-

tantes na prática clínica.

A técnica de drenagem linfática manual, que con-

siste em uma forma especial de massagem, é destina-

da a melhorar as funções do sistema linfático por meio 

de manobras precisas, leves, suaves, lentas e rítmicas, 

que obedecem o trajeto do sistema linfático superfi cial 
(6-9). Suas principais indicações envolvem o tratamento 

de edemas de diversas origens, como: ortopédico (10), 

pós-operatório de abdominoplastia (11), fl eboedema (12), 

edema pré-menstrual (12), distrofi a simpático refl exa (14),  

fi bromialgia(15), linfedemas (6-9) e lipedemas (7).

Portanto, o objetivo deste artigo foi realizar uma 

revisão de literatura sobre os efeitos da drenagem linfá-

tica manual durante o período gestacional.

MÉTODO

A pesquisa bibliográfi ca sobre esta temática foi re-

alizada nas seguintes bases de dados: PubMed/Medli-

ne, Lilacs, Scielo e no website Google Acadêmico; em li-

vros e teses disponibilizados na Internet e nas Bibliote-

cas da Universidade Paulista e Universidade Cidade de 

São Paulo.

A estratégia de busca foi realizada a partir dos se-

guintes descritores em ciências da saúde (DeCS): Ges-

tação e Edema, e do termo científi co: Drenagem Linfáti-

ca Manual; em língua portuguesa e suas respectivas tra-

duções para a língua inglesa (Manual Lymphatic Draina-

ge, Pregnancy e Oedema/Edema). O operador booleano 

empregado foi o “AND” para realização do cruzamento 

destas palavras.

Foram incluídos nessa revisão os ensaios clínicos, 

série de casos e estudos de caso, em língua portugue-

sa, inglesa e espanhola, que abordassem a prevenção 

e/ou tratamento do edema gestacional com a utilização 

da técnica de drenagem linfática manual em gestantes, 

sem determinação do período de publicação, pesquisa-

dos até janeiro de 2012.

Foi realizada uma análise de títulos e resumos para 

obtenção de artigos potencialmente relevantes para a 

revisão por três pesquisadores responsáveis, os quais 
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debateram sobre a possibilidade de sua inclusão ou não 

nesta revisão de acordo com os critérios citados acima.

RESULTADOS

Não foram encontrados artigos científi cos nas bases 

de dados PubMed/Medline, Lilacs e Scielo, foram encon-

trados apenas 2 artigos científi cos publicados em revis-

tas não indexadas e 1 tese no Google Acadêmico. Por-

tanto, após análise do material obtido esta revisão de li-

teratura foi composta por apenas 3 artigos científi cos.

DISCUSSÃO

A utilização da técnica de drenagem linfática manu-

al em gestantes é amplamente usada na prática clínica, 

recomendada por médicos obstetras e é parte integran-

te da atuação fi sioterapêutica durante o período gesta-

cional (2,16), sendo uma das principais terapêuticas de es-

colha entre as gestantes. Portanto, o objetivo deste tra-

balho foi realizar uma revisão de literatura sobre os efei-

tos da drenagem linfática manual durante o período ges-

tacional.

Na última década, o conceito de Medicina Basea-

da em Evidências (MBE), o qual se refere ao “uso cons-

ciencioso, explícito e criterioso da melhor evidência dis-

ponível no momento, integrado com a experiência clíni-

ca, e aos valores e preferências do paciente” (17), tornou-

se importante para a atuação de todas as áreas envol-

vidas com o cuidado e a atenção ao paciente, incluindo 

a fi sioterapia.

Assim, o novo conceito sugere a realização da Prá-

tica Baseada em Evidências (PBE) por meio da associa-

ção da melhor evidência científi ca + experiência clínica 

+ preferências do paciente para defi nir a decisão clínica. 

A melhor evidência científi ca é encontrada quando há 

pesquisa clínica relevante que oferece acurácia nos tes-

tes diagnósticos e a segurança da intervenção terapêu-

tica. A experiência clínica permite a capacidade de julga-

mento do profi ssional para identifi car o estado de saúde 

e avaliar os riscos e benefícios de uma intervenção. E 

por fi m, a preferência do paciente é levada em conside-

ração em função de fatores contextuais pessoais, cultu-

rais e ambientais(18,19).

Portanto, julga-se necessária a realização de um 

levantamento bibliográfi co para verifi car-se a evidência 

científi ca existente, até o momento, para a aplicação de 

drenagem linfática manual em gestantes. A drenagem 

linfática manual tem sido alvo de grande interesse da 

população e há uma crescente oferta desta técnica em 

clínicas de fi sioterapia para gestantes (9,16), pois otimiza 

as funções do sistema linfático drenando o acúmulo de 

líquido (8,9) e consequentemente, pode ser uma das op-

ções terapêuticas no manejo do edema gestacional (16).

Cardoso (2003) realizou um estudo de caso com 

uma gestante no 3º trimestre gestacional com o objeti-

vo de verifi car o efeito da aplicação da técnica de drena-

gem linfática manual no edema de membros inferiores. 

A gestante foi submetida à avaliação da massa corpo-

ral, pressão arterial (PA), perimetria e frequências car-

díaca (FC) e respiratória (FR). A avaliação do edema nos 

membros inferiores foi feita por meio da perimetria, re-

alizada a cada 5 centímetros, previamente ao início e 

no fi nal das 8 sessões da técnica de drenagem linfática 

manual, realizada 3 vezes na semana, com duração de 

sessenta minutos cada. Observou-se aumento da massa 

corporal, conforme esperado pela evolução gestacional; 

diminuição das FC e FR após cada sessão; e redução na 

maior quantidade dos pontos da perimetria nos mem-

bros inferiores. Não houve alteração da PA, sendo que a 

mesma permaneceu dentro dos níveis considerados nor-

mais para a faixa etária da paciente.

De acordo com o observado neste estudo (20), suge-

re-se que a técnica de drenagem linfática manual pode 

promover benefícios na redução do edema gestacional. 

No entanto, trata-se de um relato de caso, assim seus 

resultados tornam-se pouco consistentes para conside-

rar a drenagem linfática manual como uma forma ampla 

de tratamento do edema gestacional. Além disso, a ava-

liação fi nal foi feita imediatamente após a última sessão 

de drenagem linfática manual, o que pode ter infl uen-

ciado na redução de alguns pontos da perimetria. O pro-

cedimento para a realização da técnica de drenagem lin-

fática manual possui a descrição da sequência utiliza-

da, porém não revela o método preconizado. E por fi m, 

ao analisar cada nível da perimetria, os pontos de perna 

proximal e coxa distal demonstraram aumento, fato o 

qual foi desprezado e não foi dada sua devida impor-

tância, enaltecendo apenas os pontos em que houve di-

minuição. 

Silva e Brongholi (21) realizaram um estudo com o 

objetivo de investigar os efeitos da técnica de drena-

gem linfática manual no edema gestacional. Foram se-

lecionadas duas gestantes no 3º trimestre gestacional 

para realização da técnica de drenagem linfática ma-

nual nos membros inferiores. Foram realizadas 15 ses-

sões para uma e 7 sessões para a outra gestante, com 

duração de 90 minutos. A aferição da massa corporal e 

de cinco níveis de perimetria (antebraço, braço, perna, 

coxa e tornozelo) foi realizada a cada sessão. Observou-

se diminuição signifi cativa do edema nos membros in-

feriores das duas gestantes, assim como houve redu-

ção da massa corporal de uma das gestantes. O estudo 

acima (21) contou uma amostra restrita de duas gestan-

tes, assim trata-se de uma série de casos. Os procedi-

mentos são reprodutíveis, pois há descrição detalhada. 

A estrutura deste trabalho possui características 

positivas para reprodutibilidade e forma de avaliação, 

porém foi realizado um número de sessões diferentes 

entre si com uma amostra restrita de 2 gestantes.

da Fonseca et al. (2009)(16) compararam o efeito 

da técnica de DLM e atividade física (AF) em 15 gestan-
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tes no 3º trimestre gestacional. Elas foram divididas em 

3 grupos:  Grupo 1 (n=5) realizou apenas  AF, Grupo 2 

(n=5) foi submetido a aplicação da técnica de DLM e o 

Grupo 3 (n=5) fez AF + DLM. As gestantes foram ques-

tionadas quanto a oito benefícios relatados (melhora da 

circulação, da disposição, da autoestima e da postura, 

relaxamento, alívio da dor, diminuição de edemas e de 

ganho de peso corporal extra), os quais elas responde-

ram sim ou não para cada um destes. Os autores con-

cluem que a AF e DLM feitas concomitantemente produ-

ziu maior satisfação das gestantes em relação aos ou-

tros grupos. Entretanto, os resultados obtidos foram ba-

seados em relatos subjetivos das gestantes, não utili-

zando parâmetros de avaliação objetivos e confi áveis 

que denotassem fi dedignidade nos achados deste.

Os artigos encontrados abordaram a utilização da 

drenagem linfática manual isolada ou associada à ativi-

dade física. A aplicação da técnica de drenagem linfáti-

ca manual foi realizada nos membros inferiores; entre-

tanto nenhum dos artigos descreveu seus procedimen-

tos de maneira detalhada e qual método foi preconiza-

do, impossibilitando a reprodutibilidade destes. A casu-

ística dos estudos contou com uma, duas e quinze ges-

tantes, as quais foram submetidas às sessões a partir do 

3° trimestre gestacional.

Os instrumentos de avaliação utilizados para forne-

cer os dados obtidos nos estudos foram análises subjeti-

vas de satisfação com o tratamento e perimetria. A aná-

lise subjetiva de melhora foi usada no estudo de Bergs-

tein (1975)(22) que teve por objetivo comparar os efei-

tos de um fl ebotônico com placebo; as gestantes rela-

tavam de maneira subjetiva a melhora de câimbras no-

turnas, sensação de cansaço nos membros inferiores e 

formigamento. Já os dados obtidos por meio da perime-

tria são duvidosos, pois esta não avalia diretamente o 

edema, mas sim o volume corporal; assim pode-se ter 

havido uma mudança da composição corporal da ges-

tante e não necessariamente uma alteração do edema. 

Tais valores tornam-se mais confi áveis quando calcula-

dos em uma fórmula, conforme Jacobs (1986)(23) propôs 

em seu estudo que verifi cou não haver diferença entre 

o efeito das meias de compressão e o repouso. Mais re-

centemente, Mollart (2003)(24) avaliou os efeitos benéfi -

cos da redução do edema gestacional por meio da apli-

cação da refl exologia no edema gestacional utilizando 

um questionário de satisfação feminina, o qual parece 

ser mais específi co e fi dedigno para mensurar os efeitos 

de um tipo de intervenção nesta população.

Assim, os 3 estudos (16,20,21) encontrados nesta re-

visão de literatura concluem que a realização da técni-

ca de drenagem linfática manual mostrou-se efi caz no 

tratamento do edema gestacional. Porém, ao analisar 

criteriosamente o conteúdo do material, verifi cou-se a 

falta de padronização para aplicação da técnica de DLM 

em gestantes, casuística restrita, métodos de avaliação 

subjetivos, estudos com baixa evidência científi ca e pu-

blicados em revistas não indexadas.

Contudo, justifi ca-se a importância e a necessidade 

da realização de trabalhos com padronização científi ca, 

instrumentos de avaliação objetivos e confi áveis, proce-

dimentos reprodutíveis, casuística signifi cativa e aleato-

rizada, utilização de grupo controle e mascaramento do 

estudo, obedecendo aos critérios preconizados na pirâ-

mide de força de evidência científi ca. No topo dela estão 

as revisões sistemáticas e metanálises feitas a partir dos 

estudos mais confi áveis, fi dedignos e geradores de co-

nhecimento, os quais são os ensaios clínicos controla-

dos randomizados com mascaramento, envolvendo uma 

casuística numerosa realizada em mais de um centro 

de pesquisa (multicêntricos), chamados de megaen-

saios ou megatrials (15,25,26), pois os estudos existentes 

são insufi cientes para afi rmar que a aplicação desta téc-

nica seja efi caz, bem como outras formas de manejo do 

edema gestacional (22-24).

Vale ressaltar que deve haver uma interação entre 

os membros da equipe responsáveis pelo tratamento da 

gestante, se houver qualquer suspeita de pré-eclâmp-

sia, trombose venosa profunda ou trombofl ebite (3,4), 

sendo a drenagem linfática manual contra-indicada nes-

sas condições (7,8).

Sugere-se que a técnica de drenagem linfática ma-

nual possa ser uma opção terapêutica utilizada na pre-

venção e/ou no tratamento do edema gestacional base-

ando-se nos seus efeitos fi siológicos; entretanto, até o 

presente momento não há evidência científi ca que com-

prove sua efi cácia nesta população.
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Artigo de Revisão

Atividade Física Intensa: Papel do Óxido Nítrico 
na Apoptose.

Intense Physical Activity: Role of Nitric Oxide in Apoptosis

Tábata Santos Oliveira(1), Rafael Ribeiro(2), Michel Szamszoryk(3), Kristianne Porta Santos Fernandes(4), 

Raquel Agnelli Mesquita Ferrari(4), Andrey Jorge Serra(5), José Antônio Silva Junior(6).

Resumo

A apoptose é descrita como a morte necessariamente regulada, com características bioquímicas, moleculares e morfo-

lógicas específicas, desempenhando considerável função durante o desenvolvimento do indivíduo, na homeostase do 

organismo e em algumas doenças. O tecido muscular quando em exercício físico prolongado pode sofrer danos, prin-

cipalmente na contração muscular excêntrica e a literatura evidencia a participação da apoptose nesse processo. Essa 

ligação pode se dar pela inibição do fator de crescimento, pelo aumento intracelular dos níveis de cálcio e pela libera-

ção de espécie reativa de oxigênio (ERO) que são alguns sinais que podem induzir a apoptose. O óxido nítrico (NO) é 

exemplo de ERO, cuja produção excessiva nos músculos esqueléticos provoca injúria oxidativa e apoptose, resultando 

em distrofia muscular, caquexia e envelhecimento. 

Palavras-chave: Músculo esquelético. Apoptose. Óxido nítrico. Exercício.

Abstract

Apoptosis is described like a necessarily regulated death, with biochemical, molecular and morphological specific char-

acteristics, playing considerable function during the human development, in the organism homeostasis and in some 

diseases. The muscular tissue when in exercise during long time can damage itself, mainly in eccentric muscular con-

traction and the literature shows the role of apoptosis in this process. This link can occur for the inhibition of the grow 

factor, increase of calcium and reactive oxygen species, that are some signs that can induce the apoptosis. Nitric oxide 

(NO) is an example of ROS (reactive oxygen specie), where high level of NO in the skeletal muscles promotes oxida-

tive injury and apoptosis, leading to muscular dystrophy, cachexia, disuse and aging.

Key-words: Skeletal muscle. Apoptosis. Nitric oxide. Exercise.
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INTRODUÇÃO

As células musculares constituintes do tecido res-

ponsável pela sustentação e movimentação do corpo, 

o músculo estriado esquelético, são células cilíndricas 

alongadas, com estriações transversais e que apresen-

tam características específi cas e por isso diferem quanto 

à nomenclatura de suas estruturas. O citoplasma rece-

be o nome de sarcoplasma, já o retículo endoplasmático 

é conhecido como retículo sarcoplasmático e a membra-

na citoplasmática é chamada de sarcolema, membrana 

essa que se contacta com os núcleos das células que se 

apresentam na periferia do sarcoplasma(1). 

O tecido muscular se origina de um conjunto de cé-

lulas decorrentes da fusão de mioblastos que se orga-

nizam em feixes cilíndricos e multinucleados. Cada fi bra 

muscular é revestida pelo endomísio, que é uma cama-

da de tecido conjuntivo. Essas fi bras por sua vez são or-

ganizadas em feixes mantidos unidos por outra camada 

de tecido conjuntivo, conhecida como perimísio, passan-

do a constituir o fascículo. O grupo de fascículos com fei-

xes de fi bras musculares é mantido unido por outra ca-

mada semelhante chamada de epimísio, que também 

contém vasos sanguíneos e tecido nervoso. Por fi m, os 

fascículos também são revestidos por um tecido conjun-

tivo denso e resistente, chamado de fáscia que além de 

recobrir todo o músculo, se estende ainda mais para for-

mar o tendão fi broso responsável por fi xá-lo ao osso(2).

No interior de uma fi bra muscular, que pode ser do 

tipo rápida ou lenta, há uma grande quantidade de es-

truturas orientadas longitudinalmente denominadas de 

miofi brilas, que são constituídas por fi lamentos protéi-

cos contráteis de actina e miosina(1).

O tecido muscular quando em atividade ou exercí-

cio físico prolongado pode sofrer danos, principalmente 

na contração muscular excêntrica, onde existe um alon-

gamento após a contração, e a literatura evidencia a 

participação da apoptose nesse processo(3).

De fato, os exercícios físicos extenuantes têm se 

mostrado como indutores de apoptose por promoverem 

aumento nas concentrações de cálcio intracelular, de 

produção de espécie reativa de oxigênio (ERO), de fator 

de necrose tumoral (TNF), além de aumentarem tam-

bém a secreção de glicocorticóides(3). 

REVISÃO DA LITERATURA

Apoptose

A apoptose, ou morte celular programada, é uma 

forma de morte celular que elimina células em proces-

sos de proliferação ou diferenciação celular, desenvol-

vendo um papel fundamental no desenvolvimento nor-

mal e homeostase tecidual(4). Por meio da apoptose, 

um organismo saudável promove a renovação celular 

adequada mesmo em tecidos adultos removendo, por 

exemplo, as células que seriam consideradas indesejá-

veis e que apresentariam risco potencial para o organis-

mo, como no caso de células infectadas por vírus e cé-

lulas tumorais(3,5,6).

Pode se dizer que uma apoptose inapropriada ocor-

re em vários quadros patológicos, desde doenças neu-

rodegenerativas como no caso da doença de Alzheimer, 

danos isquêmicos, desordens auto-imunes, até vários 

tipos de câncer(5). Segundo Gerl & Vaux(7) existe contro-

vérsia em relação ao fator chave no processo de apop-

tose, assim, alguns pesquisadores acreditam que seja a 

ativação das caspases e outros que creditam essa fun-

ção à falha mitocondrial pela perda do citocromo c do 

espaço intermembranas. 

A apoptose pode ser induzida por duas vias que 

embora distintas podem estar relacionadas: uma via ex-

trínseca e uma intrínseca, também conhecida como via 

mitocondrial. A via extrínseca é ativada após a ligação 

dos chamados receptores de morte por membros da fa-

mília TNF, como o TNF, CD95L (FasL/Apo-1L) e TRAIL 

(TNF-related apoptosis-inducing ligant) e está associada 

com a ativação da caspase-8. A segunda via é ativada 

após uma perturbação mitocondrial, resultante do stress 

celular, da falta de fatores de crescimento ou de outras 

injúrias celulares(8).

Todos os fatores necessários para promover esse 

processo de morte celular parecem estar presentes a 

todo o momento nas células, porém, a ativação dessa 

forma de suicídio celular é regulada por uma série de si-

nais diferentes que podem se originar tanto do meio ex-

tracelular como do meio intracelular(6). 

Os sinais bioquímicos da apoptose incluem, segun-

do Gerl & Vaux(7), a ativação de proteases chamadas 

caspases, a clivagem de proteínas e de DNA, e a expo-

sição de fosfatidilserina na superfície celular. As prote-

ínas p53, Faz e Bax, por exemplo, iniciam a apoptose, 

enquanto as proteínas Bcl-2 e Bcl-xL a inibem, assim, a 

morte ou a sobrevivência da célula depende da razão 

entre os genes expressados(3,4, 9).

As caspases, uma classe de proteases de cisteí-

na, são reconhecidas como fatores centrais no proces-

so de apoptose dos mamíferos, ativando uma cascata 

de eventos de clivagem proteolítica. Esse nome se ori-

gina da seguinte forma: o “c” denota ser uma protease 

de cisteína e “aspase” se refere à habilidade dessas en-

zimas de clivar após um resíduo de ácido aspártico (cys-

teine-aspartic-acid-proteases). Nesse contexto, a cas-

pase que apresenta particular interesse é a caspase-3, 

também conhecida como CPP32, Yama ou apopain, que 

é o membro mais estudado dessa classe e considerada 

uma fator chave para a apoptose acontecer, sendo res-

ponsável pela clivagem proteolítica total ou parcial de 

muitas proteínas(5).

Morfologicamente existem muitas diferenças entre 

o processo de apoptose e o de necrose celular, ocorren-

do necrose quando a célula em questão sofre uma in-
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júria letal, provocando um inchamento e ruptura celu-

lar, com extravasamento dos constituintes citoplasmáti-

cos devido ao rompimento da membrana citoplasmática, 

além de um processo infl amatório que acaba por afetar 

as células vizinhas também(3). 

Por outro lado, a apoptose por ser um fenômeno fi -

siológico e controlado geneticamente é caracterizada por 

uma diminuição do volume celular, compactação de orga-

nelas, alterações na membrana plasmática, invaginação 

e condensação da cromatina. Após a ativação de endonu-

cleases e de caspases ocorre também uma fragmentação 

irreversível do DNA, com posterior fragmentação celular 

em corpos apoptóticos, que posteriormente serão fagoci-

tados. Deste modo, as células vizinhas não são afetadas 

e não há indução de processo infl amatório(3,5,10).

Radicais livres

A produção celular de radicais de oxigênio tem sido 

relacionada a uma grande variedade de processos bio-

lógicos incluindo os mecanismos de defesa do organis-

mo, a regulação de apoptose celular, a modulação de si-

nalização celular e as condições patológicas. Quando em 

altos níveis as EROs estão relacionadas com várias pa-

tologias, incluindo arteriosclerose, hipertensão, proble-

mas cardíacos e envelhecimento(11). 

As espécies reativas de oxigênio (ERO), incluem o 

superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o ra-

dical hidroxila (.OH), operoxinitrito (ONOO-) e o óxido 

nítrico (NO). A formação de ERO pode ser mediada por 

diversos sistemas enzimáticos como o NADPH oxidase, 

óxido nítrico sintase, xantine oxidase e a cadeia respira-

tória mitocondrial(11). 

As ERO são espécies independentes que contêm um 

ou mais elétrons não pareados. A presença de elétrons 

não pareados no átomo ou na molécula aumenta a sua 

reatividade química garantindo aos radicais livres, gran-

de instabilidade. Assim, estes compostos tendem sem-

pre a acoplar o elétron não pareado com um outro elé-

tron que esteja presente em estruturas próximas à sua 

formação, comportando-se como receptores (oxidantes) 

ou como doadores (redutores) de elétrons(12). 

Óxido nítrico

O nitrogênio também participa da estrutura dos ra-

dicais livres, principalmente o óxido nítrico, cujo efeito 

tóxico contribui de modo importante para a lesão teci-

dual que ocorre nos processos infl amatórios crônicos e 

também na septicemia. Esse radical livre pode ser anu-

lado na presença de vitamina C, que recupera o óxido 

nítrico e têm sua formação prevenida pela enzima supe-

róxido-dismutase (SOD), que evita a conversão do óxido 

nítrico em suas formas oxidativas, apresentando efeito 

sinérgico com a L-arginina(12).

O óxido nítrico (NO) é um gás sintetizado do ami-

noácido L-arginina por intermédio da enzima óxido nítri-

co sintase (NOS) em células vivas(4,13,14), sendo conside-

rado o menor mediador presente no organismo(15). É evi-

dente atualmente que o NO desempenha um importan-

te papel em diversos fenômenos biológicos como agre-

gação plaquetária, tônus vascular, transmissão sinápti-

ca, citotoxidade(14), reparo tecidual, remodelação tecidu-

al e angiogênese(11), além de atuar na resposta imunoló-

gica, na plasticidade neuronal, na sinalização intracelu-

lar e na indução de apoptose (4, 12,13,16). 

O NO atua na mitocôndria inibindo sua respiração e 

modulando também sua permeabilidade, processo esse 

que está ligado à liberação de fatores apoptóticos como 

o citocromo c. A liberação dessa proteína representa um 

importante passo para a ativação de um subgrupo espe-

cífi co, CPP32 (caspase-3), da família das caspases, pro-

movendo assim a apoptose. No entanto, o NO quando 

em baixas concentrações pode apresentar um efeito an-

ti-apoptótico em alguns tipos células(14). 

O NO pode ser produzido por meio de três enzimas 

distintas (NOS-I, II e III), sendo que as NOS-I e NOS-

III são expressas de forma constitutiva, como proteí-

nas pré-formadas nas células, cuja atividade é desen-

cadeada pela elevação da concentração de cálcio intra-

celular e conversão de calmodulina em resposta à neu-

rotransmissores ou substâncias vasoativas. Já a NOS-II 

é expressa apenas em células ativadas, sendo chamada 

também de iNOS (inducible form), sendo que sua libera-

ção é controlada por vários meios incluindo a concentra-

ção de NO no tecido(15).

Nos últimos anos descobriu-se que o NO atua como 

um modulador endógeno da fi siologia muscular, incluin-

do desde vasodilatação, até metabolismo e contração, 

podendo inclusive inibir a produção de força por alte-

rar o processo excitação-contração(17). De fato, as fi -

bras musculares expressam individualmente uma ou 

ambas as formas constitutivas da NOS. A NOS-I (neuro-

nal) está presente no sarcolema das fi bras rápidas, en-

quanto que a NOS-III (endotelial) está associada com a 

mitocôndria(17). 

Porém, a literatura demonstra que uma produção 

excessiva de NO nos músculos esqueléticos provocam 

injúria oxidativa e morte celular programada, resultando 

em distrofi a muscular, caquexia, e envelhecimento(4).

Essa injúria oxidativa, também chamada de estres-

se oxidativo, ocorre quando há um desequilíbrio entre os 

sistemas pró-oxidantes e antioxidantes, de uma forma 

em que os primeiros sejam predominantes(12,18).

Tripathi et al.18 apresentam um estudo em que 

foram utilizados inibidores de NOS em ratos onde se ob-

servou uma redução no grau de infl amação aguda ou ar-

trite desses animais, por outro lado, a administração de 

L-arginine salientou a infl amação. É importante salientar 

que o NO pode ser citotóxico tanto para microorganis-

mos como também para as próprias células que o pro-

duz e para as células vizinhas(13,15).
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Nesse caso, o efeito do NO depende da concen-

tração, sendo que baixas ou moderadas concentrações 

de NO acabam por exercer funções protetoras contra 

oxidação, danos celulares e inclusive morte celular(14,15). 

Por outro lado, altas concentrações desse gás provocam 

apoptose em vários tipos celulares, como miócitos e cé-

lulas de músculo liso(4,15).

Lee et al.(4) relatam que o envelhecimento, doenças 

que provocam perda de tecido muscular e intensa con-

tração muscular aumentam a produção de NO em mús-

culos esqueléticos e quando em excesso esse NO pro-

move o chamado estresse oxidativo e morte das célu-

las musculares.

DISCUSSÃO

Cai et al. (19) ao analisarem o efeito da atividade físi-

ca (leve, moderada e intensa) no músculo gastrocnêmi-

co de ratos verifi caram que a apoptose ocorreu apenas 

nos animais que foram submetidos à intensidade mode-

rada e intensa, obviamente, com níveis mais elevados 

naqueles que passaram pela atividade intensa. A apop-

tose continuou em taxas elevadas até o terceiro dia após 

terminar o exercício no grupo de atividade intensiva. 

O mecanismo pelo qual o exercício induz apopto-

se na fi bra muscular adulta ainda não é totalmente co-

nhecido, no entanto, uma hipótese seria que o exercício 

ao aumentar o metabolismo muscular, promoveria uma 

maior produção de ERO que pode danifi car o DNA e in-

duzir diretamente a apoptose. Fibras predominantemen-

te oxidativas (tipo I) podem ser oprimidas pelas ERO 

não conseguindo neutraliza-la, outra hipótese seria que 

o aumento de catecolaminas produzido pelo estresse da 

atividade física também induziria apoptose(3). 

A literatura também apresenta evidências de que a 

mitocôndria desempenha um papel fundamental na re-

gulação da apoptose, uma produção aumentada de pro-

dutos oxidantes na mitocôndria de músculo esquelético 

durante o exercício tem sido observada e está relacio-

nada com danos ao DNA e às proteínas. Sendo assim, 

quantidades signifi cativas de DNA danifi cado poderiam 

dar início ao processo de apoptose por alterar a expres-

são de proteínas anti e pró-apoptóticas(3). 

O músculo esquelético isoladamente produz NO em 

baixas taxas em condições de repouso, e altas taxas du-

rante contração repetitiva. O NO parece mediar interações 

entre células musculares, incluindo vasodilatação e inibição 

de adesão leucocitária(17,20), no entanto, baixas ou modera-

das concentrações de NO também exercem funções pro-

tetoras contra oxidação, danos celulares e inclusive morte 

celular(14,15), enquanto que altas concentrações desse gás 

provocam apoptose em vários tipos celulares(4,15).

Considerações fi nais

A atividade física intensa pode danifi car células 

musculares desencadeando um processo infl amatório, 

necrose e apoptose, no entanto, existiria uma possibi-

lidade de se desenvolver medidas terapêuticas que pu-

dessem atenuar este processo(3).
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