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Editorial
Caros leitores, gostaríamos de chamar a atenção dos pesquisadores, das instituições públicas e ou privadas de pesquisa, universidades e instituições de fomento para que sempre observem e promovão os princípios de integridade na pesquisa científica e acadêmica. Esses princípios
incluem honestidade na comunicação; confiabilidade na realização da pesquisa; objetividade;
imparcialidade e independência; abertura e acessibilidade; dever de cuidado; eqüidade na prestação de referências e dar crédito e responsabilidade aos cientistas e pesquisadores do futuro.
Estas instituições têm o dever de garantir uma cultura predominante de integridade da pesquisa. Trata-se de políticas e procedimentos claros, treinamento e orientação de pesquisadores,
e métodos de gestão robustos que garantam a conscientização e aplicação de elevados padrões,
bem como a identificação precoce e, sempre que possível, a prevenção de qualquer transgressão. A fabricação, a falsificação, o plágio e a deliberada omissão de dados indesejáveis são violações graves da ética da pesquisa extremamente prejudiciais à ciência.
Instituições de pesquisa que não conseguem lidar adequadamente com tais delitos também
são culpadas. A investigação de fraudes deve ser consistente com a legislação nacional e justiça
natural. Devemos ser justos e rápidos, levando a resultados e sanções adequadas. A confidencialidade deve ser observada sempre que possível, e medidas adequadas devem ser tomadas
onde necessário. Pesquisadores (individual e institucional) em colaborações internacionais devem concordar e cooperar na investigação de suspeitas de desvio de integridade da pesquisa,
respeitando as leis e soberania dos estados participantes.
Adotando esta linha de conduta iremos assegurar cada vez mais a ética na condução dos
protocolos de pesquisa e na divulgação de seus resultados junto aos periódicos científicos. Este
é o nosso dever enquanto instrumento disseminador da ciência.
Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe
Researchers, public and private research organisations, universities and funding organisations must observe and promote the principles of integrity in scientific and scholarly research.
These principles include: honesty in communication; reliability in performing research; objectivity; impartiality and independence; openness and accessibility; duty of care; fairness in providing
references and giving credit; and responsibility for the scientists and researchers of the future.
Universities, institutes and all others who employ researchers, as well as agencies and organisations funding their scientific work, have a duty to ensure a prevailing culture of research
integrity. This involves clear policies and procedures, training and mentoring of researchers, and
robust management methods that ensure awareness and application of high standards as well
as early identification and, wherever possible, prevention of any transgression. Fabrication, falsification and the deliberate omission of unwelcome data are all serious violations of the ethos of
research. Plagiarism is a violation of the rules of responsible conduct vis-à-vis other researchers
and, indirectly, harmful for science as well. Institutions that fail to deal properly with such wrongdoing are also guilty. Credible allegations should always be investigated. Minor misdemean-ours
should always be reprimanded and corrected.
Investigation of allegations should be consistent with national law and natural justice. It
should be fair, and speedy, and lead to proper outcomes and sanctions. Confidentiality should be
observed where possible, and proportionate action taken where necessary. Investigations should
be carried through to a conclusion, even when the alleged defaulter has left the institution. Partners (both individual and institutional) in international collaborations should agree before hand
to cooperate to investigate suspected deviation from research integrity, while respecting the laws
and sovereignty of the states of participants. Adopting this line of conduct will ensure increasingly ethics in research protocols and disseminate their findings to scientific journals. This is our
duty as an instrument disseminator of science.
Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor-in-Chief
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Artigo Original

Imagerie electrophotonique - Interet pour la
validation de la microkinesitherapie
Gérard Vaudaux, Didier Poquin, Geneviève Vaudaux.
Association Posturologie Internationale, Paris, France.

Nous avons cherché à mesurer les effets d’une
technique de soins, la microkinésithérapie, par diffé-

rationnelle dans des services médicaux hospitaliers et
d’entraînement d’athlètes en Russie.

rentes méthodes d’enregistrement physique.
Notre choix s’est porté sur la méthode d’imagerie
électrophotonique EPI, qualifiée aussi d’électrographie
par visualisation de décharge gazeuse GDV.

Que mesure l’imagerie electro photonique
en termes physiques ?
La méthode est basée sur la stimulation de l’émis-

Nous avons utilisé l’imagerie électrophotonique

sion de photons et d’électrons sur la surface du corps

pour plusieurs raisons : enregistrement non opérateur

soumis à de courtes impulsions électriques. Il se produit

dépendant, données fiables et stables dans le temps,

une décharge gazeuse.

possibilité d’enregistrement quantitatif et sélectif

de

l’énergie potentielle du corps.
La technique de soins de microkinésithérapie
consiste à rechercher par une micropalpation bi-manuelle spécifique les inscriptions des différentes étiolo-

Les cellules corporelles possèdent des mitochondries, qui sont en quelque sorte les centrales énergétiques cellulaires.
L’imagerie électrophotonique permet de mesurer la
réserve d’énergie potentielle du corps.

gies que le corps a subies, et de ré-informer ces zones
d’une manière infime afin de permettre au corps de restaurer les fonctions défaillantes.
En premier lieu, voyons les grands principes et la
technique d’enregistrement de l’imagerie électrophotonique.

La technique d’enregistrement se déroule ainsi :
Le patient pose tour à tour la pulpe de ses doigts
secs sur la plaque de quartz de l’objectif de la caméra,
une photo est mémorisée pour chaque doigt.
Puis une deuxième prise de vues est réalisée à

C’est l’équipe de recherche du département Méca-

l’identique avec l’interposition d’un filtre, en polyéthy-

nique et Optique de l’Université d’Etat des technologies

lène spécifique. Le matériau de ce filtre a été choisi pour

de l’information de St Petersbourg, sous la direction du

obtenir une image éliminant les informations transmises

professeur Konstantin KOROTKOV, qui a réalisé la trans-

par le système nerveux végétatif.

cription informatique de l’effet Kirlian et étudié son application sur des phénomènes biophysiques.

Ces images reflètent l’état du corps isolé de son
environnement, en supprimant principalement les in-

Cette équipe a créé en 1995 une caméra vidéo spé-

formations transmises par le système nerveux sympa-

cifique qui enregistre l’émission de photons émis par un

thique, donc sans les réactions aux stress physiques et

organisme vivant sous un champ électrique de haute

psychiques.

fréquence (principe de l’effet Kirlian).
L’enregistrement des images est entièrement au-

Cet état est très stable car il assure le bon fonctionnement du corps sur le long terme.

tomatisé; il est donc non opérateur dépendant ; cet en-

Les photos des doigts sont traitées informatique-

registrement est transmis à un ordinateur où des logi-

ment et découpées en zones correspondant à un or-

ciels spécifiques vont permettre d’analyser les données.

gane ; le dysfonctionnement d’un organe entraîne une

Les résultats apparaissent sous forme de courbes
enveloppes et de diagrammes, reproduisant l’émission
de photons des différents secteurs corporels.
Ces résultats sont globalement constants pour une
même personne, avec une variation de 5 à 10 %.

baisse ou un excès du rayonnement photonique.
Un premier logiciel reporte les valeurs des émissions de photons de chaque doigt autour du corps avec
deux types d’information :
Une courbe somatique, celle qui a été mesurée

Les nombreuses expériences et essais cliniques,

avec filtre, car le filtre élimine les réactions neurové-

ainsi que des publications scientifiques rigoureuses, ont

gétatives du sujet par rapport au monde extérieur ; on

permis de justifier cette technique et de la rendre opé-

a donc des informations isolées sur le corps physique.
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Une courbe environnementale où les réactions du

Amélioration nette

sujet sont analysées par rapport à son environnement

Amélioration partielle

physique et psychoémotionnel.

Etat stationnaire

Un deuxième logiciel permet d’avoir des valeurs
chiffrées pour chaque région ou

Etat perturbé

organe qui corres-

pondent à un pourcentage de l’émission de photons par

Les résultats sont significatifs :

rapport à la surface de l’image.

Amélioration nette : 70%

Ce même logiciel permet de déterminer un coeffi-

Amélioration partielle : 10%

cient d’activation : celui-ci nous donne une information

Etat stationnaire : 10%

sur le niveau d’état psychique et la façon de réagir au

Etat perturbé : 10%

stress environnemental.
Nous avons mis en place un protocole d’évaluation

Dans la catégorie état perturbé, on trouve 3 élé-

de la microkinésithérapie par l’imagerie électrophoto-

ments perturbateurs : contexte familial perturbateur

nique.

itératif, soucis par vente

difficile de maison, peur de

l’examen EPI.
Nous avons sélectionné deux groupes:
un groupe témoin de 30 personnes comportant 14
femmes et 16 hommes de 18 à 81 ans.

Voici maintenant l’étude statistique des résultats
des bilans électophotoniques.
La mesure de la réactivité physique (avec filtre)

un groupe traité en microkinésithérapie de

ne montre pas de différence significative entre les deux

30 personnes comportant 18 femmes et 12

groupes témoins et traités.

hommes de 13 à 71 ans.
Les patients du groupe traité présentaient tous
des troubles fonctionnels anciens avec une composante
psycho émotionnelle importante. (Algies vertébrales,
troubles du sommeil, manifestations viscérales, angoisses, fatigue).
Les deux groupes ont été contrôlés dans les mêmes
conditions:
Même local, même horaire de test pour chaque
personne.
Un premier bilan électrographique a été réalisé au
premier jour J 0,
un deuxième à J+7, et un troisième à J+28.
Pour le groupe traité, la séance de microkinésithérapie a été effectuée juste après le premier bilan EPI à

Synthèse
Cette mesure correspond à un être isolé de son environnement et de la relation avec son psychisme. Elle
n’a pas un sens écologique.

J 0.
La mesure faite sans filtre fait apparaître les résulNous avons étudié pour chaque groupe 3 types de

tats suivants :

paramètres :
la surface totale de la répartition des émissions de
photons dans les valeurs EPI sans filtre, donc sur des informations liées à la réaction de l’individu par rapport à
son environnement physique et psycho émotionnel.
La surface totale des émissions de photons dans
les valeurs EPI avec filtre, donc sur le corps physique de
l’individu isolé de son environnement.
Le coefficient d’activation qui reflète le niveau psychique de l’individu et sa façon de réagir au stress environnemental.
Pour le groupe traité en microkinésithérapie, nous
avons interrogé les patients au bout des quatre semaines, avec un questionnaire simple :

Effet passation :
Pour les 2 groupes confondus il existe une variation
significative de l’indice EPI au cours des 3 passations en
4 semaines.
(F(2,116) = 6,17 ; p = ,002822).

Par rapport à votre état initial, qu’avez-vous ressenti? :

Interaction entre les groupes :
il n’existe pas d’interaction entre les 2 groupes.
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Ceci signifie que les 2 groupes évoluent de la même ma-

gnificative dès la 2° passation son niveau d’anxiété pour

nière de façon globale.

rester stable par la suite.

(F(2,116) = 1,90 ; p = ,15).
Toutefois, si les valeurs des 3 passations sont identiques dans le groupe témoin, elles sont significativement différentes pour le groupe microkinésithérapie.
L’indice EPI sans filtre tend à diminuer entre T1 et
T2 (t apparié (2,29) = 1,78 ; p =,084863) et il remonte

La 1° passation est significativement différente des
2 autres alors que la 2° et 3° ne diffèrent pas (entre T1
et T2: t apparié (2,29) = 5,72 ;
p =,000003) ; (entre T1 et T3 : t apparié (2,29) =
4,76717 ;
p =,000048).

significativement entre T2 et T3 (t apparié (2,116) =
-3,84 ; p = ,000601). Aucune différence entre T1 et T3.

Synthèse

Synthèse

vue précédemment. Le groupe témoin est stable dans

La mesure du stress indique la même tendance
Dans la mesure sans filtre, ce qui est mesuré correspond à la réactivité de l’individu face à son environnement (contrainte écologique et la perception consciente
ou non que l’individu en a).
Le groupe témoin n’évolue pas dans sa réactivité
au cours du temps (il est censé être sans pathologie).

le temps à une valeur inférieure à 4 (ni dépression <2
ni anxiété >4).
Par contre le groupe microkinésithérapie part avec
une valeur moyenne de stress de 5,30 (tendance anxieuse) et rejoint les valeurs du groupe témoin dès les
1° jours pour se stabiliser dans le mois suivant.

Par contre le groupe microkinésithérapie augmente
sa capacité de réactivité pour rejoindre celle du groupe
témoin dans les 8 premiers jours pour se stabiliser par
la suite à cette valeur.

Discussion
L’étude statistique des valeurs expérimentales recueillies par l’imagerie électrophotonique permet de vé-

L’étude de l’indice d’activation (réaction par rap-

rifier les effets positifs de la microkinésithérapie sur des

port à une situation stressante) fait apparaître les ré-

troubles fonctionnels divers. Ces effets apparaissent

sultats suivants :

dans les huit premiers jours après la séance et se stabilisent sur quatre semaines.
Il aurait pu être souhaitable de contrôler

les ef-

fets sur des temps encore plus longs : cela nécessitait
de faire revenir les sujets plus de trois fois ; et sur des
temps plus longs, le risque de perturbations intercurrentes devenait beaucoup plus important.
Ces données statistiques se recoupent avec notre
questionnaire sur le ressenti du patient au bout de
quatre semaines. Les résultats les plus positifs correspondent aux gains les plus significatifs de la surface
d’émission de photons ; les résultats les moins bons
cadrent avec la diminution de la surface d’émission ainsi
Effet passation:
Pour les 2 groupes confondus il existe une variation
significative de l’indice EPI au cours des 3 passations en
4 semaines.
(F(2,116) = 12,12 ; p = ,000017).

qu’avec un indice d’activation par rapport au stress environnemental trop élevé, les sujets ayant des difficultés
à faire face à une situation trop stressante.
Dans la mesure sans filtre, le groupe témoin n’évolue pas significativement ; les sujets en bonne santé ap-

Ce résultat signifie que l’indice EPI diminue de

parente restent constants dans leur valeur, et il en est

façon significative entre la 1° et 2° passation alors qu’il

de même pour les sujets ayant un profil perturbé : ils le

reste stable entre la 2° et 3° passation.

conservent sur les trois mesures.

Interaction entre les groupes:

Conclusion

Il existe une interaction significative entre les 2

Cette approche par la mesure de la quantité émise

groupes. Ceci signifie que le groupe microkinésithérapie

de photons et d’électrons, totalement indépendante de

diminue sa valeur EPI à l’indice d’anxiété à la 2° passa-

l’opérateur, nous a permis de vérifier d’une manière ob-

tion pour se rapprocher du groupe témoin.

jective l’effet d’une séance de microkinésithérapie sur

(F(2,116) = 9,96 ; p =,000101).
Le groupe témoin reste stable au cours du temps.
Son niveau d’anxiété ne varie pas significativement.
Le groupe microkinésithérapie diminue de façon si-

des troubles fonctionnels de différente nature.
Nous avons observé une bonne cohérence entre
l’état du patient, sa réponse au questionnaire et les mesures réalisées par l’imagerie électrophotonique .
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Concordance entre deux évaluations cliniques
du tonus postural, le test des rotateurs et le
test de piétinement de Fukuda.
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Introduction

mée par la réponse de la prépondérance du gain nucal,

Les cliniciens ont proposé, en France, dans

observée sur le sujet debout.

les années 70, de codifier l’examen de certaines
manifestations

douloureuses

ostéo-musculaires

Matériel et méthodes

associées à des sensations vertigineuses. Ces tests

Des patients adultes d’un cabinet libéral expert

cliniques objectivent des anomalies de l’asymétrie

en posturologie ont accepté, après information détail-

physiologique du tonus postural regroupées en un

lée, de participer à cette recherche clinique. Les critères

syndrome, « le défaut d’aplomb » (Gagey et al, 1997).

d’inclusion demandaient qu’ils présentent des manifesta-

Selon ce modèle de régulation biologique, l’aplomb,

tions caractéristiques de défaut d’aplomb (déficience pos-

stabilité de l’Homme debout au repos, dépend de

turale, Gagey et al, 2002). En étaient exclus ceux qui pré-

l’intégration

de

sentaient un problème de l’appareil manducateur (soins

certaines des informations venues de ses systèmes

dentaires en cours ou récents), les pathologies reconnues

sensoriels et de sa proprioception. Cette intégration

(de la hanche en particulier), les traitements médicamen-

permet à l’individu de maintenir sa verticale de gravité

teux permanents dont sédatifs et neurotropes. Ont été

au voisinage d’une position moyenne, même lorsque les

exclus les sujets dont le test des rotateurs était incertain

canaux semi-circulaires de l’oreille interne sont muets.

ou discutable (excès de raideur et/ou douleurs à la mobi-

Ainsi cette verticale, contrôlée par l’intermédiaire

lisation passive d’un membre inférieur).

par

le

système

nerveux

central

du centre de pression des soles plantaires, oscille
continuellement dans une zone étroite (Gagey & Weber,

Ce travail a utilisé deux tests habituels de l’examen
du tonus postural.

2004). Le développement moteur (Assaiante, 2012),
en particulier celui de la stabilisation posturale (Mallau
et al, 2006), illustre l’appropriation de cette contrainte
par l’enfant et l’adolescent.

Test des rotateurs externes de hanche.
Le patient est en décubitus dorsal, sur la table
d’examen. Les bras sont relâchés le long du corps, la

Depuis l’origine de ces recherches, les rapports

tête en position neutre, le regard au plafond, la bou-

entre l’appareil manducateur et le système postural

che fermée, les lèvres en position de repos (Gagey &

sont controversés (Perez, 2006 ; Tardieu et al, 2007).

Weber, 2000, 2001). L’examinateur se place en bout de

L’interposition d’un plan de morsure permet d’en évaluer

table, empaume les talons du patient sans toucher la

l’implication lorsqu’existe un défaut d’aplomb (Jacob-Pi-

sole plantaire, les pieds étant décollés de 1 à 2 cm, suffi-

caud, 1993). En pratique, l’évaluation du tonus postu-

samment écartés pour permettre le mouvement (fig 1).

ral de base et celle de sa réponse à des stimulations

L’opérateur doit avoir les coudes tendus, le corps dans

spécifiques nécessite au moins trois tests, un quantitatif

l’axe du sujet, la tête et les yeux droits devant, toujours

et deux qualitatifs. Parmi ceux qui sont le plus souvent

dans la même position. Il imprime avec ses poignets 5

utilisés, le test des rotateurs permet d’explorer rapide-

à 6 mouvements rapides (de l’ordre de 2 Hz), symétri-

ment ces situations alors que le test du piétinement de

ques et simultanés de rotation interne des deux pieds

Fukuda, dans sa modalité prépondérance du gain nucal,

du sujet. Afin d’interférer le moins possible avec sa ré-

est considéré par les cliniciens comme l’un des plus

ponse, il concentre son attention sur le mouvement qu’il

sûrs de ceux dont ils disposent (Gagey & Weber, 2000,

ressent, la résistance opposée à ce mouvement pas-

2001). Le présent travail a cherché dans quelle mesure

sif par le tonus des muscles rotateurs externes de cha-

l’implication de la mandibule prédite par le test des ro-

que cuisse. Les premiers mouvements servent à obte-

tateurs, observé sur un sujet couché, est ou non confir-

nir la détente du sujet, à vérifier qu’ils n’entraînent pas
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de l’angle de spin est arrondie à la dizaine de degré la
plus proche. Le gain du réflexe nucal en tête tournée à
droite (GD), en tête tournée à gauche (GG) détermine la
prépondérance du gain nucal, différence entre ces deux
gains (Gagey & Weber, 2001, 2002).
Procédure
Après un dialogue initial qui recense les symptômes
et cherche une coïncidence entre leur apparition et un
événement souvent oublié, le test des rotateurs, dont
seules sont prises en compte les variations d’angulation
supérieures ou égales à 30°, permet de déterminer
l’inclusion du sujet dans l’un des deux groupes que cette
recherche compare. Le premier inclut ceux pour lesquels
le plan de morsure (feuille de bristol de 1 cm x 2cm, placée symétriquement entre molaires et prémolaires) modifie la réponse du test ; le second rassemble ceux pour
lesquels il ne la modifie pas. Le test compare trois situations, posture mandibulaire de repos, - lèvres au conFigura 1. Position des mains du praticien qui empaument le pied
du patient pour le test des rotateurs externes de hanche (d’après
Gagey et Gentaz, 1996). En A, vue de la position du praticien
depuis celle du sujet allongé sur la table d’examen ; en B : vue
de la plante du pied du sujet : les doigts du praticien n’empiètent
pas sur la sole plantaire.

tact, les dents qui ne se touchent pas - , intercuspidation habituelle - lèvres et dents au contact -, enfin, intercuspidation modifiée - lèvres et dents au contact avec
plan de morsure.
Le test de piétinement de Fukuda-Unterberger est
effectué 10 minutes après celui des rotateurs une première fois en posture mandibulaire de repos (sans plan

de contraction parasite ni de douleur. En cas d’échec, le

de morsure) puis en intercuspidation modifiée par un

test est recommencé immédiatement, à moins que les

plan de morsure identique à celui utilisé pour le test

douleurs qu’il provoque n’excluent le sujet du protocole.

des rotateurs. Test des rotateurs et test de piétinement

Le

clinicien

apprécie

en

fin

de

mouvement

sont effectués au minimum 30 secondes après la mise

l’inclinaison des pieds vers l’axe corporel ; celui qui s’en

en place du plan de morsure, délai nécessaire à la ma-

approche le moins traduit l’hypertonie relative des mus-

nifestation totale de la réponse tonique (Ivanenko et al,

cles rotateurs de la hanche homolatérale. Cette position

1999, Scheibel & Weber, 2001).

du pied lui confirme sa perception de la résistance du
membre inférieur à la rotation qu’il lui a imposée.

Un examen stabilométrique est pratiqué 15 minutes après. Chaque groupe est enregistré sur plate-forme
de force à trois jauges de contrainte, dans quatre situ-

Test de piétinement de Fukuda-Untenberger
Le sujet, debout au centre d’une piste dessinée

ations, yeux ouverts et yeux fermés, sans puis avec le
plan de morsure.

sur un sol lisse (linoleum), regarde, droit devant lui un

Moyennes et écarts types de la prépondérance nu-

mur blanc, perpendiculaire à son axe visuel, situé à 3,5

cale et des critères stabilométriques une fois calculés,

m. Après avoir fermé les yeux, il piétine, 50 pas sur

les variances ont été comparées par le test de Fischer

place, à une fréquence dont le rythme, (72 par minu-

(au seuil p<0,05).

te) est donné par un métronome tenu par l’opérateur
derrière lui, au niveau de la jonction cervico- thoracique ; ses pieds sont nus, il lève les cuisses à 45°, les
bras tendus, les yeux fermés, et ceci pendant toute la
durée du test. La pièce est sombre sans source lumineuse, ni sonore. Après cinquante pas, l’angle de spin,
c’est à dire de rotation du corps du sujet autour de son
axe vertical, rend compte de l’hypertonie relative des
muscles extenseurs controlatéraux à la rotation (Gagey
&Weber, 2004).
Le test est réalisé dans les trois conditions habituelles, la tête en position neutre (TN) puis tête tournée à
droite (TD) et tête tournée à G (TG) (Fig 2). La valeur
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Figura 2. Test de piétinement de Fukuda chez le sujet normal,
tête tournée à droite (le sujet tourne normalement vers sa
gauche), tête en position neutre et tête tournée à gauche (le
sujet tourne normalement vers sa droite), (d’après Gagey et
Gentaz, 1996).
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Résultats

d’aplomb, un plan de morsure modifie le test des ro-

Cette procédure a permis de recruter 26 patients

tateurs observé en posture mandibulaire habituelle, in-

(âge, 40 ± 25 ans). Le protocole prévoyait de continuer

dication reconnue que l’appareil manducateur peut, le

l’inclusion de sujets dans chacun des groupes sans in-

plus souvent, participer à ces anomalies de la régula-

terruption jusqu’au moment où l’effectif du moins nom-

tion posturale, le test du piétinement valide systémati-

breux atteindrait 13 sujets. Les hasards du recrutement

quement cette conclusion : la différence entre les deux

ont abouti à une répartition égale dès le 26e patient.

catégories de patients que détermine le test des rota-

Le test des rotateurs n’a pas montré de différen-

teurs reste significative dans les deux formulations du

ce de réponse, sur cet échantillon, entre les deux si-

test de piétinement, spin en tête neutre et prévalence

tuations d’occlusion, intercuspidation habituelle et in-

du gain nucal.

tercuspidation modifiée. Les comparaisons de résultats

Les résultats stabilométriques montrent que les va-

ont, en conséquence, été pratiquées entre la posture

riations significatives de critères (Tableau II) existent

mandibulaire de repos (dents qui ne se touchent pas) et

principalement les yeux fermés et sauf deux exceptions,

l’intercuspidation modifiée (avec plan de morsure).

dans le groupe pour lequel le plan de morsure ne modi-

Dans le groupe de sujets dont il modifie le test des

fie pas le test des rotateurs.

rotateurs, le plan de morsure entraîne une variation significative du test de piétinement, tête en position neu-

Discussion

tre (p<0,025) et diminue significativement la prépon-

Par rapport à la posture mandibulaire de repos, les

dérance du gain nucal (p <0,05) (Tableau I). Il inver-

deux positions occlusales, intercuspidation habituelle et

se le sens de rotation du piétinement chez 6 des 13 su-

avec plan de morsure, ont entraîné une variation toni-

jets et l’annule chez 2. Alors que sans plan de morsu-

que identique du test des rotateurs chez tous les pa-

re la prépondérance du gain nucal est anormale [supé-

tients. Cette observation confirme l’expérience des cli-

rieure à 50°, limite de la normalité pour Gagey & Weber,

niciens : il est très rare que les réponses toniques à ces

(2004)], chez 10 sujets sur 13 (77%), elle ne l’est plus

deux situations soient différentes.

que pour 3 de ces 13 sujets (23%) avec lui.

Lorsqu’il est pratiqué par un opérateur entraîné, le

Dans le groupe pour lequel le plan de morsure ne

test des rotateurs apparaît comme reproductible (Ma-

modifie pas le test des rotateurs, il ne modifie pas non

thurin, 2007) bien que les résultats d’autres études

plus la valeur moyenne de la prépondérance du gain

soient contradictoires (Tardieu et al, 2007). Lorsqu’une

nucal. Cette prépondétance est anormale (> 50°) 8 fois

modification de l’occlusion (intercuspidation habituelle

sur 13 (environ 60%) sans plan de morsure ; cette pro-

ou avec plan de morsure) provoque une réponse toni-

portion reste la même lorsque sujet en porte un.

que différente de celle qu’il a observée en posture man-

En résumé, lorsque, chez des patients en défaut

dibulaire de repos, le clinicien apparaît fondé à orien-

Nbre.

Tête Neutre

Prépondérance

Moyenne

9.167

-12.31

Ecart Type

56.64

81.91

Moyenne

6.154

-26.92

Ecart Type

31.501

47.29

Groupe I sans plan de morsure

13

Groupe I avec plan de morsure

Fisher
Nbre.
Groupe II sans cale dentaire

3.21

3.00

p<0.025

p<0.05

Tête Neutre

Prépondérance

13
Moyenne

18.46

27.2

Ecart Type

47.37

80.5

Moyenne

16.923

16.92

Ecart Type

63.049

94.41

1.770

1.370

N.S.

N.S.

Groupe II avec cales dentaires

Fisher

Tableau I. Variances moyennes du spin tête neutre et de la prépondérance du gain nucal des deux groupe de sujets, avec et sans
plan de morsure. Le groupe des sujets dont le plan de morsure modifie le test de rotateurs, présente une variation significative du test
de piétinement, aussi bien la tête en position neutre que de la prépondérance du gain nucal. Le groupe dont le test des rotateurs est
insensible au plan de morsure l’est aussi au test du piétinement.
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Variants au test
des rotateurs

Yeux Ouverts
Sans cales
dentaires

Avec cales
dentaires

Yeux Fermés
Comparaison

Sans cales
dentaires

Avec cales
dentaires

Comparaison

Critères
stabilométriques

Moy.

E.
type

Moy.

E.
type

Fisher

Moy.

E.
type

Moy.

E.
type

Fisher

Surface (LN mm²)

4.24

0.58

4.46

0.38

N.S.

4.97

0.56

4.78

0.52

N.S.

X moyen (mm)

-5.33

10.54

-4.63

7.07

N.S.

-2.54

8.96

-2.06

9.78

N.S.

Y moyen (mm)

-35.00

9.83

-32.54

11.68

N.S.

-33.84

10.01

-30.96

9.96

N.S.

LFS (LN)

-0.38

0.24

-0.57

0.27

N.S.

-0.16

0.21

-0.41

0.24

N.S.

VFY

-0.17

1.13

-0.39

0.97

N.S.

-1.66

1.81

-1.67

1.27

N.S.

Var. Vit. (mm/s)

11.19

3.19

10.46

3.23

N.S.

11.01

2.30

10.40

2.98

N.S.

AN02X %

11.75

6.53

12.37

6.59

N.S.

15.12

8.63

17.48

11.68

N.S.

AN02Y %

9.39

7.92

5.12

2.06

p<0.001

15.59

8.10

17.37

8.62

N.S.

AN03X %

14.18

8.97

10.75

6.17

N.S.

16.98

7.45

15.29

9.15

N.S.

AN03Y %

6.92

6.81

7.05

6.51

N.S.

12.20

11.57

10.94

6.75

p<0.05

5.34

0.23

4.93

0.33

N.S.

Romberg (LN)
Invariants au test
des rotateurs

Yeux Ouverts
Sans cales
dentaires

Avec cales
dentaires

Yeux Fermés
Comparaison

Sans cales
dentaires

Avec cales
dentaires

Comparaison

Critères
stabilométriques

Moy

E type

Moy

E type

Fisher

Moy

E type

Moy

E type

Fisher

Surface (LN mm²)

4.94

0.63

4.86

0.58

N.S.

5.38

0.32

5.43

0.52

p<0.05

X moyen (mm)

5.91

3.33

2.44

6.16

p<0.025

-0.11

3.99

-0.66

8.57

p<0.01

Y moyen (mm)

-31.03

12.12

-35.74

7.91

N.S.

-29.21

6.71

-31.20

7.47

N.S.

LFS (LN)

-0.23

0.21

-0.30

0.21

N.S.

0.08

0.18

-0.06

0.24

N.S.

VFY

-0.27

1.20

0.44

1.25

N.S.

0.63

1.56

1.26

2.47

N.S.

Var. Vit. (mm/s)

10.26

3.07

11.96

2.70

N.S.

12.31

2.15

13.36

2.98

N.S.

AN02X %

11.88

5.64

21.92

16.72

p<0.001

28.37

12.33

19.64

11.70

N.S.

AN02Y %

12.74

8.61

9.63

6.29

N.S.

16.93

2.88

12.29

5.10

p<0.025

AN03X %

10.00

5.87

12.12

4.32

N.S.

12.65

5.24

11.50

9.50

p<0.025

AN03Y %

7.43

6.23

5.08

4.74

N.S.

9.34

6.50

8.29

3.81

p<0.05

5.05

0.47

5.18

0.18

p<0.001

Romberg (LN)

Tableau II. Comparaison, par le test de Fisher, des deux groupes, avec et sans plan de morsure, yeux ouverts et yeux fermés, de
l’ensemble des critères stabilométriques retenus. Le groupe variant au test des rotateurs est significatif pour l’ANØ2Y les yeux ouverts
et l’ANØ3Y les yeux fermés. Le groupe invariant montre une significativité de six critères sur onze.

ter la suite de son examen vers une interférence possi-

La concordance des variations induites par la

ble de l’appareil manducateur sur la régulation du tonus

même modification de situation mandibulaire sur deux

postural.

tests cliniques différents constitue un argument en fa-
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Alain Scheibel, Marc Exposito, Pierre Marie Gagey, Bernard Weber.

veur de ce type d’exploration clinique. Chacun de ces

a modifié certains critères des enregistrements des su-

tests prétend examiner, dans sa logique propre, la ré-

jets sans anomalie manducatrice mais non, à deux ex-

gulation posturale ; les cliniciens les utilisent pour met-

ceptions près, ceux que les tests cliniques définissaient

tre en jeu d’autres entrées du système d’aplomb. Ils les

comme soupçonnés de ce type de perturbations. Le

considèrent en général comme reproductibles lorsqu’ils

plan de morsure utilisé dans ce travail (bristol de 2 x

en ont acquis la maîtrise. Or ce mode d’examen est

1cm) était identique chez tous les sujets ; son manque

contesté par les tenants de l’Evidence based medici-

d’adaptation au type de dysfonction mandibulaire sous-

ne, pour lesquels la subjectivité de ce type d’examen,

-jacent serait-il en cause ?

non instrumental ou non validé par une étude multi-

La question est souvent posée de savoir si l’examen

centrique, est entachée d’inefficacité par imprécision,

d’un sujet couché, comme il l’est pour le test des rota-

voire par manque de rigueur. Il est vrai que la prati-

teurs, permet de tirer des interprétations valides pour ce

que de ces tests offre au clinicien expérimenté une in-

sujet debout, condition du test du piétinement. Le pré-

formation fiable pour lui (reproductibilité isolée) ; mais

sent travail apporte un début de réponse. Il constitue le

que, confrontée à celle d‘autres praticiens aussi expé-

prototype d’une recherche clinique qui permettrait de

rimentés, elle ne permet d‘exprimer une concordance

valider la fiabilité de tests contestés lorsque la repro-

qu’après un apprentissage commun de sa formulation

ductibilité inter-praticiens se révèle difficile à démontrer

(reproductibilité partagée, Weber, 2007). Les présents

ou contestable.

résultats confortent cette différence : le test des rotateurs dont la reproductibilité inter-praticiens est effec-

Conclusion

tivement discutable et discutée, pratiqué par un prati-

La différence significative que met en évidence le

cien expérimenté se trouve en concordance avec le test

test du piétinement entre les sujets, en défaut d’aplomb,

du piétinement dont la reproductibilité n’est pas mise

dont le test des rotateurs est sensible à la pose d’un plan

en doute (Jaïs & Weber, 2003).

de morsure, permet trois conclusions. Pour l’examen

Dans un travail précédent, Bonnier (1997) recru-

clinique, le test des rotateurs constitue une exploration

tait les sujets de son protocole de façon similaire à la

utile et efficace de l’implication de la mandibule dans

nôtre ; mais il effectuait les enregistrements stabilomé-

la régulation posturale ; en stabilométrie l’utilisation

triques avec une gouttière placée sur l’arcade dentai-

d’un plan de morsure, corrigeant ou non, la dysfonction

re inférieure, supposée rééquilibrer l’articulé dentaire.

manducatrice ne semble pas présenter d’intérêt majeur.

Les résultats stabilométriques lui ont alors montré des

La concordance de deux tests cliniques dont l’un est

variations significatives, yeux ouverts, des critères sur-

examinateur dépendant peut, comme dans le présent

face et ANØ3 dans le plan sagittal. Nos résultats stabi-

protocole, justifier cette approche de la régulation

lométriques sont déroutants : contrairement aux siens

posturale parfois contestée dans son principe. L’examen

et à l’hypothèse qui supposait une concordance entre

clinique apprécie, mieux que toute mesure isolée, les

les variations des données cliniques et stabilométriques

capacités d’adaptation à la verticalité à laquelle le sujet

à l’interposition du plan de morsure, cette manœuvre

est confronté quoiqu’il entreprenne.
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Introduction
As guardians and stewards of the research record, editors should encourage authors to strive
for, and adhere themselves to, the highest standards of publication ethics. Furthermore,
editors are in a unique position to indirectly foster responsible conduct of research through
their policies and processes. To achieve the maximum effect within the research community,
ideally all editors should adhere to universal standards and good practices. While there are
important differences between different fields and not all areas covered are relevant to each
research community, there are important common editorial policies, processes, and principles
that editors should follow to ensure the integrity of the research record.
These guidelines are a starting point and are aimed at journal editors in particular. While
books and monographs are important and relevant research records in many fields, guidelines
for book editors are beyond the scope of these recommendations. It is hoped that in due
course such guidelines can be added to this document.
Editors should regard themselves as part of the wider professional editorial community, keep
themselves abreast of relevant policies and developments, and ensure their editorial staff is
trained and kept informed of relevant issues.
To be a good editor requires many more principles than are covered here. These suggested
principles, policies, and processes are particularly aimed at fostering research and publication
integrity.

Editorial Principles
1. Accountability and responsibility for journal content
Editors have to take responsibility for everything they publish and should have
procedures and policies in place to ensure the quality of the material they publish and
maintain the integrity of the published record (see paragraphs 4-8).

2. Editorial independence and integrity
An important part of the responsibility to make fair and unbiased decisions is the
upholding of the principle of editorial independence and integrity.
2.1 Separating decision-making from commercial considerations
Editors should make decisions on academic merit alone and take full responsibility for
their decisions. Processes must be in place to separate commercial activities within a
journal from editorial processes and decisions. Editors should take an active interest
in the publisher’s pricing policies and strive for wide and affordable accessibility of
the material they publish.
Sponsored supplements must undergo the same rigorous quality control and peer
review as any other content for the journal. Decisions on such material must be made
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in the same way as any other journal content. The sponsorship and role of the sponsor
must be clearly declared to readers.
Advertisements need to be checked so that they follow journal guidelines, should be
clearly distinguishable from other content, and should not in any way be linked to
scholarly content.
2.2 Editors’ relationship to the journal publisher or owner
Editors should ideally have a written contract setting out the terms and conditions of
their appointment with the journal publisher or owner. The principle of editorial
independence should be clearly stated in this contract. Journal publishers and owners
should not have any role in decisions on content for commercial or political reasons.
Publishers should not dismiss an editor because of any journal content unless there
was gross editorial misconduct or an independent investigation has concluded that the
editor’s decision to publish was against the journal’s scholarly mission.
2.3 Journal metrics and decision-making
Editors should not attempt to inappropriately influence their journal’s ranking by
artificially increasing any journal metric. For example, it is inappropriate to demand
that references to that journal’s articles are included except for genuine scholarly
reasons. In general, editors should ensure that papers are reviewed on purely scholarly
grounds and that authors are not pressured to cite specific publications for nonscholarly reasons.

3. Editorial confidentiality
3.1 Authors’ material
If a journal operates a system where peer reviewers are chosen by editors (rather than
posting papers for all to comment as a pre-print version), editors must protect the
confidentiality of authors’ material and remind reviewers to do so as well. In general,
editors should not share submitted papers with editors of other journals, unless with
the authors’ agreement or in cases of alleged misconduct (see below). Editors are
generally under no obligation to provide material to lawyers for court cases. Editors
should not give any indication of a paper’s status with the journal to anyone other
than the authors. Web-based submission systems must be run in a way that prevents
unauthorised access.
In the case of a misconduct investigation, it may be necessary to disclose material to
third parties (e.g., an institutional investigation committee or other editors).
3.2 Reviewers
Editors should protect reviewers’ identities unless operating an open peer review
system. However, if reviewers wish to disclose their names, this should be permitted.
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If there is alleged or suspected reviewer misconduct it may be necessary to disclose a
reviewer’s name to a third party.

General editorial policies
4. Encourage maximum transparency and complete and honest reporting
To advance knowledge in scholarly fields, it is important to understand why particular
work was done, how it was planned and conducted and by whom, and what it adds to
current knowledge. To achieve this understanding, maximum transparency and complete
and honest reporting are crucial.
4.1 Authorship and responsibility
Journals should have a clear policy on authorship that follows the standards within the
relevant field. They should give guidance in their information for authors on what is
expected of an author and, if there are different authorship conventions within a field,
they should state which they adhere to.
For multidisciplinary and collaborative research, it should be apparent to readers who
has done what and who takes responsibility for the conduct and validity of which
aspect of the research. Each part of the work should have at least one author who
takes responsibility for its validity. For example, individual contributions and
responsibilities could be stated in a contributor section. All authors are expected to
have contributed significantly to the paper and to be familiar with its entire content
and ideally, this should be declared in an authorship statement submitted to the
journal.
When there are undisputed changes in authorship for appropriate reasons, editors
should require that all authors (including any whose names are being removed from
an author list) agree these in writing. Authorship disputes (i.e., disagreements on who
should or should not be an author before or after publication) cannot be adjudicated
by editors and should be resolved at institutional level or through other appropriate
independent bodies for both published and unpublished papers. Editors should then
act on the findings, for example by correcting authorship in published papers.
Journals should have a publicly declared policy on how papers submitted by editors or
editorial board members are handled (see paragraph on editorial conflicts of interest:
8.2).
4.2 Conflicts of interest and role of the funding source
Editors should have policies that require all authors to declare any relevant financial
and non-financial conflicts of interest and publish at least those that might influence a
reader’s perception of a paper, alongside the paper. The funding source of the
research should be declared and published, and the role of the funding source in the
conception, conduct, analysis, and reporting of the research should be stated and
published.
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Editors should make it clear in their information for authors if in certain sections of
the journal (e.g., commissioned commentaries or review articles) certain conflicts of
interest preclude authorship.

4.3 Full and honest reporting and adherence to reporting guidelines
Among the most important responsibilities of editors is to maintain a high standard in
the scholarly literature. Although standards differ among journals, editors should
work to ensure that all published papers make a substantial new contribution to their
field. Editors should discourage so-called ‘salami publications’ (i.e., publication of the
minimum publishable unit of research), avoid duplicate or redundant publication
unless it is fully declared and acceptable to all (e.g., publication in a different
language with cross-referencing), and encourage authors to place their work in the
context of previous work (i.e., to state why this work was necessary/done, what this
work adds or why a replication of previous work was required, and what readers
should take away from it).
Journals should adopt policies that encourage full and honest reporting, for example,
by requiring authors in fields where it is standard to submit protocols or study plans,
and, where they exist, to provide evidence of adherence to relevant reporting
guidelines. Although devised to improve reporting, adherence to reporting guidelines
also makes it easier for editors, reviewers, and readers to judge the actual conduct of
the research.
Digital image files, figures, and tables should adhere to the appropriate standards in
the field. Images should not be inappropriately altered from the original or present
findings in a misleading way.
Editors might also consider screening for plagiarism, duplicate or redundant
publication by using anti-plagiarism software, or for image manipulation. If
plagiarism or fraudulent image manipulation is detected, this should be pursued with
the authors and relevant institutions (see paragraph on how to handle misconduct: 5.2)

5. Responding to criticisms and concerns
Reaction and response to published research by other researchers is an important part of
scholarly debate in most fields and should generally be encouraged. In some fields,
journals can facilitate this debate by publishing readers’ responses. Criticisms may be
part of a general scholarly debate but can also highlight transgressions of research or
publication integrity.
5.1 Ensuring integrity of the published record - corrections
When genuine errors in published work are pointed out by readers, authors, or editors,
which do not render the work invalid, a correction (or erratum) should be published as
soon as possible. The online version of the paper may be corrected with a date of
correction and a link to the printed erratum. If the error renders the work or substantial
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parts of it invalid, the paper should be retracted with an explanation as to the reason
for retraction (i.e., honest error).
5.2 Ensuring the integrity of the published record – suspected research or
publication misconduct
If serious concerns are raised by readers, reviewers, or others, about the conduct,
validity, or reporting of academic work, editors should initially contact the authors
(ideally all authors) and allow them to respond to the concerns. If that response is
unsatisfactory, editors should take this to the institutional level (see below). In rare
cases, mostly in the biomedical field, when concerns are very serious and the
published work is likely to influence clinical practice or public health, editors should
consider informing readers about these concerns, for example by issuing an
‘expression of concern’, while the investigation is ongoing. Once an investigation is
concluded, the appropriate action needs to be taken by editors with an accompanying
comment that explains the findings of the investigation. Editors should also respond
to findings from national research integrity organisations that indicate misconduct
relating to a paper published in their journal. Editors can themselves decide to retract
a paper if they are convinced that serious misconduct has happened even if an
investigation by an institution or national body does not recommend it.
Editors should respond to all allegations or suspicions of research or publication
misconduct raised by readers, reviewers, or other editors. Editors are often the first
recipients of information about such concerns and should act, even in the case of a
paper that has not been accepted or has already been rejected. Beyond the specific
responsibility for their journal’s publications, editors have a collective responsibility
for the research record and should act whenever they become aware of potential
misconduct if at all possible. Cases of possible plagiarism or duplicate/redundant
publication can be assessed by editors themselves. However, in most other cases,
editors should request an investigation by the institution or other appropriate bodies
(after seeking an explanation from the authors first and if that explanation is
unsatisfactory).
Retracted papers should be retained online, and they should be prominently marked as
a retraction in all online versions, including the PDF, for the benefit of future readers.
For further guidance on specific allegations and suggested actions, such as retractions,
see the COPE flowcharts and retraction guidelines
(http://publicationethics.org/flowcharts;
http://publicationethics.org/files/u661/Retractions_COPE_gline_final_3_Sept_09__2_.pdf).

5.3 Encourage scholarly debate
All journals should consider the best mechanism by which readers can discuss papers,
voice criticisms, and add to the debate (in many fields this is done via a print or online correspondence section). Authors may contribute to the debate by being allowed
to respond to comments and criticisms where relevant. Such scholarly debate about
published work should happen in a timely manner. Editors should clearly distinguish
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between criticisms of the limitations of a study and criticisms that raise the possibility
of research misconduct. Any criticisms that raise the possibility of misconduct should
not just be published but should be further investigated even if they are received a
long time after publication.

Editorial policies relevant only to journals that publish research in
humans or animals
6. Critically assess and require a high standard of ethical conduct of
research
Especially in biomedical research but also in social sciences and humanities, ethical
conduct of research is paramount in the protection of humans and animals. Ethical
oversight, appropriate consent procedures, and adherence to relevant laws are required
from authors. Editors need to be vigilant to concerns in this area.
6.1 Ethics approval and ethical conduct
Editors should generally require approval of a study by an ethics committee (or
institutional review board) and the assurance that it was conducted according to the
Declaration of Helsinki for medical research in humans but, in addition, should be
alert to areas of concern in the ethical conduct of research. This may mean that a
paper is sent to peer reviewers with particular expertise in this area, to the journal’s
ethics committee if there is one, or that editors require further reassurances or
evidence from authors or their institutions.
Papers may be rejected on ethical grounds even if the research had ethics committee
approval.
6.2 Consent (to take part in research)
If research is done in humans, editors should ensure that a statement on the consent
procedure is included in the paper. In most cases, written informed consent is the
required norm. If there is any concern about the consent procedure, if the research is
done in vulnerable groups, or if there are doubts about the ethical conduct, editors
should ask to see the consent form and enquire further from authors, exactly how
consent was obtained.
6.3 Consent (for publication)
For all case reports, small case series, and images of people, editors should require the
authors to have obtained explicit consent for publication (which is different from
consent to take part in research). This consent should inform participants which
journal the work will be published in, make it clear that, although all efforts will be
made to remove unnecessary identifiers, complete anonymity is not possible, and
ideally state that the person described has seen and agreed with the submitted paper.
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The signed consent form should be kept with the patient file rather than sent to the
journal (to maximise data protection and confidentiality, see paragraph 6.4). There
may be exceptions where it is not possible to obtain consent, for example when the
person has died. In such cases, a careful consideration about possible harm is needed
and out of courtesy attempts should be made to obtain assent from relatives. In very
rare cases, an important public health message may justify publication without
consent if it is not possible despite all efforts to obtain consent and the benefit of
publication outweighs the possible harm.
6.4 Data protection and confidentiality
Editors should critically assess any potential breaches of data protection and patient
confidentiality. This includes requiring properly informed consent for the actual
research presented, consent for publication where applicable (see paragraph 6.3), and
having editorial policies that comply with guidelines on patient confidentiality.
6.5 Adherence to relevant laws and best practice guidelines for ethical conduct
Editors should require authors to adhere to relevant national and international laws
and best practice guidelines where applicable, for example when undertaking animal
research. Editors should encourage registration of clinical trials.

Editorial Processes
7. Ensuring a fair and appropriate peer review process
One of the most important responsibilities of editors is organising and using peer review
fairly and wisely. Editors should explain their peer review processes in the information
for authors and also indicate which parts of the journal are peer reviewed.
7.1 Decision whether to review
Editors may reject a paper without peer review when it is deemed unsuitable for the
journal’s readers or is of poor quality. This decision should be made in a fair and
unbiased way. The criteria used to make this decision should be made explicit. The
decision not to send a paper for peer review should only be based on the academic
content of the paper, and should not be influenced by the nature of the authors or the
host institution.
7.2 Interaction with peer reviewers
Editors should use appropriate peer reviewers for papers that are considered for
publication by selecting people with sufficient expertise and avoiding those with
conflicts of interest. Editors should ensure that reviews are received in a timely
manner.
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Peer reviewers should be told what is expected of them and should be informed about
any changes in editorial policies. In particular, peer reviewers should be asked to
assess research and publication ethics issues (i.e., whether they think the research was
done and reported ethically, or if they have any suspicions of plagiarism, fabrication,
falsification, or redundant publication). Editors should have a policy to request a
formal conflict of interest declaration from peer reviewers and should ask peer
reviewers to inform them about any such conflict of interest at the earliest opportunity
so that they can make a decision on whether an unbiased review is possible. Certain
conflicts of interest may disqualify a peer reviewer. Editors should stress
confidentiality of the material to peer reviewers and should require peer reviewers to
inform them when they ask a colleague for help with a review or if they mentor a
more junior colleague in conducting peer review. Editors should ideally have a
mechanism to monitor the quality and timeliness of peer review and to provide
feedback to reviewers.

7.3 Reviewer misconduct
Editors must take reviewer misconduct seriously and pursue any allegation of breach
of confidentiality, non-declaration of conflicts of interest (financial or non-financial),
inappropriate use of confidential material, or delay of peer review for competitive
advantage. Allegations of serious reviewer misconduct, such as plagiarism, should be
taken to the institutional level (for further guidance see:
http://publicationethics.org/files/u2/07_Reviewer_misconduct.pdf).
7.4 Interaction with authors
Editors should make it clear to authors what the role of the peer reviewer is because
this may vary from journal to journal. Some editors regard peer reviewers as advisors
and may not necessarily follow (or even ask for) reviewers’ recommendations on
acceptance or rejection. Correspondence from editors is usually with the
corresponding author, who should guarantee to involve co-authors at all stages.
Communicating with all authors at first submission and at final acceptance stage can
be helpful to ensure all authors are aware of the submission and have approved the
publication. Normally, editors should pass on all peer reviewers’ comments in their
entirety. However, in exceptional cases, it may be necessary to exclude parts of a
review, if it, for example, contains libellous or offensive remarks. It is important,
however, that such editorial discretion is not inappropriately used to suppress
inconvenient comments.
There should always be good reasons, which are clearly communicated to authors, if
additional reviewers are sought at a late stage in the process.
The final editorial decision and reasons for this should be clearly communicated to
authors and reviewers. If a paper is rejected, editors should ideally have an appeals
process. Editors, however, are not obliged to overturn their decision.
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8. Editorial decision-making
Editors are in a powerful position by making decisions on publications, which makes it
very important that this process is as fair and unbiased as possible, and is in accordance
with the academic vision of the particular journal.

8.1 Editorial and journal processes
All editorial processes should be made clear in the information for authors. In
particular, it should be stated what is expected of authors, which types of papers are
published, and how papers are handled by the journal. All editors should be fully
familiar with the journal policies, vision, and scope. The final responsibility for all
decisions rests with the editor-in-chief.
8.2 Editorial conflicts of interest
Editors should not be involved in decisions about papers in which they have a conflict
of interest, for example if they work or have worked in the same institution and
collaborated with the authors, if they own stock in a particular company, or if they
have a personal relationship with the authors. Journals should have a defined process
for handling such papers. Journals should also have a process in place to handle
papers submitted by editors or editorial board members to ensure unbiased and
independent handling of such papers. This process should be stated in the information
for authors. Editorial conflicts of interests should be declared, ideally publicly.
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Summary
The research being reported should have been conducted in an ethical
and responsible manner and should comply with all relevant legislation.
Researchers should present their results clearly, honestly, and without
fabrication, falsification or inappropriate data manipulation.
Researchers should strive to describe their methods clearly and
unambiguously so that their findings can be confirmed by others.
Researchers should adhere to publication requirements that submitted work
is original, is not plagiarised, and has not been published elsewhere.
Authors should take collective responsibility for submitted and published
work.
The authorship of research publications should accurately reflect individuals’
contributions to the work and its reporting.
Funding sources and relevant conflicts of interest should be disclosed.
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Introduction

Publication is the final stage of research and therefore a responsibility for all
researchers. Scholarly publications are expected to provide a detailed and permanent
record of research. Because publications form the basis for both new research and the
application of findings, they can affect not only the research community but also,
indirectly, society at large. Researchers therefore have a responsibility to ensure that
their publications are honest, clear, accurate, complete and balanced, and should avoid
misleading, selective or ambiguous reporting. Journal editors also have
responsibilities for ensuring the integrity of the research literature and these are set
out in companion guidelines.
This document aims to establish international standards for authors of scholarly
research publications and to describe responsible research reporting practice. We hope
these standards will be endorsed by research institutions, funders, and professional
societies; promoted by editors and publishers; and will aid in research integrity
training.

Responsible research publication
1
Soundness and reliability
1.1
The research being reported should have been conducted in an ethical and
responsible manner and follow all relevant legislation. [See also the Singapore
Statement on Research Integrity, www.singaporestatement.org]
1.2

The research being reported should be sound and carefully executed.

1.3
Researchers should use appropriate methods of data analysis and display (and,
if needed, seek and follow specialist advice on this).
1.4
Authors should take collective responsibility for their work and for the content
of their publications. Researchers should check their publications carefully at all
stages to ensure methods and findings are reported accurately. Authors should
carefully check calculations, data presentations, typescripts/submissions and proofs.
2
Honesty
2.1
Researchers should present their results honestly and without fabrication,
falsification or inappropriate data manipulation. Research images (e.g. micrographs,
X-rays, pictures of electrophoresis gels) should not be modified in a misleading way.
2.2
Researchers should strive to describe their methods and to present their
findings clearly and unambiguously. Researchers should follow applicable reporting
guidelines. Publications should provide sufficient detail to permit experiments to be
repeated by other researchers.
2.3
Reports of research should be complete. They should not omit inconvenient,
inconsistent or inexplicable findings or results that do not support the authors’ or
sponsors’ hypothesis or interpretation.
2.4
Research funders and sponsors should not be able to veto publication of
findings that do not favour their product or position. Researchers should not enter
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agreements that permit the research sponsor to veto or control the publication of the
findings (unless there are exceptional circumstances, such as research classified by
governments because of security implications).
2.5
Authors should alert the editor promptly if they discover an error in any
submitted, accepted or published work. Authors should cooperate with editors in
issuing corrections or retractions when required.
2.6
Authors should represent the work of others accurately in citations and
quotations.
2.7
Authors should not copy references from other publications if they have not
read the cited work.
3
Balance
3.1
New findings should be presented in the context of previous research. The
work of others should be fairly represented. Scholarly reviews and syntheses of
existing research should be complete, balanced, and should include findings
regardless of whether they support the hypothesis or interpretation being proposed.
Editorials or opinion pieces presenting a single viewpoint or argument should be
clearly distinguished from scholarly reviews.
3.2

Study limitations should be addressed in publications.

4
Originality
4.1
Authors should adhere to publication requirements that submitted work is
original and has not been published elsewhere in any language. Work should not be
submitted concurrently to more than one publication unless the editors have agreed to
co-publication. If articles are co-published this fact should be made clear to readers.
4.2
Applicable copyright laws and conventions should be followed. Copyright
material (e.g. tables, figures or extensive quotations) should be reproduced only with
appropriate permission and acknowledgement.
4.3
Relevant previous work and publications, both by other researchers and the
authors’ own, should be properly acknowledged and referenced. The primary
literature should be cited where possible.
4.4
Data, text, figures or ideas originated by other researchers should be properly
acknowledged and should not be presented as if they were the authors’ own. Original
wording taken directly from publications by other researchers should appear in
quotation marks with the appropriate citations.
4.5
Authors should inform editors if findings have been published previously or if
multiple reports or multiple analyses of a single data set are under consideration for
publication elsewhere. Authors should provide copies of related publications or work
submitted to other journals.
4.6
Multiple publications arising from a single research project should be clearly
identified as such and the primary publication should be referenced. Translations and
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adaptations for different audiences should be clearly identified as such, should
acknowledge the original source, and should respect relevant copyright conventions
and permission requirements. If in doubt, authors should seek permission from the
original publisher before republishing any work.
5
Transparency
5.1
All sources of research funding, including direct and indirect financial support,
supply of equipment or materials, and other support (such as specialist statistical or
writing assistance) should be disclosed.
5.2
Authors should disclose the role of the research funder(s) or sponsor (if any)
in the research design, execution, analysis, interpretation and reporting.
5.3
Authors should disclose relevant financial and non-financial interests and
relationships that might be considered likely to affect the interpretation of their
findings or which editors, reviewers or readers might reasonably wish to know. This
includes any relationship to the journal, for example if editors publish their own
research in their own journal. In addition, authors should follow journal and
institutional requirements for disclosing competing interests.
6
Appropriate authorship and acknowledgement
6.1
The research literature serves as a record not only of what has been discovered
but also of who made the discovery. The authorship of research publications should
therefore accurately reflect individuals’ contributions to the work and its reporting.
6.2
In cases where major contributors are listed as authors while those who made
less substantial, or purely technical, contributions to the research or to the publication
are listed in an acknowledgement section, the criteria for authorship and
acknowledgement should be agreed at the start of the project. Ideally, authorship
criteria within a particular field should be agreed, published and consistently applied
by research institutions, professional and academic societies, and funders. While
journal editors should publish and promote accepted authorship criteria appropriate to
their field, they cannot be expected to adjudicate in authorship disputes.
Responsibility for the correct attribution of authorship lies with authors themselves
working under the guidance of their institution. Research institutions should promote
and uphold fair and accepted standards of authorship and acknowledgement. When
required, institutions should adjudicate in authorship disputes and should ensure that
due process is followed.
6.3
Researchers should ensure that only those individuals who meet authorship
criteria (i.e. made a substantial contribution to the work) are rewarded with authorship
and that deserving authors are not omitted. Institutions and journal editors should
encourage practices that prevent guest, gift, and ghost authorship.
Note:
• guest authors are those who do not meet accepted authorship criteria but are listed because of their
seniority, reputation or supposed influence
• gift authors are those who do not meet accepted authorship criteria but are listed as a personal favour
or in return for payment
• ghost authors are those who meet authorship criteria but are not listed
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6.4
All authors should agree to be listed and should approve the submitted and
accepted versions of the publication. Any change to the author list should be approved
by all authors including any who have been removed from the list. The corresponding
author should act as a point of contact between the editor and the other authors and
should keep co-authors informed and involve them in major decisions about the
publication (e.g. responding to reviewers’ comments).
6.5
Authors should not use acknowledgements misleadingly to imply a
contribution or endorsement by individuals who have not, in fact, been involved with
the work or given an endorsement.
7
Accountability and responsibility
7.1
All authors should have read and be familiar with the reported work and
should ensure that publications follow the principles set out in these guidelines. In
most cases, authors will be expected to take joint responsibility for the integrity of the
research and its reporting. However, if authors take responsibility only for certain
aspects of the research and its reporting, this should be specified in the publication.
7.2
Authors should work with the editor or publisher to correct their work
promptly if errors or omissions are discovered after publication.
7.3
Authors should abide by relevant conventions, requirements, and regulations
to make materials, reagents, software or datasets available to other researchers who
request them. Researchers, institutions, and funders should have clear policies for
handling such requests. Authors must also follow relevant journal standards. While
proper acknowledgement is expected, researchers should not demand authorship as a
condition for sharing materials.
7.4
Authors should respond appropriately to post-publication comments and
published correspondence. They should attempt to answer correspondents’ questions
and supply clarification or additional details where needed.
8
Adherence to peer review and publication conventions
8.1
Authors should follow publishers’ requirements that work is not submitted to
more than one publication for consideration at the same time.
8.2
Authors should inform the editor if they withdraw their work from review, or
choose not to respond to reviewer comments after receiving a conditional acceptance.
8.3
Authors should respond to reviewers’ comments in a professional and timely
manner.
8.4
Authors should respect publishers’ requests for press embargos and should not
generally allow their findings to be reported in the press if they have been accepted
for publication (but not yet published) in a scholarly publication. Authors and their
institutions should liaise and cooperate with publishers to coordinate media activity
(e.g. press releases and press conferences) around publication. Press releases should
accurately reflect the work and should not include statements that go further than the
research findings.
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9
Responsible reporting of research involving humans or animals
9.1
Appropriate approval, licensing or registration should be obtained before the
research begins and details should be provided in the report (e.g. Institutional Review
Board, Research Ethics Committee approval, national licensing authorities for the use
of animals).
9.2
If requested by editors, authors should supply evidence that reported research
received the appropriate approval and was carried out ethically (e.g. copies of
approvals, licences, participant consent forms).
9.3
Researchers should not generally publish or share identifiable individual data
collected in the course of research without specific consent from the individual (or
their representative). Researchers should remember that many scholarly journals are
now freely available on the internet, and should therefore be mindful of the risk of
causing danger or upset to unintended readers (e.g. research participants or their
families who recognise themselves from case studies, descriptions, images or
pedigrees).
9.4
The appropriate statistical analyses should be determined at the start of the
study and a data analysis plan for the prespecified outcomes should be prepared and
followed. Secondary or post hoc analyses should be distinguished from primary
analyses and those set out in the data analysis plan.
9.5
Researchers should publish all meaningful research results that might
contribute to understanding. In particular, there is an ethical responsibility to publish
the findings of all clinical trials. The publication of unsuccessful studies or
experiments that reject a hypothesis may help prevent others from wasting time and
resources on similar projects. If findings from small studies and those that fail to
reach statistically significant results can be combined to produce more useful
information (e.g. by meta-analysis) then such findings should be published.
9.6
Authors should supply research protocols to journal editors if requested (e.g.
for clinical trials) so that reviewers and editors can compare the research report to the
protocol to check that it was carried out as planned and that no relevant details have
been omitted. Researchers should follow relevant requirements for clinical trial
registration and should include the trial registration number in all publications arising
from the trial.

Ter Man. 2013; 11(52):169-174

175

Artigo Original

Association between quality of sleep and harmful
oral habits among children.
Sleep and oral habits in children.
Lara Jansiski Motta(1),
Giannasi Marson

(4)

Carolina Carvalho Bortoletto(2), Angela dos Santos Siqueira(3), Lilian Chrystiane

, Kristianne Porta Santos Fernandes(5), Raquel Agnelli Mesquita Ferrari(5), Sandra Kalil

Bussadori

(5)

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo (SP),
Brasil.

Abstract
Introduction: Sleep disorders can appear in childhood and worsen in adulthood. Harmful, non-nutritive and parafunctional oral habits are believed to have a negative effect on adequate rest at night. Purpose: The aim of the present study was to determine associations between quality of sleep and harmful oral habits among children aged three
to six years. Method: Fifty children from a private school in São Paulo (Brazil) were evaluated using two questionnaires on sleep quality and harmful oral habits. The data were submitted to descriptive analysis. The chi-square test
was employed for the categorical variables and analysis of variance (ANOVA) was carried out to compare mean values. The Student’s t-test was used for all analyses, with the significance level set at 5%. The SPSS 12.0 program for
Windows was used to analyze the results. Results: Nineteen children (38%) exhibited compromised sleep quality and
12 (40%) of these children exhibited harmful oral habits. The most frequent non-nutritive sucking habit was pacifier
sucking, corresponding to 20% of cases (n = 10); when combined with bottle feeding, this figure rose to 30% (n =
15). Only 18% of the children had no harmful oral habits. A total of 42% (n = 22) used a bottle either exclusively or
in conjunction with breastfeeding. Conclusions: A statistically significant association was found between quality of
sleep and harmful oral habits.
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INTRODUCTION

questionnaires that focus on sleep disorders. The Sleep

Sleep is a vital physiological function. Sleep disor-

Habits Questionnaire(6) is a self-administered evaluation

ders can appear in childhood and worsen in adulthood.

tool that measures sleep disorders in a valid, reliable

Therefore, information provided by parents regarding

manner and is inexpensive and easy to administer.(7,12)

this period of rest in children should be used as an inte-

This questionnaire enables the identification of sleep ir-

gral part of routine pediatric examinations.

regularities and offers guidelines for treatment and pre-

(1)

According to the American Academy of Sleep Me-

vention.

dicine, obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome is

Non-nutritive, parafunctional and harmful oral ha-

the most common sleep disorder and is caused by brea-

bits that materialize as a result of the repetition of an

thing difficulties or the complete interruption of air flow,

action with a specific purpose can become resistant to

inducing frequent waking. Obstructive sleep apnea leads

change over time, altering the normal patterns of swallo-

to chronic snoring, hypersomnia and concentration diffi-

wing, phonation and posture and affecting the quality of

culties, affecting health and quality of life, and is cha-

sleep.(4,6) Such habits are associated with different etio-

racterized by the complete cessation of respiratory air-

logies, but generally retain a strong psychological as-

flow for at least ten seconds.(1-3) In children, obstructi-

pect that can be explained by unsatisfied needs during

ve sleep apnea-hypopnea syndrome is defined when the

breastfeeding, emotional trauma related to regression

child presents at least one episode of apnea per hour.

and fixation during the oral development stage, as well

Unlike adults, in whom obstructive sleep apnea-hypop-

as by the theory that associates repetition with learned

nea syndrome is associated with excessive daytime sle-

behavior.(6) Multidisciplinary pediatric teams unanimou-

epiness, this syndrome is related to daytime hyperacti-

sly confirm that breastfeeding is the most effective way

vity in children. Hypopnea decreases airflow by 50% and

to prevent the acquisition of undesirable habits and fu-

causes a “micro-arousal” and/or a 2 to 4% drop in he-

ture associations with harmful oral habits, bottle fee-

moglobin saturation levels in the blood (SaO2). Diagno-

ding and dentofacial deformities.(7,12) Furthermore, bre-

sis is performed with a sleep test (polysomnography),

astfeeding for less than six months is strongly associa-

which consists of the simultaneous recording of activi-

ted with pacifier sucking and malocclusions.(13,20) A num-

ties of the organism during sleep.

ber of studies report an correlation between bottle fee-

(4-7)

Harmful, non-nutritive and parafunctional oral ha-

ding and harmful oral habits.(16,18-20)

bits are believed to have a negative effect on adequate

Sucking on a pacifier, finger, bottle or the lips cons-

rest at night. Sleep bruxism is an example of a sleep di-

titutes a non-nutritive oral habit.(6) Pacifier sucking, parti-

sorder characterized by the involuntary grinding of the

cularly over a long period of time, is the habit most asso-

teeth. Sleep bruxism is defined as a stereotyped move-

ciated with malocclusion(14,17,18) and discomfort in the tem-

ment disorder characterized by grinding or clenching of

poromandibular joint.(5) However, a recent study(19) reve-

the teeth during sleep, usually associated with micro-

als that using a baby bottle is the most likely trigger of

-arousals. This habit affects both genders equally, with

the development of malocclusion. Pacifier sucking is an

prevalence rates ranging from 3 to 20% of the gene-

integral part of Brazilian culture, even among people who

ral population, and is more common in the young po-

have been instructed to avoid its use.(21) The pacifier is

pulation.(5) According to the literature, the prevalence

used principally as an alternative method of comforting

of sleep bruxism in children ranges from 13.5 to 33%.

and soothing a child or when a mother is unable to attend

(8,9)

Secondary sleep bruxism is caused by neurological

to the child directly and continuously.(22,24)

disorders or primary sleep disorders as well as selecti-

Nail biting and bruxism have been recorded among

ve serotonin reuptake inhibitor antidepressants. Moreo-

children (pre-school and school ages) and can have un-

ver, dopamine and adrenaline may also be involved in

desirable results.(3,6) Bruxism is a sleep disorder common

Primary sleep bruxism

in very anxious children characterized by grinding or

is caused by predisposing genetic or psychological fac-

clenching the teeth and mainly occurs at night. Bruxism

tors, malocclusion, mild basal ganglia disorder or a com-

is generally identified by parents due to the intensity of

bination of these factors. Common signs and symptoms

the noise. Factors associated to the occlusion, such as

of sleep bruxism include the familiar noise of teeth grin-

premature contact and occlusal interference,predispose

ding, dental wear, local pain, hypertrophy of the masse-

individuals to bruxism and can also lead to the develop-

ter and temporal muscles, headaches, temporomandi-

ment of different types of malocclusion, such as devia-

bular joint disorder, poor sleep quality and daytime sle-

tions in the dental arches, facial skeleton or both. Re-

epiness.(5,6)

percussions among affected individuals range from pro-

the genesis of this condition.

(10,11)

Patient histories and parents’ observations alone do
not provide sufficient information for the identification

blems in the stomatognathic system to problems with
appearance and self-esteem.(6)

Therefore, the use of other eva-

Studies report that malocclusion is associated with

luation or screening tools is required, such as specific

alterations in phonation and swallowing as well as sleep

of sleep disorders.

(6)
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disorders. The greatest emphasis is placed on mouth
breathing due to the gravity of the associated condi-

RESULTS

tions, such as obstructive sleep apnea and alterations

Fifty children were evaluated, among whom 28

in posture.(1,3) Furthermore, individuals with the mouth-

(56%) were male and 22 (44%) were female. The use of

-breathing habit exhibit significantly higher degrees of

a baby bottle was the most frequent parafunctional habit

nocturnal symptoms, including apnea, breathing difficul-

reported by parents/guardians. Table 1 displays the dis-

ties and agitated sleep.(25)

tribution of non-nutritive sucking habits among the chil-

The aim of the present study was to assess the

dren in the present study.

quality of sleep of children with harmful oral habits.

Thirty-six percent of the children (n = 18) used a
baby bottle and 10% (n = 5) used a combination of baby

METHODS

bottle and pacifier. For the assessment of sleep quality,

An observational cross-sectional study was car-

each question received a score based on the response

ried out with the aim of determining associations betwe-

option: “Always” generated a score of 2; “sometimes”

en quality of sleep and harmful oral habits among chil-

generated a score of 1; and “never” received a score

dren aged three to six years. This study was conducted

of 0, with a higher score indicating a lower quality of

in compliance with the Brazilian National Health Coun-

sleep. The responses related to habits are displayed in

cil/Ministry of Health guidelines contained in Resolution

Table 2 and those related to sleep quality are displayed

196/96 and received approval from the Human Resear-

in Table 3.

ch Ethics Committee of the Universidade Metropolitana

The quality of sleep score ranged from 0 to 10

de Santos (Brazil) under process number 026/2010. Pa-

points, with 0 corresponding to the best quality of sleep

rents/guardians of all participants were properly infor-

and 10 corresponding to the worst. In the present study,

med regarding the objectives of the study and signed a

the mean score was 1.98, with a standard deviation of

statement of informed consent.

1.25. Males achieved a higher mean sleep quality score

Fifty children (3 to 6 years of age) from a private
school in the city of Sao Paulo were evaluated by means

than females, although the difference was not statistically significant (Table 4).

of two questionnaires administered to parents/guardians: The “Undesirable Habits Questionnaire”, composed of 15 investigative questions on harmful oral ha-

Table 1: Distribution and type of non-nutritive sucking habit

bits as well as dietary and psychological factors, and the

Harmful Oral Habitis

N

Sleep Habits Questionnaire.

Pacifier

13

Baby Bottle

18

(6)

The data were submitted to descriptive analysis.
The chi-square test was employed for the categorical
variables and analysis of variance (ANOVA) was carried
out to compare mean values. The Student’s t-test was
used for all analyses, with the significance level set at

Pacifier & Baby Bottle

5

Finger sucking

3

Nail biting

1

5%. The SPSS 12.0 program for Windows was used to

No harmful oral habit

10

analyze the results.

Total

50

Table 2. Distribution of responses in relation to sleep habits
Questions
The room where your child sleeps at night is

Your child sleeps with

N
very quiet

28

a little noisy

22

the light on

7

the light on and the door open

3

the light off and the door open

35

the light off and the door closed
a light in the hall, door open and television on

Does your child have difficulty falling asleep
at night

4
1

Sometimes

27

Never

19

Always (for the last year)

2

Always (for the last two years)

1

Always (for the last five years)

1
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Table 3. Distribution of responses in relation to sleep quality
Questions

Sometimes

Never

23

27

Is your child very sleepy during the day
Does your child wake up in the middle of the night and have difficulty going back to sleep
Does your child frequently have nightmares
Does your child frequently wake up due to feeling suffocated

7

43

27

23

5

45

Table 4. Mean sleep quality score according to gender
Gender

N

Mean

Standard Deviation

Male

28

2.07

1.152

Female

22

1.86

1.390

Total

50

1.98

1.253

p-value
0.566

Scores were divided and classified according to

the inability to fall asleep or remain asleep, has different

three degrees of compromised sleep quality: “not com-

characteristics depending on the age group.(27) Insom-

promised”, “mildly compromised” and “greatly compro-

nia is a common problem among both healthy and unhe-

mised”. In the present study, no child exhibited greatly

althy individuals and is diagnosed in 3 to 41% of chil-

compromised sleep quality, 38% (n = 19) exhibited mil-

dren.(28-30). The present study corroborates this finding,

dly compromised sleep quality and sleep quality was not

as 54% of the children were diagnosed with insomnia.

compromised in 62% (n = 31). Table 5 displays the per-

Based on the responses on the questionnaires, the

centage values regarding the presence/absence of com-

majority of children in the present study (54%) were not

promised sleep quality according to gender.

affected by daytime sleepiness; 86% did not wake up in

A statistically significant association was found be-

the middle of the night; 46% did not experience nightma-

tween harmful oral habits and compromised sleep (Table

res; and 84% had never woken up due to feeling suffo-

6).

cated. These findings indicate satisfactory sleep quality.

DISCUSSION

en harmful oral habits and sleep disorders(31,32) and state

Recent studies have revealed associations betweSleep disorders are directly associated with signifi-

that some of these habits can cause malocclusions and

cant dysfunctions in various systems, with cardiovascu-

compromise sleep quality. Therefore, the correction of

lar, neuropsychological and metabolic consequences.(26)

malocclusions may lead to an improvement in sleep di-

Forty-four percent of the children in the present study

sorders.(33,34) Parafunctions, such as bruxism, are direc-

slept in a quiet room and 70% preferred the light off and

tly associated with quality of sleep. Mouth breathing is

the door open. Fifty-four percent of the children expe-

associated with alterations in stage 4 non-REM sleep, le-

rienced difficulties falling asleep. Insomnia, defined as

ading to a greater frequency of nocturnal arousals.(35,36)
Adequate sleep in childhood is indispensible to
emotional and behavioral development as well as for

Table 5. Presence/absence of compromised sleep according
to gender
Compromised Sleep

Male

the acquisition of cognitive, learning and attention functions.(37) The most common sleep disorders among children are characterized by multiple or prolonged arou-

Absent

Present

Total

17

11

28

Female

14

8

22

Total

31

19

50

(p=0.534; p>0.05)

sals at night.
Parents/guardians offer a pacifier to crying children
because it is regarded as comforting in moments of unease. Studies consider the pacifier habit to be less harmful than sucking on a finger(28, 31) and stress the addi-

Table 6. Degree of compromised sleep associated with non-nutritive sucking habits
Compromised Sleep
Absent

Present

Total

Without non-nutritive habit

17

11

28

With non-nutritional sucking habit

14

8

22

Total

31

19

50

(p=0.02; p<0.05)
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tional advantage that it is easier to discontinue pacifier

sition of undesirable habits.(7,15-17,21,22,) Based on the re-

than other non-nutritive habits, such as finger

ports of parents/guardians, eight of the children in the

sucking. Nonetheless, pacifier use over a long period of

present study were exclusively fed with a baby bottle

time is directly associated with malocclusions, the most

and 34 used a bottle in conjunction with breastfeeding.

common of which are crossbite and open bite.(1,6,7,13,22)

Therefore, 84% of the children were bottle fed when ba-

Anterior open bite is attributed to constant non-nutri-

bies and, among these children, a total of 60% had pa-

tive sucking that creates disfigurement in the anterior

rafunctional habits.

use

(29,32)

segment of dental arches,(26) while posterior crossbite

Twelve of the 30 children with parafunctional ha-

stems from arch atresia, which hinders adequate growth

bits also experienced sleep difficulties, whereas seven

of the alveolar process and is frequently associated with

of the 20 children with no parafunctional habits exhibi-

mouth breathing.(26) Twenty-six percent of the children

ted some degree of compromised sleep. Males (39.3%)

in the present study used a pacifier either exclusively or

experienced sleep difficulties more often than females

in conjunction with a baby bottle (Table 1).

(36.4%). The finding of the present investigation are si-

As form and function go hand in hand, early treatment of inadequate oral habits improves the likelihood

milar to those of previous studies, which report that the
male gender is more affected by sleep disorders.(36,37)

of a return to normal development. The participation of
an multidisciplinary team involving pediatric dentists,

CONCLUSIONS

speech therapists and psychologists is important to allo-

The results of the present study revealed a statisti-

wing correct function to be set properly in the neurolo-

cally significant association between quality of sleep and

gical memory(27) and thus enable the maturation of glo-

harmful oral habits, particularly sucking habits, in both

bal neurological and oral functions, aside from restoring

males and females. Moreover, informing parents regar-

the function and muscle balance that was initially com-

ding the importance of sleep quality constitutes a form

promised by harmful oral habits.(28,29)

of intervention that, over time, will have a positive effect

A number of longitudinal studies report that breastfeeding is the most effective way to prevent the acqui-

on the physical and psychological development of their
children.
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Influência da terapia de contensão induzida
na funcionalidade do membro superior de
indivíduos hemiparéticos.
Constraint-induced movement therapy influence on upper extremity function in hemiparetic individuals.
Anna Carolyna Lepesteur Gianlorenço

(1*)

, Jociele Martins Kirizawa (2), Flávia Roberta Faganello (3).

Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP),
Campus Marília, Marília (SP), Brasil.
Resumo
Introdução: A Terapia por Contensão Induzida (TCI) é um programa terapêutico que visa recuperar a função do
membro superior (MS) parético de pacientes com déficits motores por meio de treinamento intensivo, prática de repetições funcionais e uso de um dispositivo de restrição no MS não-parético durante 90% das horas do dia. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da Terapia de Contensão Induzida na funcionalidade do membro
superior em indivíduos hemiparéticos que sofreram AVE há pelo menos seis meses. Método: O protocolo para a aplicação da TCI compreendeu 10 dias consecutivos de tratamento e consistiu no treinamento diário do membro superior supervisionado por um fisioterapeuta com o método Shaping por cerca de 3 horas diárias, associado à utilização
de um dispositivo de restrição do membro superior não acometido para realização das atividades de vida diária. Para
avaliar a função do membro superior foi realizado o Registro da Atividade Motora (MAL) e o teste de função motora de
WOLF (WMFT). As avaliações foram realizadas antes e depois do protocolo de tratamento. Resultados: Em relação a
MAL, os resultados mostraram diferença significativa tanto na quantidade (p=0,011) quanto na qualidade (p=0,016)
dos movimentos do membro superior acometido. Os resultados das avaliações com a WMFT mostraram diferença significativa no tempo médio para realizar as tarefas (p= 0,042) e para a qualidade de movimento (p<0,0001). Conclusão: Podemos concluir que no presente estudo a TCI foi eficaz na recuperação da funcionalidade do membro superior
dos indivíduos hemiparéticos.
Palavras-chave: Acidente Cerebral Vascular, Extremidade Superior, Hemiplegia, Reabilitação, Terapia por Exercício.
Abstract
Introduction: The Constraint-induced Movement Therapy (CIMT) is a therapeutic program which main goal is the
functional recuperation of paretic upper extremity of stroke patients with motor deficits by an intensive treatment,
practice of functional repetition and wear of restriction in non-paretic during 90% of the daily hours. Objective: The
aim of this study was evaluate the CIMT influence on upper extremity function of hemiparetic individuals. Method:
The CIMT was provided for 3 daily hours for 10 consecutive days. Besides, patients were asked to wear a restraint dispositive on the unaffected hand during 90% of their activities daily living hours. Before and after the intervention period, 2 tests were administered to evaluate motor function, the Motor Activity Log (MAL) and the Wolf Motor Function
Test (WMFT). Results: The results of MAL showed significant difference in quantity (p=0,011) and quality (p=0,016)
of paretic upper extremity movements. Analysis of WMFT indicated a significant reduction of time that patients performed the tasks (p= 0,042) and a difference for quality of movement (p<0,0001). Conclusion: The present results
showed that CIMT improves upper extremity function in hemiparetic individuals.
Keywords: Stroke, Upper Extremity, Hemiplegia, Rehabilitation, Exercise Therapy
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Influência da TCI em indivíduos hemiparéticos.

Introdução

é tema de um ensaio clínico multicêntrico nacional nos

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma condição

Estados Unidos.(6)

clínica caracterizada por um déficit neurológico decorren-

Apesar de diversos trabalhos utilizando a TCI como

te de um distúrbio na circulação cerebral, podendo resultar

programa de reabilitação após AVE, segundo revisão re-

em incapacidade e morte.(1) Segundo dados epidemiológi-

cente de Silva et al. (2010)(20), existem poucos estu-

cos, os AVEs representam a terceira maior causa de óbi-

dos com aplicação dessa técnica na população brasilei-

tos em todo o mundo (5,7 milhões de óbitos por ano), e a

ra mesmo com um crescente interesse na área. Assim, o

incidência de AVE dobra a cada década de vida em ambos

objetivo principal deste trabalho foi investigar se o trata-

os sexos após os 55 anos de idade.(2,3) Devido ao crescen-

mento com TCI, em pacientes após AVE unilateral após

te envelhecimento populacional e a taxa de sobrevivên-

pelo menos 6 meses, induz melhora na funcionalidade

cia após o AVE, cerca de 85%, espera-se uma prevalência

do membro superior acometido, e secundariamente au-

cada vez maior dessa enfermidade.(4,5)

xiliar na disseminação de conhecimento sobre a TCI.

A hemiparesia é o déficit mais comum, afetando
mais de 80% dos pacientes na fase aguda e mais de 40%

Método

deles cronicamente.(6) Além disso, o AVE é considerado o
principal causador de incapacidade funcional no ocidente,
provocando, principalmente em idosos, alterações na capacidade de desempenhar atividades cotidianas.(5,7)

Participantes
Sujeitos adultos com histórico de AVE há no mínimo
6 meses foram recrutados no período de junho a agos-

A Terapia por Contensão Induzida (TCI) “Constraint-

to de 2010 no Centro de Estudos da Educação e Saúde-

-induced Movement Therapy”, é um programa terapêuti-

UNESP, na cidade de Marília –SP. Os pacientes foram in-

co que visa recuperar a função do membro superior (MS)

formados sobre os procedimentos da pesquisa e assi-

parético de pacientes com déficits motores decorrentes

naram um termo de consentimento livre e esclarecido.

de lesões encefálicas adquiridas por meio de treinamen-

Os critérios para seleção dos participantes foram histó-

to intensivo, prática de repetições funcionais e uso de um

rico de AVE há no mínimo 6 meses, lesão unilateral de

dispositivo de restrição (luva) no MS não-parético duran-

origem isquêmica ou hemorrágica, habilidade de exten-

te 90% das horas acordadas do dia.(6,8,9,10) A TCI teve iní-

são de punho de no mínino 20° e de extensão de dedos

cio com pesquisas pré-clínicas em primatas(11,12) e baseia-

de no mínimo 10° a partir da posição neutra da mão, e

-se na superação da Teoria do não uso aprendido (lear-

estabilidade suficiente para andar quando o braço sau-

ned nonuse), pela qual os primatas voltaram a utilizar o

dável for imobilizado. O movimento ativo do polegar e

MS parético nas atividades cotidianas após a restrição do

dos dedos garantiu que a função motora fosse suficiente

MS não-parético e o uso forçado do MS parético por duas

para executar as tarefas de formação TCI.

semanas.(13) Miltner et al. (1999)(14) propõem que após

Os procedimentos realizados nesse estudo foram

uma lesão encefálica, o indivíduo que apresenta dificul-

aprovados pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculda-

dade no uso do membro afetado aprenderá rapidamen-

de de Filosofia e Ciências (FFC) da UNESP- Campus Ma-

te a utilizar estratégias compensatórias, fazendo uso ape-

rília (0546/2010).

nas da extremidade não-afetada. Segundo diversos estu-

Foram excluídos do estudo os sujeitos que apresen-

dos a TCI é capaz de reverter o não uso aprendido e me-

taram afasia global ou prejuízos cognitivos que pudes-

lhorar a funcionalidade do membro superior acometido

sem interferir na compreensão das instruções das ava-

em pessoas após AVE ou injúrias cerebrais.(9,14,15)

liações de estudo e do tratamento e que apresentaram

Pesquisas têm mostrado que a TCI pode melho-

problemas médicos descontrolados. Além disso, os par-

rar satisfatoriamente a quantidade e a qualidade de

ticipantes com pontuação inferior a 24 no MEEM (Mini

uso da extremidade acometida de pacientes crônicos

Exame do Estado Mental) foram excluídos. Após a análi-

após acidente vascular encefálico, tanto em laborató-

se dos critérios, cinco participantes foram selecionados.

rio e na prática clínica.(16-19) Os resultados foram repli-

Tabela 1 mostra os dados dos pacientes selecionados.

cados em diferentes países, com diferentes serviços

Os participantes 4 e 5 foram excluídos durante a pes-

de sistemas de saúde. Além disso, atualmente a TCI

quisa por problemas médicos não relacionados ao trata-

Tabela 1. Dados referentes aos sujeitos selecionados para participação no estudo.
Participante

Hemicorpo
acometido

Tipo de AVE

M

Direito

Isquêmico

7 anos

F

Esquerdo

Isquêmico

1 anos e 6 meses

Idade

Sexo

1

55

2

66

Tempo após AVE

3

70

M

Direito

Isquêmico

3 anos

4

35

F

Direito

Isquêmico

2 anos e 2 meses

5

65

M

Direito

Isquêmico

4 anos e 1 mês
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mento (cirurgia para ressecção de um tumor) e por au-

membro parético; (2) treinamento do membro superior

sência nas avaliações finais do trabalho, respectivamente.

parético por meio de repetição de tarefas por 3 horas diárias em centro de reabilitação utilizando o método de trei-

Medidas de avaliação

namento Shaping - Prática de tarefas adaptadas, nos 10

A pesquisa teve duração de 4 semanas, sendo que

dias semanais consecutivos; (3) lista de tarefas a serem

na 1º e 4º semanas foram realizadas as avaliações com

realizadas em seu domicílio, com o objetivo de condicionar

o Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Function

e encorajar o paciente a usar o membro parético em tare-

Test (WMFT) e a entrevista estruturada com uma escala

fas de AVDs e AIVDs em ambiente domiciliar.

de classificação chamada Registro da Atividade Motora,

Para cada paciente foram escolhidas 12 tarefas do

Motor Activity Log (MAL). O tratamento com Terapia de

shaping, divididas em dois grupos de seis tarefas. Os

Contensão Induzida foi realizado na 2º e 3º semana, em

dois grupos de tarefas foram aplicados em dias alter-

10 dias semanais consecutivos de terapia.

nados. Para cada tarefa eram realizadas 10 repetições,

Registro de Atividade Motora ou Motor Activity Log

e a dificuldade das tarefas foi aumentada progressiva-

(MAL): é uma entrevista estruturada, que inclui ques-

mente. As tarefas foram selecionadas individualmen-

tões sobre 30 atividades da vida diária, e que avalia

te de acordo com a habilidade motora, para possibilitar

quanto (freqüência) e como (qualidade) o sujeito utiliza

uma experiência bem sucedida e prevenir a frustração,

o seu membro superior mais afetado fora do ambiente

e consistiam em tarefas de destreza manual, habilidade

terapêutico. A escala permite pontuações de 0-5, sendo

motora global e tarefas funcionais, como alimentação.

que as pontuações mais altas representam melhor fun-

Os dados referentes ao Registro da Atividade Mo-

ção. A pontuação final da MAL consiste da média para a

tora, Motor Activity Log (MAL) foram analisados utili-

quantidade e qualidade de uso. Os sujeitos foram sub-

zando o teste t-student, e para os dados referentes ao

metidos à avaliação antes e após o término do trata-

Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Function

mento. A MAL também foi utilizada diariamente, porém

Test (WMFT) foi utilizado o teste de Wilcoxon. O nível de

apenas como uma forma de controle e feedback.

significância adotado foi p < 0,05.

Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Function Test (WMFT): avalia as habilidades funcionais dos pa-

Resultados

cientes que apresentam déficits motores de moderados à

A Figura 1 mostra os resultados referentes ao Re-

grave. Possui 17 tarefas, sendo duas medidas de força.

gistro da Atividade Motora, Motor Activity Log (MAL) en-

Possui três formas de avaliação: 1) tempo - a velocida-

contrados na avaliação inicial e avaliação final após o

de com a qual a tarefa pode ser completada; 2) habilidade
funcional - qualidade do movimento quando se completa a
tarefa (pontuado pelo terapeuta); e 3) força - a habilidade
de levantar peso contra a gravidade. Além disso, para ava-

Figura 1. Resultados da Motor Activity Log (MAL) encontrados
na avaliação inicial e final.

liar a força manual, foi utilizado um dinamômetro de bulbo
(Blackburn BBJ 2QQ U/K - North Coast Medical, Inc.).
Na primeira avaliação, ambos os membros superiores foram testados, iniciando pelo membro não acometido. O paciente realizou a tarefa apenas quando foi testado, não sendo permitido treinos. A pontuação de tempo
final foi o tempo médio entre todos os tempos das tarefas executadas. Cento e vinte segundos foi o tempo máximo permitido para a tentativa de cada tarefa. Os pacientes foram avisados para realizarem as atividades o
mais rápido possível. Todas as tarefas dos testes (pré e

Figura 1A: Resultados da MAL para Quantidade de movimento
nas avaliações inicial e final. Valores apresentados em média e
desvio padrão da média. (t-student,*p=0,011).

pós tratamento) foram filmadas para mensuração posterior com dois avaliadores cegos.
Tratamento
O programa de tratamento foi individualizado e baseado no projeto americano CI Therapy Research Group, da
Universidade do Alabama - EUA. O protocolo aplicado em
nossa pesquisa, consistiu em 3 elementos: (1) uso da luva
de restrição no membro não afetado por cerca de 90% do
período diário em que o paciente estiver acordado durante 14 dias consecutivos, incentivando o paciente a usar o

Figura 1B: Resultados da MAL para Qualidade de movimento
nas avaliações inicial e final. Valores apresentados em média e
desvio padrão da média. (t-student, *p=0,016).
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tratamento dos indivíduos. Podemos observar que houve
diferença significativa na quantidade (p=0,011) (Figura

Figura 2. Resultados da avaliação inicial e final com Wolf Motor
Function Test (WMFT).

1A) e na qualidade (p=0,016) (Figura 1B) dos movimentos do membro superior afetado dos indivíduos.
As Figuras 2A e 2B mostram os resultados referentes ao Teste da Função Motora de Wolf, Wolf Motor Function Test (WMFT) encontrados na avaliação inicial e na
avaliação final. A Figura 2A, refere-se à média de tempo
gasto para realizar as tarefas. Observamos uma redução
significativa (p= 0,042) no tempo médio para realizar as
tarefas. Na Figura 2B, observamos um aumento significativo (p<0,0001) referente a qualidade de movimento
ao executar as tarefas.
Os resultados com relação à força manual avaliada por dinamômetro mostraram um aumento de 46,4 %
na média de força realizada na avaliação final comparado a avaliação inicial. Porém, a análise estatística não
demonstrou diferença significativa entre as avaliações

Figura 2A: Resultados referentes ao tempo para execução das
tarefas do WMFT. Valores apresentados em média e desvio padrão
da média (Wilcoxon, * p= 0,042).

para esta medida (p=0,14).
Discussão
O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da TCI na funcionalidade do membro superior
parético em indivíduos com AVE. Os resultados mostraram diferença significativa nas avaliações pré e pós-tratamento da MAL, na quantidade e na qualidade do movimento, assim como no teste WMFT que demonstrou diferença significativa para o tempo e para qualidade de
movimento. Esses dados caracterizam uma melhora significativa na funcionalidade do membro superior parético nesses pacientes.
Nossos resultados corroboram estudos que demonstraram melhora na funcionalidade do membro superior acometido em pacientes após AVE com o trata-

Figura 2B: Resultados referentes à Qualidade dos movimentos
das tarefas do WMFT. Valores apresentados em média e desvio
padrão da média (Wilcoxon, * p<0,0001).

mento com a TCI.(9,14,16-19) Estudos demonstram que essa
melhora na funcionalidade parece ser consequência da

Alguns autores questionam a importância da luva

reversão do não uso aprendido e da reorganização cor-

restritiva, porém segundo Vaz et al. (2008)(19), a luva

tical uso-dependente.

apresenta uma restrição que incentiva o sujeito a usar

(15,17,21-23)

Taub et al. (2002)(24) propõem que ao sofrer uma

o membro afetado em todas as atividades de vida diá-

lesão cerebral, um indivíduo cria estratégias e passa a

rias, principalmente naquelas em que habitualmente re-

realizar as atividades com o membro não afetado, dei-

alizava apenas com o membro não afetado, o que pode

xando de usar e aperfeiçoar a habilidade que possui com

auxiliar no aumento da representação cortical e resul-

o membro parético. Consequentemente, a representati-

tar na melhora da funcionalidade do membro acometido.

vidade cortical do membro não afetado aumenta como

Para avaliar a efetividade do uso do dispositivo de res-

consequência da atividade, e em contrapartida, a repre-

trição no tratamento com TCI, Uswatte et al. (2006)(25)

sentatividade cortical do membro afetado diminue. Com

realizou uma pesquisa comparando diferentes grupos:

a atividade intensa e repetitiva do membro afetado, o

1) Uso de tipóia + TCI, 2) Uso da luva + TCI e 3) Ape-

paciente reaprende a utilizar esse membro nas suas ati-

nas TCI, sem uso de dispositivo de restrição. Os resul-

vidades, e tem um aumento na arborização cortical no

tados apontaram ganhos nos três grupos. Porém, grupo

hemisfério acometido, um mecanismo atividade-depen-

“2” (uso de luva + TCI) apresentou os melhores resulta-

dente. Estudos têm demonstrado com técnicas de esti-

dos, sugerindo que o uso do dispositivo de restrição não

mulação magnética transcraniana e ressonância mag-

é o fator determinante da TCI, porém o uso do disposi-

nética funcional que a melhora funcional com a TCI é

tivo ajuda o paciente a se lembrar de usar o braço mais

acompanhada pela ativação de regiões corticais adja-

afetado fora do ambiente terapêutico.

centes à área da lesão inicial.(21,22)
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ramente, de uma pesquisa com macacos.(15) Posterior-

papel de monitoramento, uma forma de o terapeuta in-

mente, foi aplicado em humanos que sofreram AVE ou

vestigar como o paciente está realizando suas ativida-

outro tipo de injúria neurológica. Nos pacientes uma

des de vida diária. O paciente, por sua vez, ao saber que

forma de mensurar a reversão do não uso aprendido é

sempre será questionado sobre o uso da luva de restri-

a medida das atividades que o paciente realiza, espon-

ção e o uso do membro mais afetado para realizar as ta-

taneamente, fora do ambiente de terapia. Uswatte et

refas cotidianas, estará sempre inclinado a realizar as

al. (2006)(25) e Butefisch et al. (1995)(26), acreditam que

atividades conforme proposto no protocolo.

a mudança no mapa cortical ocorre, não somente pelo

No nosso estudo, apesar da análise estatística não

uso do dispositivo restritivo e pelo treinamento intensi-

indicar diferença significativa entre as avaliações, os re-

vo com prática repetitiva com o membro mais afetado,

sultados indicaram um aumento de 46.4% entre as mé-

como também pelo treinamento com tarefas que podem

dias de força manual nas avaliações pré e pós TCI. Pou-

ser reproduzidas no cotidiano desses pacientes. As te-

cos estudos apresentaram os resultados da avaliação da

rapias convencionais não promovem uma atuação con-

força por dinamômetro, entretanto em estudo de Riber-

centrada e repetitiva do membro mais afetado. Ou seja,

to et al. (2005)(28), os autores encontraram um aumen-

elas não possuem o tempo necessário para realizar as

to da força medida por dinamômetro em seus pacientes.

repetições de forma concentrada para que ocorram mu-

Assim, mesmo que as tarefas do shaping não sejam fo-

danças no mapa cortical, principalmente pela sua natu-

cadas em aumento de força muscular do membro supe-

reza restrita a uma hora por sessão, durante algumas

rior acometido, o aumento na freqüência e na qualida-

vezes na semana.

de das atividades realizadas por esses pacientes, pare-

Muitos estudos mostraram que a MAL é uma medida confiável e válida. Em 2006, Taub et al.(27) realiza-

ce acarretar indiretamente em um aumento considerado funcional da força.

ram um estudo com o objetivo de avaliar a MAL. Dessa
forma, o grupo estudado recebeu um tratamento place-

Conclusão

bo de TCI, e a pontuação final da MAL não apresentou

Para os pacientes hemiparéticos avaliados nesse

mudanças quando comparado a pontuação inicial. Já no

estudo a Terapia de Contensão Induzida foi eficaz na

grupo que recebeu o tratamento com TCI, os participan-

melhora da funcionalidade do membro superior aco-

tes obtiveram um aumento na pontuação da MAL final

metido.

quando comparada com a pontuação inicial.
Por ser aplicada diariamente, a MAL também tem o
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A estimulação nervosa elétrica transcutânea
no tratamento das crises recidivas de cefaleia
tensional.
The transcutaneous electrical nerve stimulation for the treatment of recurrent crises of tension
headache.
Nathália Ribeiro Machado Araújo(1), Elisana Peterle Gouveia Schuina(1), Fabiano Moura Dias(2), Fernanda
Moura Vargas Dias(3).
Centro Universitário São Camilo, Cachoeiro de Itapemirim (ES), Brasil.

Resumo
Introdução: O presente estudo trata-se de uma série de casos, com abordagem quali-quantitativa do problema. Objetivo: Avaliar o efeito da TENS no modo Acupuntura para tratamento das crises de dor e suas recidivas de cefaléias
tipo tensional. Métodos: O tratamento consistiu na aplicação do parelho de TENS no modo Acupuntura, frequência de
5 Hz, largura de pulso de 200 ms. Resultados: Observou-se com esse estudo, que houve redução das frequências de
crises de dor em dois casos, redução da intensidade da dor e da utilização de medicamentos em todas as participantes. Conclusão: é possível especular através destes casos que a utilização da TENS, na modalidade Acupuntura, foi
benéfica para a redução da intensidade da dor.
Palavras-chave: Cefaleia Tipo Tensional; Terapia; Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea.

Abstract
Introduction: The present study deals with a series of cases, with qualitative and quantitative approach to the problem. Objective: To evaluate the effect of TENS mode Acupuncture for treatment of pain crises and relapses of their
tension-type headaches. Methods: The treatment consisted in the application of portable TENS mode Acupuncture, 5
Hz, pulse width of 200 ms. Results: It was observed in this study, there was reduction in the frequency of pain crises
in both cases, reduction of pain intensity and use of medicines in all participants. Conclusion: It is possible to speculate that these cases through the use of TENS, acupuncture modality has been beneficial for reduction of pain intensity.
Key-words: Tension-type headache; Therapy; Transcutaneous electric nerve stimulation.
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INTRODUÇÃO

Foi inicialmente descrita como um método para alí-

O grande interesse pela compreensão dos efeitos

vio da dor em 1967 por Wall e Sweet em resposta dire-

da dor de cabeça, especialmente nas últimas décadas do

ta à teoria da comporta da dor. Contudo, a TENS tam-

século XX, parece refletir os prejuízos, em termos bio-

bém é descrita por ativar receptores opióides e a seroto-

lógicos e psicossociais, que os episódios de cefaléia ten-

nina para produzir analgesia em humanos e animais.(19)

dem a acarretar ao dia-a-dia dos indivíduos que deles

Diferentes teorias foram propostas para o mecanismo de ação da TENS, porém a mais aceita é a Teoria

sofrem.(5)
No contexto das dores vivenciadas pelo ser huma-

do Controle da Comporta da Dor, de Melzack e Wall. De

no, a cefaleia tensional é uma das que mais prevalen-

acordo com essa teoria, as fibras nervosas carreiam os

te, acometendo cerca de 90% da população em geral,

estímulos elétricos artificiais para os centros superiores,

caracterizada como qualquer dor referida no segmen-

modulando estas informações álgicas no sistema nervo-

to cefálico.(20)

so central.(14)

A Cefaleia Tipo Tensional (CTT) ocorre com maior

A TENS é uma corrente de baixa intensidade que

freqüência no gênero feminino e em pessoas com menos

produz impulsos elétricos com frequência entre zero e

de 55 anos de idade.(13)

200 Hz, eficaz no tratamento de desordens musculoes-

Por serem altamente prevalentes, as cefaleias acar-

queléticas e por influenciar e modular processos de neu-

retam impacto significativo no sistema de saúde, seja

rocondução da dor. A eletroestimulação de baixa frequ-

ele público ou privado. Nos EUA, estima-se que 40% da

ência propicia contração muscular, causando a ativação

população apresentem cefaleia suficientemente intensa,

dos mecanismos de liberação dos opioides endógenos e

em algum momento de suas vidas, que os leve a procu-

também aumenta o fluxo sanguíneo arterial para a área

rar assistência médica.(2) Na capital do estado do Espíri-

estimulada gerando uma maior analgesia.(23)

to Santo também demonstrou-se alta prevalência de ce-

A TENS uma vez que é não-invasiva, pois é aplica-

faleia tensional com aumento da frequência no sexo fe-

da através de eletrodos na pele, menos dispendiosa e

minino.

segura técnica com mínima morbidade, pode provar ser

Os critérios diagnósticos atuais da cefaleia do tipo
tensional foram estabelecidos em 1988 pelo Headache

uma excelente opção para o tratamento da cefaleia do
tipo tensional.

Classification Committe of The International Headache

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi

Society. Embora seja reconhecida como a forma mais

avaliar o efeito da eletroestimulação nervosa transcutâ-

comum de dor cefálica, é ainda muito pouco estudada.(13)

nea no modo “TENS Acupuntura” para tratamento das

Atualmente, sabe-se que os mecanismos que en-

crises de dor e suas recidivas de cefaléias tipo tensional.

volvem a CTT não são somente mecanismos periféricos como a contração muscular, mas também os meca-

MÉTODOS

nismos centrais, como as contrações de músculos cefá-

O estudo trata-se de uma série de casos, com abor-

licos; diminuição da atividade inibitória descendente ao

dagem quali-quantitativa do problema. Esta pesquisa

nível supra-espinhal; hipersensibilidade supra-espinhal

obedeceu às normas éticas da resolução do Conselho

a estímulos nociceptivos.(28)

Nacional de Saúde (CNS) 196/1996 e foi aprovado pelo

Embora a CTT apresente pouca sintomatologia as-

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São

sociada, os sintomas visuais, náuseas, vômitos e ano-

Camilo, Parecer 42945. Assim, todos os pacientes foram

rexia podem aparecer. Em relação aos aspectos psico-

orientados previamente sobre a pesquisa e assinaram o

-emocionais são descritos por estarem associadas à CTT

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

os distúrbios do humor, depressão, ansiedade, fotofobia
e fonofobia.(15)

Para a seleção de pessoas com cefaleia do tipo tensional, foi considerada a busca espontânea pelo servi-

Em geral, os tratamentos recomendados para os

ço. Assim, foram afixados cartazes no campus do Cen-

casos de CTT se dividem entre os farmacológicos (pro-

tro Universitário São Camilo – ES, informando sobre a

filático) e os não farmacológicos. Os analgésicos e an-

pesquisa e convidando colaboradores, alunos, parentes

tiinflamatórios são mais comumente utilizados na ten-

dos mesmos e conhecidos para participarem do trata-

tativa de eliminar as crises e os antidepressivos como

mento. Foram considerados como critérios de exclusão:

forma de prevenção.(5) Dentre as técnicas não farmaco-

os indivíduos que possuíssem cefaleia de outra natureza

lógicas de tratamento tem-se a terapia de apoio psicolo-

que não tensional; indivíduos que possuíssem disfunção

gico, técnicas de relaxamento, fisioterapia, “biofeedba-

temporo-mandibular; gestantes; portadores de marca

ck” e acupuntura.(19)

passo; deficientes mentais; obesos; epiléticos; pessoas

A

estimulação

Elétrica

Nervosa

Transcutânea

com lesão nervosa ou neuropatias; com sensibilidade di-

(TENS) é um tratamento não-farmacológico comumente

minuída da pele; e pacientes com diagnóstico de câncer.

usado na fisioterapia como tratamento adjuvante para
alívio da dor.(20)
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versitário São Camilo por demanda espontânea para ve-

inervação dos músculos reto lateral da cabeça, múscu-

rificar se os mesmos estavam dentro dos critérios de in-

lo longo do pescoço, reto anterior da cabeça, longo da

clusão da pesquisa. Foram considerados como critérios

cabeça e músculos auriculares. O outro par de eletro-

de inclusão: adultos (com idade entre 20 a 59 anos); de

dos foi aplicado sobre o músculo trapézio (fibras supe-

ambos os sexos; e que possuíssem cefaléia do tipo ten-

riores). A intensidade da corrente era ajustada de acor-

sional.

do com o limiar de percepção das pacientes, sendo estas

Foram avaliadas 6 pacientes, dentre as quais 3

orientadas a informar o momento a partir do qual come-

foram excluídas por não se enquadrarem nos critérios de

çava a sentir estímulos semelhantes a formigamentos e

inclusão da pesquisa. Uma das pacientes foi excluída por

pequenos tremores na região da aplicação do eletrodo.

apresentar obesidade; uma paciente apresentou disfun-

Entretanto, a cada 10 minutos a intensidade era nova-

ção temporomandibular; e a última paciente foi excluída

mente ajustada, visando interromper o efeito de acomo-

do estudo pela não adesão ao tratamento. Assim, o es-

dação nervosa.

tudo foi composto por três pacientes. Logo após a ava-

Durante o período follow up foram realizadas liga-

liação, as pacientes foram questionadas através da Es-

ções telefônicas diárias para as participantes a fim de

cala Analógica Visual (EVA) sobre o grau de dor de ca-

monitorar o preenchimento do Diário da cefaleia. Optou-

beça no momento. Em seguida, foi realizado o exame fí-

-se por acompanhar o preenchimento do Diário da cefa-

sico das mesmas através da inspeção (da cabeça, pes-

leia através de ligações telefônicas, para que não hou-

coço e ombro) e palpação (dos músculos pericranianos,

vesse dúvidas ou esquecimento das participantes no pe-

trapézio superior e esternocleidomastóide).

ríodo follow up.

O tratamento consistiu na aplicação do aparelho

Os dados foram demonstrados em tabelas descriti-

de TENS (Neurodyn, marca Ibramed, geração 2000) no

vas, e apresentados através da média ± erro padrão da

modo Acupuntura, frequência de 5 Hz, largura de pulso

média (EPM); frequência absoluta e frequência relativa.

de 200 ms. A aplicação da TENS foi realizada em 3 dias

Foram analisados com base nos resultados obtidos indi-

consecutivos por semana, durante um período de 30

vidualmente antes e após o tratamento.

dias, com duração de 30 minutos em cada sessão.
No início da sessão de tratamento, assim como no

RESULTADOS

final, as pacientes foram instruídas a quantificar o grau

As três participantes do estudo eram do sexo femi-

de dor através da EVA, pela qual as participantes re-

nino, casadas, apresentavam média de idade igual a 38

latavam se estavam sentindo dor no momento e qual

± 3 anos (média ± EPM), sendo que duas delas eram da

a intensidade. As participantes também foram orien-

raça branca, e uma da raça parda. Em relação a profis-

tadas a preencher o diário da cefaleia durante todo o

são, uma participante assumia funções do lar, uma era

mês de tratamento, no qual foram colhidos os seguintes

vendedora autônoma e a outra cuidadora de idosos. Os

dados: intensidade da dor, hora de inicio da dor (manhã,

dados de identificação das pacientes são demonstrados

tarde, noite,sono), duração da dor (horas, minutos, se-

na tabela 1.

gundos), qualidade da dor (pulsátil/latejante, constante,

Na tabela 2 é possível observar as características

pontadas), localização da dor (unilateral direta/esquer-

das crises de dor de cabeça das pacientes. O caso 1 rela-

da, bilateral), utilização de medicação, e fatores que se

tou ter inicio das crises entre um há dois anos, com du-

associavam ao desencadeamento da dor (período mens-

ração de mais de três horas e frequência de um dia na

trual, stress, depressão, ansiedade, distúrbio do humor,

semana. Nesta paciente a dor era localizada na região

fotofobia, fonofobia, alimentação). As pacientes tam-

temporal unilateral direita, tendo como qualidade da dor

bém foram orientadas a preencher o Diário da cefaleia,

a compressão ou aperto, e náuseas como sintoma asso-

todos os dias, durante um período de 30 dias após o tér-

ciado. Essa paciente relatou também o stress, a ansie-

mino do tratamento (período follow up).

dade e o período menstrual como fatores desencadean-

A aplicação da TENS foi realizada por meio de dois

tes das crises.

pares de eletrodos de carbono siliconado, fixados com

A participante do caso 2 relatou início das crises há

fita crepe. Um par de eletrodos foi aplicado na região su-

menos de um ano, com duração de mais de três horas, e

boccipital a dois centímetros dos processos espinhosos

semelhante ao caso 1 a frequência das crises era de um

das vértebras, na altura de C1 e C2, correspondendo à

dia na semana. A dor da paciente do caso 2 era locali-

Tabela 1. Dados de identificação.
Nome

Sexo

Idade

Raça

Estado Civil

Profissão

Caso 1

F

35

Branca

Casada

Do Lar

Caso 2

F

36

Branca

Casada

Vendedora Autônoma

Caso 3

F

45

Parda

Casada

Cuidadora de Idosos
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zada na região frontal/occipital unilateral esquerda. Sua
qualidade era descrita como dor em pontada, compressão ou aperto, e assim como o caso 1 também apresen-

Tabela 2. Características das crises de dor de cabeça.
Características
das crises
Caso 1

tava náuseas como sintoma associado, além do stress e
ansiedade como fator desencadeante das crises.
A paciente do caso 3 relatou ter início das crises há
mais de cinco anos, e embora tenha relatado duração de
mais de três horas das crises como as pacientes do caso
1 e 2, a frequência semanal das crises foi maior nesta
paciente, sendo referido como crises de dor por mais de

Menos de 1 ano
1 a 2 anos

1 hora

qualidade da dor foi descrita como compressão ou aper-

2 horas

to, e também foi citado que as náuseas eram sintomas

3 horas

Todas as pacientes estudadas utilizavam medica-

Mais de 3 horas

1 dia

relato de uso incontínuo de fluoxetina (antidepressivo),
bromazepam (reduz tensão e ansiedade) e continuo de

mais de 3 dias

tamisa trinta (anticoncepcional). O caso 2 relatou fazer

Local da dor

uso de rivotril (tranqüilizante) diariamente. Quando as

Unilateral

tico de alguma doença, todas relataram que não possuíam nenhuma doença das quais integravam os critérios
de exclusão do presente trabalho.
Os dados do exame físico das três pacientes estudadas são demonstrados na tabela 3, e representam a
média da pressão arterial sistólica, da pressão arterial
diastólica, do peso, da altura e do IMC.
Os dados foram expressos em Media ± EPM. Pres-

Direita

Região:

Náusea

Anorexia

paciente do caso 1 relatou não sentir dor a palpação do

Fatores desencadeantes

músculo esternocleidomastóideo (Tabela 4).

Stress

to. Em relação à intensidade da dor avaliada pela Esca-

x

x

x

x

Frontal/
Occipital

Frontal

x

Temporal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Depressão
Anciedade
Distúbio do Humor

la analógica visual, o caso 1 e 2 relataram dor modera-

Fotofobia

da, enquanto o caso 3 apresentou dor leve. No caso 1, 2

Fonofobia

e 3 o horário de intensidade da dor foi durante o período

Alimentação

da manhã, tarde e noite, sendo que no caso 3 a pacien-

Menstruação

te relatou também sentir dor durante o período de sono.

x

Tontura

dor a palpação no músculo trapézio superior. Somente a

de dor nove dias, durante os trinta dias de atendimen-

x

Sintomas associados

Vômitos

sional, todas as pacientes estudadas relataram ter crises

x

x

Agulhada

rior, posterior e superior, muito embora todas relataram

Sobre as características das crises de cefaleia ten-

x

Pontada

Compressão ou aperto

3 relataram não sentir dor nos músculos auricular ante-

x

Qualidade da dor

Pulsátil

mar se apresentavam dor. As pacientes dos casos 1, 2 e

x

Esquerda

(PAD); Índice de massa corpórea (IMC).
Durante o exame físico foi realizada a palpação de

x

Bilateral

são arterial sistólica (PAS); Pressão arterial diastólica

alguns músculos, sendo as pacientes orientadas a infor-

x

Frequência das crises

2 a 3 dias

pacientes foram perguntadas se apresentavam diagnós-

x

mais que 5 anos

dor localizada na região frontal unilateral esquerda. A

mentos em caso de dor. Mas também, no caso 1 houve

Caso 3

3 a 5 anos

Duração das crises

sencadeante a alimentação.

Caso 2

Início das crises

três dias na semana. A dor no caso 3 era referida como

associados à crise. Esta paciente relatou como fator de-

Pacientes

x
x

Ambos os casos relataram qualidade da dor como constante/pontada/pulsátil e os mesmos apresentaram loca-

Os três casos relataram que a duração da dor apresen-

lização da dor na região unilateral esquerda e bilateral.

tava-se em horas. Em relação ao fator desencadeante,

Todas as pacientes utilizaram medicamento durante o

as pacientes do caso 1, 2 e 3 relatam estresse e alimen-

tratamento, sendo que o caso 1 foi quem mais utilizou.

tação, enquanto o caso 1 e 2 relatou também o frio. Ou-
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Tabela 3. Dados do exame físico.
Dados do exame físico

Pacientes

Média ± EPM

Caso 1

Caso 2

Caso 3

130

90

100

106,7 ± 12,01

PAD (mmHg)

90

60

80

76,7 ± 8,82

Peso (Kg)

59

71

50

60 ± 6

PAS (mmHg)

Altura (m)
IMC (Kg/m2)

1,63

1,66

1,48

1,6 ± 0,06

22,21

25,77

22,83

23,6 ± 1,09

Quanto a localização da dor o caso 1 apresentou dor na

Tabela 4. Dor a palpação dos músculos pericranianos.
Dor à palpação

região bilateral e o caso 3 na região unilateral esquerda

Pacientes
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Músculo auricular anterior

Não

Não

Não

Músculo auricular posterior

Não

Não

Não

Músculo auricular superior

Não

Não

Não

Trapézio Superior

Sim

Sim

Sim

Esternocleidomastóideo

Não

Sim

Sim

e direita, no entanto os dois casos apresentaram duração da dor em horas.
Em relação aos fatores desencadeantes o caso 1
relatou frio, menstruação e sinusite, e o caso três referiu somente estresse.
Com a finalidade de investigar a melhora das características das crises de cefaleia tensional foi comparado o período de tratamento com o período follow up.
Desta forma, observou-se que o caso 1 obteve uma re-

tros fatores também foram relatados como precipitantes

dução significativa das crises, o caso 2 apresentou redu-

da dor como pode ser observado na Tabela 5.

ção total das crises, enquanto que o caso 3 não houve

A tabela 6 demonstra as características das crises

redução da frequência de crises. Quando a intensidade

de cefaleia tensional durante o período de trinta dias de

da dor e a utilização de medicamentos foi avaliada, foi

follow up. Não houve compatibilidade entre as pacien-

possível constatar que em todos os três casos houve re-

tes quanto as características das crises durante o perí-

dução da intensidade da dor e da utilização de medica-

odo follow up. Pode-se destacar o caso 2, que demons-

mentos durante as crises após o tratamento com TENS

trou resultado significativo, não apresentando nenhuma

(Tabela 7).

das características das crises de cefaleia do tipo tensioDISCUSSÃO

nal durante todo período follow up.
Nos casos 1 e 3 o horário de inicio da dor foi rela-

A cefaleia do tipo tensional é definida como dor ce-

tado no período da manhã, tarde e noite, sendo que o

fálica de caráter constritivo, geralmente bilateral, de in-

caso 3 relatou também durante o sono. Em relação a in-

tensidade leve a moderada, não agravada por ativida-

tensidade da dor, os casos 1 e 3 apresentaram dor mo-

des físicas de rotina e com duração variável entre 30

derada, sendo que o caso 3 relatou também dor fraca.

minutos e 7 dias.(6) Ela apresenta-se mais frequente em

Nos casos 1 e 3 apresentaram qualidade da dor cons-

mulheres, com menos de 55 anos de idade(13) e obesos

tante, enquanto o caso 3 apresentou também pulsátil.

mórbidos(17), e por isso, o presente utilizou como crité-

Tabela 5. Características das crises de cefaleia tensional durante os trinta dias de atendimento.
Características das crises
durante o tratamento

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Frequência das crises em 30
dias de atendimento

9 vezes

9 vezes

9 vezes

6,78 ± 0,57

5,89 ± 0,75

1,67 ± 0,24

manhã/tarde/noite

manhã/tarde/noite

manhã/tarde/noite/Sono

Moderada/Forte

Moderada/Forte

Fraca/Moderada

Intensidade da Dor (EVA)
Horário de inicio da dor
Maior Intensidade da Dor
Qualidade da Dor
Localização da Dor
Utilização de medicamento
Duração da Dor
Fatores Desencadeantes

Constante/Pontada/Pulsátil

Constante/Pontada/Pulsátil

Constante/Pontada/Pulsátil

Unilateral Esquerda/bilateral

Unilateral Esquerda/bilateral

Unilateral Esquerda/bilateral

Sim (9 vezes)

Sim ( 5 vezes)

Sim (3 vezes)

Horas

Horas

Horas

Estresse, preocupação, menstruação,
alimentação, fotofobia, frio

Estresse, frio, PA elevada,
alimentação

Resfriado, Estresse,
alimentação
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rio de inclusão as participantes serem do sexo feminino

colocando os eletrodos no local da dor, ajustando a in-

e com IMC normal. As profissões das participantes eram

tensidade de estimulação a níveis confortáveis. Após 12

diferentes, mas no presente estudo não foi possível cor-

dias de tratamento, 69% dos pacientes com dorsalgia,

relacionar às crises de cefaleia do tipo tensional ao tipo

40% com cefaléia, 60% com diferentes sintomas relata-

de trabalho. De acordo com Flores e Costa Junior (2004)

ram mais de 50% de alívio de dor.

o desenvolvimento e a persistência da cefaleia tensional

Wolf et al (1981), utilizaram a Escala Analógica Vi-

tem relação com os problemas que indivíduo vivência

sual da Dor e o Questionário McGill de Dor para avaliar

em seu dia-a-dia e desta forma, também seria precipi-

as respostas de 114 pacientes com dor crônica (neuro-

tado julgar uma profissão como capaz de estar mais cor-

patia periférica, lesão do nervo periférico, radiculopatia

relacionada ao desenvolvimento de cefaleia tensional.

e dores musculoesqueléticas) tratados com TENS. O tra-

Em relação a intensidade da dor, a CTT é como

tamento consistiu de três a cinco sessões com duração

sua definição, uma dor de intensidade leve a modera-

de 30 a 45 minutos de aplicação da TENS. Os resultados

da.(6) No presente trabalho, a intensidade foi predomi-

mostraram que 78% dos pacientes com neuropatia pe-

nantemente moderada, mas foi também descrita como

riférica, 38% dos pacientes com lesão do nervo periféri-

fraca por uma das pacientes. A intensidade forte tam-

co, 47% dos pacientes com radiculopatia e 51 % dos pa-

bém foi relatada por duas pacientes em nosso estudo.

cientes com dores musculoesqueléticas referiram mais

Assim como no presente trabalho, Torelli et al, (1999) e

de 60% de alívio da dor.

Schwartz et al, (1998) encontraram valores considerá-

Bezerra e Lucena (1998) também observaram o

veis para a CTT, o que a caracterizaria como de forte in-

efeito da TENS “Burst” no tratamento da cefaléia ten-

tensidade, mas estes valores não impediram o diagnós-

sional durante quatro meses e verificaram que todos os

tico de CTT. Quando foram comparados os relatos de dor

pacientes se beneficiaram com o uso da TENS. O grupo

antes e após o tratamento, no presente trabalho foi ob-

controle (TENS placebo) apresentou um alívio de dor de

servado que após um mês de tratamento com a TENS

40%, e o grupo experimental (TENS Burst) apresentou

houve redução da intensidade da dor relatada pelas três

um alívio de 76,5%. Assim como no presente estudo,

pacientes. É possível, através destes resultados, sugerir

obteve-se melhora da intensidade da dor em todas as

o efeito do tratamento com a TENS na promoção da re-

participantes.

dução da dor das participantes.

Foi realizada também no presente trabalho a ava-

Moore (1983) realizou estudo com 98 pacientes

liação da frequência das crises. A CTT pode ser classifi-

com dores na região dorsal, cefaléia e uma variedade de

cada em episódica (CTTE), quando ocorre em menos de

outros sintomas. Os pacientes utilizaram TENS em casa,

180 dias por ano e 15 dias por mês, ou crônica (CTTC),

Tabela 6. Características das crises de cefaleia tensional durante o período de trinta dias de follow up.
Características das crises
durante o período do follow up

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Frequência das crises durante os
30 dias de follow up

4 vezes

Nenhuma

9 vezes

5 ± 0,71

Nenhuma

1,33 ± 0,23

manhã/tarde/noite

Nenhum

manhã/tarde/noite/Sono

Intensidade da Dor (EVA)
Horário de inicio da Dor
Maior Intensidade da Dor

Moderada

Nenhuma

Fraca/Moderada

Qualidade da Dor

Constante

Nenhuma

Constante/Pulsátil

Localização da Dor

Bilateral

Nenhuma

Unilateral esquerda e direita

Sim (4 vezes)

Nenhum

Sim (2 vezes)

Horas

Nenhuma

Horas

Frio, menstruação, sinusite

Nenhum

Estresse

Utilização de medicamento
Duração da Dor
Fatores Desencadeantes

Tabela 7. Melhora das características das crises de cefaleia tensional. Comparação entre o período de tratamento e o período de
trinta dias de follow up.
Melhora das características das crises
após o tratamento (follow up)

Caso 1
Fr%

Caso 2
Fr%

Caso 3
Fr%

Frequência das crises

↓ 56%

↓ 100%

0%

↓ 26,26%

↓ 100%

↓ 20,36%

↓ 56%

↓ 100%

↓ 33%

Intensidade da Dor (EVA)
Utilização de medicamento
Os dados foram expressos em frequência relativa (Fr%).

Ter Man. 2013; 11(52):187-195

Nathália Ribeiro Machado Araújo, Elisana Peterle Gouveia Schuina, Fabiano Moura Dias, Fernanda Moura Vargas Dias.

193

quando a frequência iguala ou supera esses valores (15

Quanto a localização da dor, no presente estudo foi

dias por mês), por pelo menos 3 meses. A CTTE pode

observada mais frequentemente bilateral, entretanto no

ainda ser classificada em infrequente, quando ocorre

período de tratamento todas as três pacientes também

em menos de um dia por mês (12 dias por ano) e fre-

citaram como unilateral esquerda. No periodo follow up

quente, quando ocorre de 1 a 14 dias por mês, duran-

uma única paciente relatou a localização da dor como

te pelo menos 3 meses.(6) No presente trabalho, foi pos-

unilateral esquerda e direita. Sabe-se que a CTT é es-

sível perceber que a frequência das crises entre as pa-

sencialmente uma dor de localização bilateral(6), mas al-

cientes era de no mínimo 1 dia na semana, com duração

gumas vezes ela é difusa ou holocraniana, e em outras,

sempre superior a uma hora. Durante o período de tra-

restrita a determinadas áreas da cabeça.(9) Entretanto,

tamento todas as três pacientes apresentaram um fre-

alguns autores também tem considerado a presença da

quência de crises de nove vezes. Desta forma, as crises

CTT unilateral que pode corresponder a até 20% dos

enquadrar-se-iam na classificação em CTTE. Além disso,

casos.(19) Os achados da literatura a respeito da unila-

assim como no presente trabalho, a cefaleia tipo ten-

teralidade na CTT são muito heterogêneos.(13) Na rea-

sional pode ocorrer a qualquer momento do dia e pode

lidade, até mesmo os critérios atualmente estabeleci-

estar presente ao despertar pela manhã.(29)

dos pela Sociedade Internacional de Cefaléia permitem

Quando foi comparada a frequência das crises

classificar-se uma cefaléia unilateral como CTT. No es-

antes e após o tratamento foi possível observar que

tudo de Matta e Moreira Filho (2003), a unilateralidade

houve uma redução da frequência das crises nos casos

da cefaleia do tipo tensional episódica foi vista em ape-

1 e 2, o mesmo não pôde ser observado no caso 3.

nas 10% e na cefaleia do tipo tensional crônica em 8%,

O tratamento com a estimulação elétrica nervosa

sendo a localização bifrontal a mais frequente. Portan-

transcutânea (TENS) tem sido usado amplamente na

to, é possível classificar uma dor unilateral como CTT.

modulação de dores agudas e crônicas como parte dos

Para isso basta que ela seja, por exemplo, de intensida-

recursos fisioterápicos. Os mecanismos de ação analgé-

de fraca e não agravada por atividades físicas rotineiras.

sica da TENS no alivio da dor são explicados pela teo-

(13)

ria dos opióides endógenos e das “comportas da dor” de

por vários anos.(1)

Melzack & Wall.

(15)

Alguns pacientes podem ter unilateralidade mantida
A qualidade da dor também foi avaliada neste tra-

Mayer e Price (1989) examinaram minuciosamente

balho e é um parâmetro altamente subjetivo. Segun-

a evidência da analgesia pelos opiáceos endógenos no

do Marcus et al (1999), um mesmo paciente com frequ-

homem. Apenas dois, entre dez estudos usando TENS

ência, relata sentir mais de um tipo de dor cefálica. No

de alta frequência indicaram um envolvimento das en-

presente trabalho isso também ocorreu, e todas as três

dorfinas. Por outro lado, cinco de oito estudos usan-

pacientes relataram qualidade da dor como constante,

do TENS de baixa frequência demonstraram o envolvi-

pontada e pulsátil durante o período de tratamento.

mento da endorfina de uma forma direta ou indireta.

Os sintomas visuais, náuseas, vômitos e anore-

Além disso, notou-se que esses estudos indicavam que

xia podem aparecer associados as crises de CTT.(15) Cor-

a TENS de baixa frequência e alta amplitude é a que está

roborando com esta informação, no presente trabalho

associada ao mecanismo dos opiáceos endógenos.(19)

todas as pacientes citaram náuseas como sintoma asso-

A modalidade de TENS acupuntura que foi utiliza-

ciado às crises de dor. As crises de CTT podem acompa-

da no presente trabalho é realizada em frequências bai-

nhar-se também de fonofobia e ou fotofofia.(6) Este úl-

xas, menores que 10 Hz, principalmente entre 1 e 4 Hz,

timo sintoma foi relatado por uma das pacientes como

e utiliza largura de pulso maior que 200 microssegun-

fator desencadeante da CTT durante o período de tra-

dos. Estimula as fibras aferentes nociceptivas do tipo A-

tamento.

-delta e C, e também as fibras eferentes motoras, pro-

É importante ressaltar também que em diversos

duzindo contrações musculares visíveis. Esses estímulos

estudos clínicos e epidemiológicos, duas comorbidades

elétricos são capazes de ativar áreas do sistema límbico

são especialmente enfocadas entre pacientes com CTT:

que é responsável por produzir opióides endógenos, im-

depressão e ansiedade. Estas condições são mais fre-

portantes no mecanismo de supressão da dor.(15)

quentes e graves entre os pacientes com cefaleia do que

Vários trabalhos documentam a eficácia da utiliza-

na população geral.(13) O aumento das contrações mus-

ção da TENS no alívio da dor(29, 16, 4), mas nenhum ava-

culares, em geral decorrente de tensão emocional, au-

liou, até o presente momento, as recidivas das crises

menta os níveis de catecolaminas circulantes, que por

de dor em um período follow up. Desta forma, através

sua vez agem provocando a contração de fibras mus-

dos resultados do presente trabalho é possível especu-

culares. Assim, a ansiedade, a depressão e o estresse

lar que a utilização da TENS na modalidade acupuntu-

podem ser desencadeantes das crises de cefaleia.(7) Em

ra foi capaz de reduzir a intensidade da dor e o número

nosso estudo, todas as três pacientes apresentaram es-

de recidivas de cefaleia um mês após o término do tra-

tresse como fator desencadeante durante o período de

tamento.

tratamento.
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A estimulação nervosa elétrica transcutânea no tratamento das crises recidivas de cefaleia tensional.

Segundo Rowland (1986) uma das causas mais fre-

o tratamento com TENS. Este resultado pode ser atribu-

quentes de dor de cabeça é a contração da musculatura

ído ao efeito da TENS como uma modalidade de estímu-

cervical, provocada pelo estresse emocional. No presen-

lo elétrico que atua na sensibilização das fibras nocicep-

te estudo foi constatado dor a palpação no caso 1, 2 e 3

tivas, influenciando diretamente na transmissão do im-

do músculo trapézio superior, e no caso 2 e 3 relataram

pulso nervoso inibindo sua propagação, tendo como res-

também sentir dor a palpação do músculo esternoclei-

posta o alívio da dor.(10)

domastoideo. Solomon e Fraccaro (1991) apontam que

A grande incidência de indivíduos portadores de CTT

componentes emocionais podem estar correlacionados

suscita a possibilidade de uma forma alternativa ao trata-

às crises de cefaleia tensional.

mento farmacológico para fins de minimização dos efei-

O achado clínico mais proeminente em pacientes

tos adversos dos medicamentos. Neste contexto, a fisio-

com cefaleia tipo tensional é o aumento da sensibilidade

terapia pode vir a se apresentar, por meio da TENS, como

a palpação dos tecidos miofaciais pericranianos, condi-

uma solução viável para o tratamento da CTT, uma vez

ção que já foi documentada na literatura. Essa sensibili-

que a eletroestimulação é um recurso de baixo custo,

dade foi encontrada em pacientes com cefaleia tipo ten-

simples aplicação e desprovido de efeitos colaterais.(15)

sional episódica e em pacientes com cefaleia tipo tensional crônica.(8)

CONCLUSÃO

Um estudo realizado(7), sobre a patogênese da CTT,

Na presente pesquisa destaca-se que após o tra-

observou-se um aumento da PA e da atividade muscular

tamento com TENS, durante um período de 30 dias de

durante um estímulo frio, provocando uma brusca ele-

follow up, houve uma diminuição das recidivas das cri-

vação da ansiedade e consequentemente um aumento

ses de cefaleia tipo tensional em duas das três partici-

crítico da contração muscular eletromiograficamente de-

pantes do estudo. Além disso, notou-se redução da in-

monstrado. Corroborando com estes resultados, duran-

tensidade da dor e da utilização de medicamentos para

te o período de tratamento duas pacientes relataram frio

controle da cefaleia, em todas as participantes. É pos-

como fator desencadeante das crises de cefaleia. Se-

sível especular através destes casos que a utilização da

gundo Bigal et al, (1999) os fármacos analgésicos mais

TENS na modalidade Acupuntura, possivelmente atra-

utilizados durante as crises de cefaleia do tipo tensio-

vés da estimulação da liberação de opióides endógenos,

nal são a dipirona e o diclofenaco, e essas medicações

foi benéfica para a redução da intensidade da dor. Adi-

apresentam eficácia semelhante. No presente trabalho

cionalmente, sugere-se que a TENS manteve seus efei-

as participantes relataram utilização destes medicamen-

tos por um período de um mês após o término do trata-

tos e similares durante as crises. Contudo, é de extre-

mento, possibilitando redução da frequência das crises

ma importância salientar que todas as participantes re-

de cefaleia tensional, bem como redução da ingestão de

lataram diminuição da utilização de medicamentos após

medicamentos pelas participantes.
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Artigo Original

Efeito do kinesiotaping na atividade eletromiográfica
e função do ombro em atletas com síndrome do
impacto do ombro: dados preliminares.
Effect of kinesiotaping on electromyographic activity and shoulder function in athletes with shoulder impingement syndrome: preliminary data
Laísla da Silva Paixão Batista(1), Ana Carolina Rodarti Pitangui(2,3), Valéria Mayaly Alves de Oliveira(1),
André Luiz Torres Pirauá(4), Rodrigo Cappato de Araújo(2,3,5)
Departamento de Fisioterapia, Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, Petrolina (PE), Brasil.
Resumo
Introdução: A recuperação da funcionalidade dos indivíduos com Síndrome do Impacto do Ombro (SIO) tem sido investigada em
diversos estudos. O kinesiotaping propõe por meio da correção do posicionamento escapular, a melhora da função e dor, porém os
resultados encontrados ainda apresentam divergências. Objetivo: Avaliar o efeito do kinesiotaping na atividade eletromiográfica
(EMG) dos músculos estabilizadores da escápula e nos escores da função do ombro e estabilidade escapular em atletas com Síndrome do Impacto do Ombro. Métodos: Participaram do estudo 15 sujeitos, sexo masculino, atletas e diagnosticados com SIO.
Foi aplicado o questionário Peen Shoulder Score (PSS-Brasil) e em seguida realizado o Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKC-test) para o teste da estabilidade escapular. A atividade EMG do músculo trapézio superior (TS), trapézio inferior
(TI) e serrátil anterior (SA) foi registrada durante a abdução isométrica do ombro (45º, 90º e 120º) no plano escapular com e sem
carga. Foram comparadas as atividades EMG e razão entre a atividade muscular dos músculos TS/SA e TI/SA. Logo após, foi aplicado o kinesiotaping por duas semanas e posteriormente realizado uma nova avaliação. Para a comparação do questionário PSS-Brasil, CKC-test e das razões EMG foi utilizado o teste t pareado (p < 0,05). Resultados: Após o uso do kinesiotaping foi observado aumento significativo dos escores do PSS-Brasil (p = 0,007) e do CKC-test (p = 0,001). Na reavaliação foi observada uma diminuição da razão TS/TI (p = 0,04) na tarefa realizada a 120º de abdução. Além disso, após o uso do kinesiotaping foi observada uma diminuição da razão TS/SA na medida em que foi aumentado o ângulo de abdução (p < 0,04). Conclusão: O kinesiotaping promoveu melhora da função motora do ombro, maiores índices de estabilidade escapular e foi capaz de influenciar a proporção de ativação muscular.
Palavras-chave: Eletromiografia; Escápula; Síndrome de colisão do ombro.
Abstract
Introduction: The recovery of functionality of individual with Shoulder Impingement Syndrome (SIS) has been investigated in several studies. The kinesiotaping proposes through the scapular positioning, improved function and pain, but the results still show differences. Objective: Investigate the effect of kinesiotaping on electromyographic activity (EMG) of the stabilizing muscles of the
scapula and shoulder function scores and scapular stability in individuals with SIS. Methods: Participants were 15 male athletes
diagnosed with SIS. The subjects answered the Penn Shoulder Score to Portuguese translate questionnaire (PSS-Brazil) and then
performed the Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKC-test) to test the stability of the scapula. The EMG activity of the upper trapezius muscle (UT), lower trapezius (LT) and serratus anterior (SA) was recorded during isometric shoulder abduction (45 °, 90 ° and 120 °) with and without load. The EMG activity and the UT/SA and UT/LT ratios were evaluated. The kinesiotaping was applied for two weeks and then performed the revaluation. To compare the PSS-Brazil, CKC-test and EMG was used
paired t-test (p <0.05). Results: After kinesiotaping treatment, significant increase of PSS-Brazil (p = 0.007) and the CKC-test (p
= 0.001) scores was observed. On revaluation, it was observed a decrease of the UT/LT ratio (p = 0.04) in the task performed at
120°. Furthermore, after the use of kinesiotaping, a decrease in the UT/SA ratio was observed, as occurred in the increased range
of motion. (p <0.04). Conclusion: The kinesiotaping improved the motor function of the shoulder, higher rates of scapular stability and was able to influence the proportion of muscle activation.
Key-words: Electromyography; Scapula; Shoulder impingement syndrome.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome do Impacto do Ombro (SIO) é a mais

Tabela 1. Dados antropométricos, idade e frequência absoluta
da dominância funcional dos voluntários avaliados.

frequente causa de dor no complexo articular do ombro

Característica

em atletas praticantes de modalidades esportivas que

Idade (anos)

22,00±3,87

exigem o movimento dos braços acima da cabeça.(1)

Massa Corporal (quilogramas)

73,37±8,57

Essa condição está associada à redução do espaço subacromial e posterior compressão dos tecidos localizados nesse espaço.(2)
Diversos fatores, tais como alterações da mor-

n=15

Estatura (metros)

1,76±0,08

Dominância Direita

14

Dominância Esquerda

1

fologia óssea, uso excessivo e a instabilidade da articulação glenoumeral são descritos como aspectos

antes-depois, com amostragem não probabilística por

Entretan-

conveniência, composto por 15 sujeitos do sexo mascu-

to, alterações no posicionamento e movimento da es-

lino, atletas amadores de cinco equipes (handebol, vo-

cápula têm recebido importante atenção, uma vez que

leibol, natação, judô e jiu-jitsu) da cidade de Petrolina

a escápula desempenha um papel importante de cone-

– PE, praticantes de modalidades que sobrecarregam o

xão e transmissão de forças entre o tronco e os mem-

membro superior (Tabela 1).

predisponentes ao desenvolvimento da SIO.

(3)

bros superiores.(3)

No estudo foram incluídos os voluntários que apre-

Em indivíduos com a SIO, a alteração mais frequen-

sentassem sinais, sintomas e o diagnóstico confirmado

te é aumento da ativação do trapézio superior em relação

da SIO, relatando dor no ombro por pelo menos seis se-

ao serrátil anterior, que resulta no aumento da inclina-

manas e que apresentassem dor à palpação e positivida-

ção anterior e diminuição da rotação superior da escápu-

de em pelo menos dois dos testes funcionais aplicados

la, ocasionando redução do espaço subacromial, e con-

(Neer, Hawkins-Keneddy e Jobe).(9) Os voluntários deve-

sequentemente predispondo o impacto.(4,5) Dessa forma,

riam praticar atividade física há pelo menos seis meses,

torna-se importante a inserção de métodos que possibili-

com frequência mínima de quatro vezes por semana e

tem a aquisição de padrões de ativação muscular direcio-

duração semanal superior a seis horas de treino. Além

nados para a reabilitação dos indivíduos com SIO.

disso, somente foram incluídos os indivíduos que há pelo

Nesse sentido, o uso do kinesiotaping tem sido em-

menos seis meses não tivessem realizado tratamento fi-

pregado como proposta terapêutica na reabilitação e na

sioterapêutico ou medicamentoso, e que não apresen-

prevenção de lesões esportivas, visando à melhora fun-

tassem histórico de cirurgias e fraturas e doenças arti-

cional do ombro, uma vez que contribui para a corre-

culares degenerativas na cintura escapular, ombro e cer-

ção da posição da escápula, auxiliando a reeducação do

vical. Os critérios de exclusão desse estudo foram: vo-

ritmo escapuloumeral.(6) Entretanto, os resultados acer-

luntários que apresentassem, ao longo do estudo, mu-

ca das alterações nos padrões de ativação dos múscu-

danças na rotina de treinamento, uso de medicamentos,

los trapézio e serrátil anterior, em indivíduos saudáveis

realizassem algum tipo de tratamento médico ou fisio-

e com SIO ainda são controversos.(6-8)

terapêutico ou apresentassem histórico de trauma nos

Diante disso, são necessários estudos que avaliem

membros superiores. Todos os voluntários assinaram o

os efeitos do kinesiotaping na ativação dos músculos es-

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O trabalho

tabilizadores escapulares em indivíduos com SIO, uma

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-

vez que o desequilíbrio muscular é o principal fator rela-

versidade de Pernambuco sob o protocolo 274/10.

cionado à SIO. Assim, a possível correção do controle escapular por meio do uso do kinesiotaping poderia deter-

Avaliação Física e Funcional

minar, entre outros fatores, a redução da dor e conse-

Inicialmente foi realizada uma avaliação que con-

quente melhora na função do ombro, fato que tornaria o

sistiu na anamnese para coleta dos dados pessoais e an-

kinesiotaping uma medida terapêutica importante a ser

tropométricos e o exame físico, no qual foram realizados

inserida na reabilitação e mesmo na prevenção da SIO.

os testes clínicos para confirmar a SIO. Em seguida, foi

Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi verificar

aplicado o questionário Peen Shoulder Score para a lín-

o efeito do uso do kinesiotaping na atividade eletromio-

gua portuguesa (PSS-Brasil) que avalia dor, satisfação e

gráfica (EMG) dos músculos estabilizadores da escápula,

função do ombro. A pontuação varia de 0 a 100 pontos,

durante exercícios em cadeia cinética aberta, bem como

sendo o escore máximo indicativo de ausência de dor,

o efeito do uso do kinesiotaping nos escores de dor e na

alta satisfação e ótima função.(10)

função do ombro em atletas com SIO.

Em seguida, foi realizado o Closed Kinetic Chain
Upper Extremity Stability Test (CKC-Test) para avalia-

MÉTODO

ção da função e estabilidade do complexo articular do

Delineamento do Estudo e Amostra

ombro. Nesse teste, os voluntários assumiram a posição

Trata-se de um estudo pré-experimental, do tipo

do push up, com as mãos apoiadas sobre duas fitas fi-
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xadas no solo a uma distância de 36 polegadas. No momento que o examinador aplicava o comando verbal, o
voluntário deveria retirar a mão do solo, tocar a linha
oposta e retornar a posição inicial (Figura 1). Os voluntários foram orientados a realizar o maior número de toques em um tempo de 15 segundos. Esse movimento foi
realizado com ambos os membros superiores. Foram realizadas três repetições máximas com intervalo de dois
minutos entre os testes. Antes da realização dos testes

Figura 1. Posicionamento para realização do CKC-Test. Posição
inicial (A) e execução do toque (B).

máximos, foi permitida a cada voluntário a realização de
três repetições para familiarização da tarefa. Para nor-

minutos visando minimizar os efeitos da fadiga muscu-

malização dos dados, o escore final foi calculado pelo

lar. A ordem das tarefas foi determinada por um sorteio.

número de toques dividido pela altura do voluntário.(11)

A avaliação da razão de atividade muscular entre
TS/TI e TS/SA em cada tarefa foi determinada por meio

ELETROMIOGRAFIA

do cálculo da razão EMG. Para isso, realizou-se a divi-

Finalizadas as avaliações supracitadas foi realiza-

são do valor normalizado do TS pelo valor normaliza-

da a avaliação da atividade EMG dos músculos trapé-

do do TI e SA, respectivamente. A razão foi considera-

zio fibras superiores (TS) e inferiores (TI) e serrátil an-

da baixa se fosse menor que 0,30 que significa uma ati-

terior (SA). O sinal eletromiográfico foi registrado por

vação do TI ou SA três vezes maior em relação ao TS.

meio de três canais do eletromiógrafo Myosystem Br-1

Caso o valor da razão fosse próximo ou maior que 1, in-

(Datahominis Tecnologia Ltda®, Uberlândia, Brasil) que

terpreta-se como uma ativação muscular similar entre

captaram a atividade mioelétrica por meio de eletrodos

os pares ou maior predominância do TS sobre o SA e TI,

de superfície, compostos por duas barras retangulares

respectivamente.(14)

paralelas de prata pura (10 x 2 x 1 mm, com distância

Os dados foram coletados a uma frequência de

de 10 mm entre barras), simples diferenciais (Dathomi-

amostragem de 4000 Hz e aplicados filtros digitais de

nis Tecnologia Ltda®, Uberlândia, Brasil), com ganho de

passa banda de 15-500 Hz. Para análise dos dados

20 vezes.

foram excluídos o primeiro e o último segundo de cada

Antes da colocação dos eletrodos foi realizada a tri-

exercício realizado. O sinal eletromiográfico bruto foi uti-

cotomia, assepsia com álcool e leve abrasão da pele.

lizado para derivar os valores da amplitude eletromio-

Para os músculos TS e TI os eletrodos foram posiciona-

gráfica obtidos através do cálculo do root mean square

dos, com fita adesiva, longitudinalmente sobre o ventre

(RMS). Utilizou-se o programa MyosystemBr-1 versão

muscular aproximadamente na direção das fibras mus-

3.5 (Dathominis Tecnologia Ltda®, Uberlândia – Brasil)

culares de acordo com as recomendações do SENIAM.

para o processamento dos dados.

(12)

Para o músculo SA foi posicionado anteriormente ao

músculo grande dorsal, entre a quarta e sexta costelas,

KINESIOTAPING

sendo confirmado pela palpação do ventre muscular.(13)

Após realização das tarefas foi feita a aplicação do

O eletrodo de referência foi posicionado no processo es-

kinesiotaping no ombro sintomático. Para este estudo foi

tiloide da ulna do membro contralateral ao avaliado.

utilizada a técnica de taping escapular descrita por Mor-

Após a colocação dos eletrodos, foram realiza-

rissey,(15) que tem como objetivo a inibição do TS e fa-

das três contrações isométricas voluntárias máximas

cilitação do TI. A fita foi fixada anteriormente no terço

(CIVM), na posição do teste muscular manual de cada

médio da clavícula e em seguida foi aplicado um tensio-

um dos músculos avaliados. O valor máximo da ampli-

namento posterior na direção de T12, sendo a fita posi-

tude registrado nas CIVMs foi utilizado para a normali-

cionada sobre o ventre muscular do TS e TI (Figura 2).

zação do sinal eletromiográfico.

Foi utilizada a fita Kinesiology Tape (Nitto Denko Corpo-

Concluída a última CIVM, foi respeitado um tempo

ration, Osaka – Japão). Todas as aplicações foram reali-

de intervalo de 10 minutos para o início das seguintes

zadas pelo mesmo investigador, treinado e familiarizado

tarefas: abdução isométrica do ombro no plano escapu-

com a técnica. Os voluntários foram orientados a perma-

lar, sem carga e com uma carga de 2 Kg, nas angula-

necer com o kinesiotaping durante duas semanas, sendo

ções de 45º, 90º e 120º. Em todas as tarefas, os volun-

realizada sua troca quando necessária. Além disso, foi

tários realizaram o movimento unilateral com o membro

feito o acompanhamento dos atletas para que os mes-

sintomático. Para a determinação exata dos diferentes

mos não modificassem suas rotinas de treinamento. Após

ângulos de abdução do braço, bem como para orienta-

esse período os voluntários foram reavaliados.

ção do plano escapular foi utilizado um goniômetro universal. Foram realizadas três repetições de cada exercício, mantidos por oito segundos, com intervalos de dois
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programa SPSS versão 16.0. A verificação da normalidade dos dados foi realizada por meio do teste Shapiro
-Wilk. Para a análise comparativa dos escores do questionário PSS-Brasil, CKC-test e dos dados EMG foi utilizado o
teste t de Student pareado, com nível de significância de
5 %. Para comparação entre os valores EMG nas diferentes tarefas foi utilizada ANOVA e pós-teste de Tukey também com nível de significância de 5 %. Além disso, nas
variáveis em que foram observados valores de p < 0,05,
foram calculados, por meio do programa Winpepi versão
10.8, os valores de d de Cohen para avaliação da magnitude do efeito. Valores de d de Cohen inferiores à 0,2 indicam efeito de pequena magnitude, valores entre 0,3 e
0,7 indicam efeito de média magnitude e valores superiores indicam efeito de alta magnitude.
RESULTADOS

Figura 2. Aplicação do kinesiotaping.

PSS- Brasil e CKC-Test
A análise dos resultados do questionário PSS-Bra-

Em relação ao CKC-test foi possível observar que o

sil mostrou aumento significativo do escore total (p =

uso do kinesiotaping proporcionou aumento significati-

0,007; d = 1,01) após o uso do kinesiotaping, indicando

vo dos escores (p = 0,001; d = 1,25) (Figura 3). Esse

que ocorreu melhora dos sintomas e da função do com-

resultado demonstra que houve melhora da estabilida-

plexo articular do ombro. Ao analisar os três domínios

de articular e do desempenho funcional do membro su-

do PSS-Brasil de forma isolada, foi possível confirmar

perior. O cálculo do índice estatístico Cohen’s d apresen-

que o kinesiotaping apresentou efeito positivo nos domí-

tou valores superiores a 0,85 nos escores do PSS-Brasil

nios “dor” (p = 0,001; d = 1,04) e “função” (p = 0,008;

e CKC-test, o que demonstra que o kinesiotaping apre-

d = 0,86). No entanto, nenhuma diferença foi observada

sentou um tamanho de efeito considerado de alta mag-

no domínio “satisfação” (p = 0,84) (Figura 3).

nitude sobre essas variáveis.

Tabela 2. Valores normalizados da atividade e razão EMG entre os músculos Trapézio Superior e Serrátil Anterior (TS/SA) e Trapézio
Superior e Trapézio Inferior (TS/TI) durante abdução no plano escapular.
Sem carga
Avaliação

TS

Reavaliação

45°

90°

120°

45°

90°

120°

0,10±0,05

0,15±0,08

0,18±0,10

0,10±0,06

0,13±0,07

0,15±0,08

TI

0,09±0,05

0,13±0,05

0,17±0,08

0,12±0,05

0,26±0,37

0,21±0,09

SA

0,07±0,02

0,17±0,15

0,18±0,05

0,06±0,02

0,11±0,04

0,16±0,05

TS/SA

1,53±0,67

1,53±1,63

1,03±0,49

1,58±0,66#†δ

1,29±0,65†ǂ

0,93±0,42δǂ

TS/TI

1,32±0,90

1,23±0,74

1,45±1,36*

1,05±0,96#

1,30±1,66

1,04±1,15*

45°

90°

120°

45°

90°

120°

TS

0,19±0,09

0,30±0,15

0,35±0,20

0,15±0,08

0,23±0,08

0,28±0,15

TI

0,19±0,08

0,28±0,10

0,33±0,13

0,22±0,10

0,23±0,10

0,37±0,17

Com carga

SA

0,14±0,04

0,26±0,08

0,39±0,15

0,11±0,04

0,31±0,13

0,35±0,12

TS/SA

1,47±0,72

1,22±0,63

1,03±0,70

1,44±0,73#†δ

1,19±0,71†ǂ

0,90±0,60δǂ

TS/TI

1,23±0,79

1,17±0,59

1,27±0,69*

0,96±0,79#

0,96±0,71

0,97±0,54*

* = Diferença da TS/TI entre Avaliação e Reavaliação
# = Diferença TS/SA e TS/TI
† = Diferença entre 45º e 90º
δ = Diferença entre 45º e 120º
ǂ = Diferença entre 90º e 120º
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de ativação entre as diferentes fibras do músculo trapézio e o serrátil anterior de atletas com SIO durante tarefas isométricas de elevação do braço.
Os resultados do presente estudo demonstraram
aumento significativo dos escores do PSS-Brasil após a
utilização do kinesiotaping nos indivíduos com SIO, sugerindo que a correção escapular feita por meio da aplicação do kinesiotaping aumentou o índice de função motora do ombro avaliada por meio deste questionário, o
qual considera a dor, a satisfação e a função do ombro
em diferentes situações. Ao comparar cada domínio isoladamente, foi observada melhora significativa nos domínios dor e função.
Figura 3. Escores do questionário PSS-Brasil e CKC test, antes
e após aplicação do kinesiotaping;
* p < 0.05

Estes resultados corroboram os achados de Miller e
Osmotherly(16), que avaliaram a função e dor no ombro
de indivíduos com SIO após tratamento utilizando kinesiotaping associado à fisioterapia, por um período de

Eletromiografia

duas semanas. Os autores verificaram diminuição da dor

Na tabela 2 estão representados todos os valores

e melhora da função do ombro e consideraram que este

das razões TS/SA e TS/TI nas diferentes situações testa-

resultado ocorreu devido ao benefício que o kinesiota-

das. Nenhuma diferença estatística foi verificada na ati-

ping promove ao produzir um período relativo de contro-

vidade EMG dos músculos TS, TI e SA (p > 0,09).

le da dor e consequentemente maior liberdade para exe-

A comparação entre os valores das razões obtidos

cutar os movimentos. Esta conclusão também é apoiada

na avaliação e reavaliação mostrou que na reavaliação

por outros estudos de caso e observações clínicas,(17,18)

ocorreu uma diminuição da razão TS/TI na tarefa reali-

os quais demonstraram que o kinesiotaping resultou em

zada sem (p = 0,04 e d = 0,38) e com carga (p = 0,04 e

redução dos sintomas dolorosos, apesar da diferença

d = 0,41) a 120º. Entretanto, não foram observadas di-

entre os métodos de aplicação do kinesiotaping entre

ferenças da razão TS/TI nas demais situações testadas

cada um destes estudos e o presente estudo.

(p > 0,17), bem como, não se evidenciou diferenças estatísticas na razão TS/SA (p > 0,20).

Além da melhora dos índices de dor e função do
ombro, os indivíduos do presente estudo apresentaram

Durante a avaliação foi possível observar que não

aumento nos escores do CKC-test. O CKC-test consis-

houve diferença estatística entre os valores das razões

te em uma ferramenta desenvolvida para avaliar a es-

TS/SA e TS/TI em nenhuma das situações testadas (p

tabilidade do ombro em cadeia cinética fechada e pode

> 0,21). No entanto, após utilizar o kinesiotaping obser-

ser aplicada em várias patologias que envolvem o mem-

vou-se a 45º de abdução, maior razão TS/SA em relação

bro superior.(11) Embora não existam na literatura estudos

à TS/TI na condição sem carga (p = 0,006 e d = 0,64) e

que tenham avaliado o efeito do kinesiotaping sobre os

com carga (p = 0,01 e d =0,63).

escores do CKC-Test, acredita-se que o resultado do pre-

Além disso, na avaliação, os valores das razões TS/

sente estudo possa ser explicado pelos potenciais efeitos

SA e TS/TI não foram influenciados pela presença da

neuromusculares dessa técnica. Diversos autores descre-

carga e pelas diferentes angulações nas quais a tarefa

vem que o kinesiotaping teria a capacidade de corrigir o

foi realizada (p > 0,15). Entretanto, após o uso do kine-

alinhamento articular(6,7,19) e principalmente, prover estí-

siotaping foi possível observar que a razão TS/SA apre-

mulos sensório-motores e proprioceptivos, influenciando

sentou valores maiores durante a realização da tarefa a

diretamente no controle neuromuscular.(20) Esses fatores

45º, quando comparada à 90º (p = 0,001 e d = 0,38) e

seriam responsáveis pelo alívio dos sintomas, aumento

120º (p < 0,001 e d = 0,37), em ambas as condições de

dos níveis de conforto, controle e estabilidade articular.(21)

carga. Além disso, foram encontradas diferenças entre

Portanto, a reeducação do posicionamento escapu-

90º e 120º nas condições sem (p = 0,03 e d = 0,66) e

lar, associada ao menor quadro doloroso, pode ter possi-

com (p = 0,04 e d = 0,44) carga. Nenhuma diferença foi

bilitado que indivíduos conseguissem realizar um maior

observada nos valores da razão TS/TI após uso do kine-

número de toques devido ao aumento da estabilidade

siotaping (p > 0,62).

dinâmica da articulação glenoumeral por meio do controle neuromuscular mais adequado desse modo, foi

DISCUSSÃO
O presente estudo teve como objetivo avaliar o

permitida maior velocidade e destreza durante a execução da tarefa solicitada.(11)

efeito do kinesiotaping na função motora do ombro, na

Em relação à eletromiografia, diversos estudos de-

estabilidade escapular, bem como na atividade e razão

monstram que indivíduos com SIO apresentam desequi-
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líbrio na ativação dos músculos estabilizadores da es-

Entretanto, a comparação dos resultados do pre-

cápula, geralmente proporcionado pelo aumento da ati-

sente estudo com resultados anteriores deve ser inter-

vidade do TS em relação ao TI e SA.(4,8,17,18,22) Tanto o de-

pretada com cautela, pois algumas considerações impor-

sequilíbrio de forças,(4) quanto alterações no tempo de

tantes relacionadas aos procedimentos metodológicos

contração desses músculos(8) seriam responsáveis pela

devem ser analisadas. Inicialmente, é importante salien-

diminuição da rotação superior da escápula e aumento

tar que em todos os estudos descritos acima,(7,8,23,19,24,25)

da inclinação anterior, o que pode facilitar o impacto e a

foi analisado o efeito agudo do kinesiotaping, ou seja, as

compressão das estruturas contidas no espaço subacro-

análises foram realizadas com os voluntários utilizando

mial.(4) Baseado nessas informações, diferentes pesqui-

o taping. Enquanto no presente estudo foi observado o

sadores(7,8,23-25) têm proposto a utilização da técnica de

efeito do taping após duas semanas e as análises foram

taping escapular, com o objetivo de inibir a ação do TS e

feitas com os voluntários já sem utilizar a fita.

facilitar a ação do TI.

Além disso, no tipo de análise do sinal EMG aplicado

No presente estudo, após o uso do kinesiotaping,

nesse estudo buscou-se analisar a proporção de ativação

não foram observadas diferenças significativas na ati-

muscular, no sentido de compreender o equilíbrio de for-

vidade EMG dos músculos estabilizadores da escápula,

ças entre os músculos. Em nenhum dos estudos anterio-

quando analisados de forma isolada. Esses dados, a prin-

res esse tipo de análise foi considerado, o que pode expli-

cípio, parecem concordar com os resultados encontrados

car as diferenças existentes entre os resultados.

por Cools et al(8) e Alexander et al(23), que também não

Por fim, esses aspectos numerados acima conferem

observaram alterações da amplitude do sinal EMG. En-

ao presente estudo certa originalidade, pois buscou-se

tretanto, a análise da razão TS/SA e TS/TI, que reflete a

ampliar o conhecimento a respeito da inserção do kine-

proporção de ativação entre esses músculos, sugere que

siotaping como técnica complementar ao tratamento da

o uso do kinesiotaping pode influenciar a atividade EMG,

SIO, não limitando-se somente a uma análise pontu-

portanto, divergindo dos estudos supracitados.

al. Além disso, a análise da proporção de ativação entre

A diminuição da razão TS/TI observada após o uso

músculos parece ser mais interessante para a observa-

do taping escapular, sugere uma alteração na propor-

ção de desequilíbrios e consequentemente reequilíbrio

ção de ativação desses músculos. Essa alteração seria

muscular, devendo essa ser mais explorada.

no sentido de inibição do TS, corroborando os resulta-

Entretanto, os resultados do presente estudo não

dos de estudos prévios(7,24,25) e facilitação da ação do

podem ser extrapolados e considerados conclusivos.

TI(19,25) o que converge com os achados de Hsu et al(19).

Nesse caso, o fato de não contar com um grupo con-

Além disso, a diferença na razão TS/TI observada princi-

trole ou placebo, não nos permite afirmar se todas as

palmente durante os 120° de abdução no ombro, suge-

mudanças ocorridas são resultantes exclusivamente do

re que a aplicação do kinesiotaping pôde contribuir para

uso do taping ou se sofreram o efeito do tempo. Diante

melhora de pacientes com SIO, já que a atividade do TS

desse quadro, seria importante a realização de estudos

torna-se mais evidente nos últimos graus de abdução

clínicos randomizados e controlados que avaliem o uso

nos indivíduos com SIO.(1)

do kinesiotaping em diferentes estágios de reabilitação,

Além disso, foi verificado um aumento da razão TS/

podendo também ser acrescentados estudos com place-

SA à medida que o ângulo de elevação do braço. Estes

bos e/ou follow-up. Além disso, estudos futuros são ne-

resultados confirmam a hipótese de que haja maior

cessários para determinar se as alterações na ativida-

equilíbrio entre os músculos TS e SA após o uso do kine-

de EMG estão associadas com alterações da cinemáti-

siotaping. Selkowitz et al(25) alegam que o efeito produ-

ca escapular.

zido no TS pode ser resultado da localização da fita, enquanto que os efeitos nos outros músculos poderiam ser
causados de forma indireta às mudanças do TS.

CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo sugerem que o

Segundo Selkowitz et al(25) a diminuição da ativida-

kinesiotaping é um recurso fisioterapêutico que pode ser

de do TS, principalmente a partir dos 60º de elevação

utilizado no tratamento de pacientes com sinais e sin-

do braço, implicaria na melhora da biomecânica escapu-

tomas da síndrome do impacto do ombro, visto que o

lar e menor risco de compressão das estruturas suba-

mesmo proporcionou melhora da estabilidade e função

cromiais. Hsu et al(19) confirmaram esses dados ao ava-

do membro superior, bem como diminuição do quadro

liarem o efeito do taping na atividade EMG e cinemáti-

álgico. Além disso, o kinesiotaping parece ter contribuí-

ca escapular de pacientes com SIO. Nesse estudos os

do para alteração na razão de ativação dos músculos es-

pesquisadores observaram o aumento da atividade do

tabilizadores da escápula, diminuindo principalmente a

TI, seguido de um maior tipping, justamente nos 60º de

proporção do músculo TS em relação aos demais, a par-

elevação do braço.

tir de 45º de abdução.
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Artigo Original

Equilibrio isquiostibiais/quadríceps em indivíduos
com ruptura total do ligamento cruzado anterior.
Hamstring/quadriceps balance in individuals with total rupture of the anterior cruciate ligament.
Ana Carolina Silva de Souza(1), Gilmar Moraes Santos (2).
Resumo
Introdução: Considerando que o torque máximo ocorre em ângulos diferentes para cada músculo, analisou-se o pico
de torque máximo gerado pelo quadríceps (Qds) e isquiostibiais (Iqt), bem como, extraiu-se a sua razão Iqt/Qds para
se avaliar corretamente o equilíbrio muscular em indivíduos com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar e correlacionar o pico de torque (PT) e o torque dos ângulos específicos de 15º(T15º) e 30º (T30º) do Qds e Iqt, as suas respectivas razões Iqt/Qds com a capacidade funcional do joelho lesionado. Método: Para avaliação isocinética foi utilizado dinamômetro isocinético REV9000, com a participação de 16 indivíduos do sexo masculino com ruptura total do LCA. Na avaliação da capacidade funcional do joelho foi
utilizado o Lysholm knee score. Resultado: O PT, e o T15º e T30º do quadríceps e as razões do PT do Iqt/Qds, Iqt/
Qds a 30º e 15º entre o membro lesionado e o sadio apresentou diferença significativa. No quadríceps o seu PT houve
uma correlação muito forte com o T30º, em ambos os membros. Em relação aos isquiostibiais, houve uma correlação
muito forte entre o PT com o T30° e T15°. A razão do PT do Iqt/Qds indicou moderada correlação com a razão Iqt/Qds,
na amplitude de 30º. O Lysholm apresentou moderada correlação com o T30º e T15º do Qds. Conclusão: O valor de
T30º para calcular a razão Iqt/Qds em indivíduos com ruptura do LCA é a estratégia mais adequada para se verificar
a estabilidade articular.
Palavra-chave: torque, agonista, antagonista, joelho
Abstract
Introduction: Considering that the maximum torque happens in different angles for each muscle, the peak of torque
generated by the quadriceps (Qds) and hamstring (Hmt) was analyzed, as well as, its Hmt/Qds reason was extracted
to evaluate the muscular balance correctly in individuals with rupture of the anterior cruciate ligament (ACL). Objective: This study evaluated and correlated the peak of torque (PT) and the torque of the specific angles of 15º(T15º)
and 30th (T30º) of Qds and Hmt, their respective reason Hmt/Qds with the functional capacity of the knee demanded. Method: For isokinetic evaluation was used the isokinetic dynamometer REV9000, with the participation of 16
men with total rupture of ACL. In the evaluation of the functional capacity of the knee the Lysholm Knee Score was
used. Result: The PT, and T15º and T30º of the quadriceps and their respective reason Hmt/Qds between the damaged member and the healthy one significant difference were observed. The PT had very strong correlated with T30º
of Qds in both members. In relation to the hamstring, there had very strong correlation among the PT with T30° and
T15°. The reason of the PT of Hmt/Qds indicated moderate correlation with the Hmt/Qds reason in the width of 30th.
Lysholm presented moderate correlation with T30º and T15º of Qds. Conclusion: The value of T30º to calculate the
Hmt/Qds reason in individuals with rupture of ACL is the best strategy to verify the articulation stability.
Keywords: torque, agonist, antagonist, knee
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e a razão do pico de torque do Iqt/Qds, como também,

Desde o conceito isocinético, publicado por Hislop

as razões do Iqt/Qds nos ângulos específicos de 15º e

e Perrine em 1967, o torque muscular dos isquiostibiais

30º de flexão do joelho. Adicionalmente, correlacionar o

(Iqt), quadríceps (Qds), e a razão (Iqt/Qds) têm sido es-

torque Iqt, o torque Qds e a razão Iqt/Qds da amplitude

tudados com amplo interesse para a avaliação do equi-

articular de 15° e 30° de flexão do joelho com o pico de

líbrio muscular. Este parâmetro tem demonstrado ser

torque Iqt, o pico de torque Qds e a razão do pico de tor-

fundamental para a estabilidade articular e apresenta

que Iqt/Qds, respectivamente, em indivíduos com rup-

uma forte correlação com a funcionalidade do joelho,(1,2)

tura total do LCA. E, também correlacionar entre o tor-

por auxiliar o ligamento cruzado anterior (LCA) no equi-

que Iqt, torque Qds e a razão Iqt/Qds da amplitude ar-

líbrio das forças anteriores do joelho. Além disso, o de-

ticular de 15° e 30°, com a capacidade funcional do jo-

sequilíbrio de forças gerado por uma forte contração do

elho nos mesmos indivíduos.

quadríceps, não equilibrada pela contração isquiostibial,
pode ser o responsável pela lesão do LCA. A lesão do

Método

LCA, geralmente, ocorre entre 15° e 30° de flexão du-

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética com

rante movimentos de aterrissagem e mudanças bruscas

Seres Humanos na Universidade de São Marcos, São

de direção,(3-5) indicando que a posição de maior dese-

Paulo – Brasil, e teve segmento de acordo com a Resolu-

quilíbrio muscular pode ocorrer nesses ângulos.

ção 196/96 do Conselho Nacional de Saúde para Pesqui-

No entanto, dos estudos que avaliaram a razão Iqt/

sa em Seres Humanos. Todos os indivíduos foram pre-

Qds,(6-8) poucos observaram este parâmetro nos ângulos

viamente esclarecidos quanto a qualquer dúvida acerca

de 15° e 30° de flexão.(9) Segundo diversos autores(10-14)

da pesquisa e do caráter de sua participação, de acordo

os valores da razão Iqt/Qds são altamente dependentes

com a resolução 1996/96 do Conselho Nacional do Mi-

do ângulo da articulação do joelho em que a mensuração

nistério da Saúde do Brasil.

é realizada. Calcular o pico de torque máximo gerado

Participaram deste estudo 16 homens com ruptu-

em cada grupo muscular e extrair a razão Iqt/Qds pode

ra total unilateral do LCA, com média de idade de 33

não avaliar corretamente o equilíbrio muscular, por não

(±8,6) anos; altura de 178,7 (±4,4) cm, massa corpo-

considerar que o torque máximo ocorre em ângulos dife-

ral de 86,1 (±12,84)Kg, índice de massa corporal (IMC)

rentes para cada músculo.(10-12) Por isso, é essencial para

de 27,4 (±3,64)Kg/m², tempo de lesão de cinco (±1,5)

a funcionalidade do joelho avaliar o equilíbrio muscular

meses, sendo que cinco apresentaram lesão no lado di-

nos ângulos específicos da amplitude articular.

reito e onze no lado esquerdo. Desta amostra, dez in-

Sabe-se que as lesões dos estabilizadores estáti-

divíduos apresentaram lesão meniscal associada, sendo

cos, tal como do complexo ligamentar, podem prejudicar

que seis apresentaram lesão do menisco lateral e me-

a função estabilizadora dinâmica ou do segmento mús-

dial, e quatro somente com lesão do menisco medial.

culo/tendão. Os indivíduos que sofreram ruptura total

Foram selecionados indivíduos que apresentaram ruptu-

deste ligamento apresentam uma grande diminuição da

ra total do ligamento cruzado anterior no estado crônico

funcionalidade do joelho para a realização de ativida-

da lesão; com história de lesão durante a prática espor-

des de vida diária (AVD’s), e consequentemente, no es-

tiva; com mecanismo de lesão sem contato; e que prati-

porte. Uma vez que tais indivíduos lesionados são ex-

cavam futebol de forma recreacional com freqüência su-

postos a situações que envolvem dor, edema, hipotro-

perior a três vezes por semana.

fia muscular, instabilidade e limitação do movimento da

Foram excluídos indivíduos que apresentavam limi-

articulação, sua atividade restringe-se.(15) Esta incapaci-

tação ou bloqueio da amplitude articular, edema maior

dade funcional pode estar relacionada à fraqueza mus-

do que grau I, quadro álgico, ruptura parcial ou total do

cular pós-lesão, ocasionada por uma hipotrofia muscu-

LCA contralateral; lesão da cartilagem acima de grau II

lar reflexa.(9,16) Como estes indivíduos dependem exclu-

da articulação femoropatelar ou femorotibial; osteoar-

sivamente da musculatura para a estabilização articu-

trose da articulação do joelho; história de reconstrução

lar, o desequilíbrio muscular crônico pode ter papel rele-

do LCA, e cirurgias pregressas ou afecções dos membros

vante nos episódios de instabilidade recorrentes. Desta

inferiores e coluna vertebral.

forma, estima-se a necessidade de avaliar a razão Iqt/
Qds na amplitude articular de 30º e 15º de flexão, onde

DIAGNÓSTICO

o LCA seria mais solicitado para estabilização dinâmi-

A lesão do LCA foi diagnosticada a partir dos testes

ca do joelho em indivíduos com sua ruptura total, por

clínicos de Lachman, pivot shift, gaveta anterior e ar-

ser considerado um importante parâmetro da capacida-

trômetro KT-1000 (Medmetric Corporation® San Diego,

de funcional.

Califórnia), realizado por um médico cirurgião, especia-

Diante dessas considerações, este estudo tem como

lista em joelho, com experiência superior a vinte anos.

objetivo avaliar o pico de torque e o torque dos ângulos

A lesão foi confirmada por meio do exame de ressonân-

específicos de 15º e 30º do quadríceps e isquiostibiais,

cia magnética. Após confirmação da hipótese diagnósti-
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ca, os indivíduos foram submetidos à avaliação isociné-

dade no segmento avaliado, e sob estímulo de feedback

tica. Posteriormente, o diagnóstico e as lesões associa-

visual e verbal aplicado pelo mesmo avaliador.

das foram confirmados pela videoartroscopia, durante o

Analisou-se a variável pico de torque do Qds e Iqt,

procedimento de reconstrução do LCA. A Avaliação do

torque do Qds e Iqt nos ângulos de 15º e 30º de flexão,

KT-1000 foi utilizada para verificação da translação ti-

e a razão Iqt/Qds nos respectivos ângulos e no pico de

bial anterior em 15, 20, 30 Libras e manual máximo, em

torque de cada membro. O torque muscular foi padroni-

ambos os joelhos.

zado por meio da massa corporal do indivíduo.(19-22) Primeiramente foi avaliado o membro sadio e posterior-

QUESTONÁRIO LYSHOLM KNEE SCORE

mente, o lesionado.

O Lysholm knee score é um questionário de avaliação da capacidade funcional do joelho, composto por

ANÁLISE ESTATÍSTICA

oito questões (marcha, apoio para deambular, bloqueio

A análise estatística foi realizada utilizando o pro-

articular, instabilidade articular, dor, edema, subida e

grama SPSS (Statistical ackage for Social Sciences) for

descida de escada, agachamento). Estas questões apre-

Windows versão 16,0. Realizou-se a análise descritiva

sentam alternativas de respostas fechadas, cujo resul-

dos dados (porcentagem, média, desvio-padrão e assi-

tado final é expresso de forma nominal e ordinal, sendo

metria da curva normal) para analisar as características

“excelente” de 95 a 100 pontos; “bom”, de 84 a 94 pon-

das variáveis: pico de torque Iqt e Qds, torque na am-

tos; “regular”, de 65 a 83 pontos e “ruim”, quando os va-

plitude especifica de 30º e 15º do Iqt e Qds, razão do

lores forem iguais ou inferiores a 64 pontos. A versão do

pico de torque e da amplitude especifica dos Iqt/Qds,

Lysholm knee score para a Língua Portuguesa foi valida-

ângulo de pico de torque. O teste de Shapiro-Wilk evi-

da por Peccin et al.(17)

denciou que as variáveis não apresentaram distribuição
normal (p>0.05). Portanto, utilizou-se, para comparar

COLETA DOS DADOS

o membro lesionado com o sadio, o Teste Mann-Whit-

Inicialmente, os indivíduos responderam o Lysholm

ney U. Para análise da correlação dos torques nos ân-

para a avaliação da capacidade funcional

gulos específicos com o pico de torque, e para as razões

do joelho acometido. Na seqüência, antes da realização

Iqt/Qds nos ângulos específicos com a razão Iqt/Qds

da avaliação isocinética, os indivíduos realizaram aque-

pico, e para correlação dessas variáveis com o Lysholm

knee score

(18)

cimento muscular em uma bicicleta ergométrica por dez

knee score, fez-se uso do teste de correlação de Sper-

minutos, sem carga. Em seguida executaram uma série

mann. A magnitude das correlações foi baseada na clas-

de trinta segundos de alongamento estático dos múscu-

sificação de Munro(23) (fraca= 0,26-0,49; moderada=

los isquiostibiais, tríceps sural e quadríceps, com inter-

0,50-0,69; forte= 0,70-0,89; muito forte= 0,90-1,00)

valo de trinta segundos entre cada um.

para interpretação dos coeficientes de correlação. Para

Após alongamento, os indivíduos foram posicionados na cadeira do dinamômetro isocinético, de acor-

todos os testes foi adotado o nível de significância de
5% (λ=0,05).

do com as orientações do fabricante do isocinético REV
9000 (Technogym®, Gambettola, Itália), com o eixo

Resultados

mecânico de rotação alinhado com o epicôndilo femo-

No KT-1000, durante na avaliação da translação ti-

ral lateral; em posição sentada, com 90º de flexão co-

bial anterior manual máxima, o membro lesionado apre-

xofemoral, estabilizados por meio de cintas no tórax,

sentou lassidão de 9,4 (±2,7) mm e o membro sadio de

pelve e coxa para evitar os movimentos compensató-

3,7 (±1,6)mm. Todos os indivíduos apresentaram diferen-

rios do corpo e do quadril. A fixação do braço de alavan-

ça acima de 3 mm, ao se comparar com o membro sadio.

ca foi posicionada na porção distal da perna, acima do
maléolo lateral.

Os

indivíduos

apresentaram,

no

questionário

Lysholm, o escore médio de 66(±14,91) pontos no

Antes do teste, os indivíduos foram orientados

membro lesionado. Destes, 56,25% apresentaram ca-

sobre o procedimento e realizaram cinco repetições,

pacidade funcional em condição ruim, 37,5% condição

com força submáxima, de familiarização ao equipamen-

regular e 6,25% condição excelente na realização das

to, velocidade e posicionamento da perna. Após o teste

atividades de vida diária (ADV’s). Não se aplicou o ques-

de familiarização, os indivíduos tiveram sessenta segun-

tionário Lysholm para o membro saudável, pelo motivo

dos de descanso para a realização do teste de força má-

que o estado do membro lesionado poderia interferir na

xima para a coleta dos dados. O teste de força máxima

avaliação da capacidade funcional deste joelho.

foi efetuado com cinco repetições concêntricas de ex-

O ângulo médio em que ocorreu o pico de torque do

tensão e flexão da perna, na velocidade 60º/s, dentro

Qds foi de 67,23 (±3,4) graus no membro sadio e 65,59

da amplitude de movimento articular de noventa graus

(±6,77) graus membro lesionado. Para os isquiosti-

de flexão, a zero grau de extensão do joelho. O proce-

biais, o pico de torque ocorreu em 27,41 (±6,2) graus

dimento foi realizado sem a influência da força de gravi-

no membro sadio e 27,06 (±8,25) graus no membro le-
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sionado. Não foi encontrada diferença, estatisticamente

correlação com a razão Iqt/Qds do torque na amplitude

significante, entre os membros.

de 30º (r=0.69, p=0.003). No entanto, não se eviden-

Ao comparar o pico de torque e o torque gerado nas

ciou correlação da razão Iqt/Qds do pico de torque com

amplitudes de 15º e 30º do quadríceps entre o membro

a razão Iqt/Qds do torque na amplitude de 15º.

lesionado e o sadio, encontrou-se diferença significati-

No membro lesionado, observou-se que o pico de

va (Tabela 1). Em relação aos Iqts, o pico de torque e o

torque do quadríceps tem correlação muito forte com

torque gerado nas amplitudes de 15º e 30º não obtive-

o torque do quadríceps a 30º de amplitude (r=0.94,

ram diferença significativa entre os membros (Tabela 1).

p<0.001), e moderada, com o torque do quadríceps a

A razão Iqt/Qds do pico de torque e do torque das

15º de amplitude (r=0.63, p=0.009). Os torques dos is-

amplitudes 15º e 30º foram maiores no membro lesio-

quiostibiais demonstraram uma correlação muito forte

nado do que no membro sadio. Ao comparar as razões

entre o pico de torque e o torque dos isquiostibiais a 30º

dos Iqt/Qds entre o membro lesionado e sadio, obteve-

e 15º de flexão (r=0.98, p<0.001; r=0.94, p<0.001,

-se uma diferença significativa na razão Iqt/Qds do pico

respectivamente). No entanto, não evidenciou correla-

de torque e da amplitude de 30º e de 15º(Tabela 2).

ção entre razão Iqt/Qds do pico de torque com a razão

No membro sadio houve uma correlação muito

Iqt/Qds do torque nas amplitudes de 30º e 15º.

forte entre o pico de torque do quadríceps com o tor-

O escore do questionário de Lysholm apresentou

que do quadríceps gerado na amplitude de 30º do qua-

moderada correlação com o torque na amplitude es-

dríceps (r=0.94, p=0.001); e uma moderada correlação

pecífica do quadríceps em 30º e 15º (r=0.50, p=0.04;

entre o pico de torque do quadríceps com o torque do

r=0.54, p=0.03, respectivamente), no membro lesiona-

quadríceps a 15º de flexão (r=0.58, p=0.019). Em rela-

do (Tabela 3).

ção aos isquiostibiais, houve uma correlação muito forte
entre o pico de torque com o torque em 30° e 15° de fle-

Discussão

xão (r=0.96, p=0.000; r=93, p<0.001; respectivamen-

Os ângulos do pico de torque do quadríceps e dos

te). A razão Iqt/Qds do pico de torque indicou moderada

isquiostibiais dos membros analisados não indicaram di-

Tabela 1. Toque quadríceps e Isquiostibiais na Velocidade 60º/s (N/kg).
Média

S

Min

Max

PTQds N

2,66

0,58

1,83

3,81

PTQds L

2,05

0,78

1,05

4,32

TQds N 30º

1,43

0,40

0,91

2,69

TQds L 30º

1,06

0,46

0,58

2,58

TQds N 15º

0,79

0,24

0,52

1,51

TQds L 15º

0,62

0,29

0,31

1,41

PTIqt N

1,30

0,24

1,03

1,90

PTIqt L

1,26

0,30

0,87

1,88

TIqt N 30º

1,25

0,23

0,97

1,88

TIqt L 30º

1,19

0,30

0,83

1,86

TIqt N 15º

1,14

0,22

0,81

1,59

TIqt L 15º

1,07

0,27

0,73

1,66

P
0,003*

0,001*

0,03*

0,64

0,59

0,36

Legenda: S – desvio padrão; Min. – mínimo; Máx. – máximo; p – probabilidade; PTQds – pico de torque quadríceps; TQds – torque quadríceps; PTIqt – pico
de torque isquiostibiais; TIqt – torque isquiostibiais; L – membro com lesão do LCA; N – membro sadio;*95% de significância.

Tabela 2. Razão Isquiostibiais/Quadríceps na Velocidade 60º/s (%)
Média

S

Min

Max

P

RIqt/Qds N

49.50

6.78

34.26

59.26

0.001*

RIqt/Qds L

65.00

15.08

44.27

94.70

RIqt/Qds30° N

89.94

13.36

68.33

116.84

RIqt/Qds30° L

121.69

37.85

70.43

213.37

RIqt/Qds15° N

151.25

37.90

95.16

247.37

RIqt/Qds15° L

196.75

78.72

93.33

336.36

Legenda: S – desvio padrão; Min. – mínimo; Máx. – máximo; p – probabilidade;
RIqt/Qds - Razão Isquiostibiais/Quadríceps;*95% de significância.
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Tabela 3. Correlação entre Lysholm knee score com os torques
na velocidade 60º/s, membro lesionado.

vendo diferença estatisticamente significante. A discordância dos resultados deste estudo com o de Terreri et

Variável

r

p

al.,(15) talvez possa ser explicado pelo fato, que indiví-

PTQds
TQds 30º

0.30
0.50

0.27
0.09*

duos avaliados pelo Terreri foram submetidos à reabili-

TQds 15º

0.54

0.03*

há relatos que a reabilitação dos indivíduos com lesão

PTIqt
TIqt 30º

0.43
0.35

0.09
0.18

do LCA, mesmo apresentando graus adequados de equi-

0.15

petuação da instabilidade no joelho(2,14), uma hipótese

TIqt 15º

0.37

Legenda: r – coeficiente de correlação de Pearson; p – probabilidade;
PTQds – pico de torque quadríceps; TQds – torque quadríceps; PTIqt – pico
de torque isquiostibiais; TIqt – torque isquiostibiais;*95% de significância.

tação, assim equilibrando a razão Iqt/Qds. Entretanto,

líbrio muscular, pode experimentar episódios de perseria devido ao desequilíbrio muscular apresentado nos
primeiros graus de flexão. Assim, ao analisar a razão
Iqt/Qds em 15° e 30°, observou-se que o membro com

ferença significante, diferentemente do esperado. No

lesão foi maior que o sem lesão. Isto devido à existên-

entanto, era esperado que o ângulo de pico de torque

cia da hipotrofia muscular reflexa do quadríceps, causa-

do quadríceps do joelho lesionado ocorresse mais tarde

da pela inibição do músculo, e talvez pelo aumento da

do que o sadio. Uma vez que Kannus e Yasuda(24) propôs

sensibilidade miotática dos isquiostibiais, na tentativa

que o ângulo de pico de torque é afetado pelo estado da

de compensar o desequilíbrio estático e dinâmico após a

função muscular, de modo que no músculo mais fraco

ruptura do LCA.(9,16,25, 28)

seu pico de torque ocorreria mais tarde, devido ao re-

Considerando que o quadríceps é antagonista e os

crutamento neural lento da musculatura. Neste sentido,

isquiostibiais são sinergista do LCA, o aumento da razão

vários estudos(9,16,25) relatam que o recrutamento neural

Iqt/Qds é vantajoso para boa estabilidade articular, ape-

é mais lento no quadríceps que nos isquiostibiais, após

sar de não ser benéfica aos indivíduos,(16,25,27,28) limitan-

a ruptura do LCA.

do assim a sua ADV’s, tais como: prática esportiva, sal-

Deste modo, verificou-se que os valores de pico de

tar, correr, caminhar, subir e descer escada, ajoelhar,

torque e o torque na amplitude de 15º e 30º do qua-

acocorar, agachar, levantar-se de uma cadeira, no ato da

dríceps foram menores no membro lesionado do que o

arrancada e paradas rápidas, apoio na perna envolvida,

sadio. O mesmo foi ressaltado por Murray(14) ao compa-

além de poder causar dor e edema.

rar o torque do quadríceps em 30º e 60º de flexão do

Os torques dos ângulos específicos da amplitude

joelho, nas velocidades de 30º/s e 180º/s, ao obser-

articular têm um valor clínico essencial, por investigar

var que houve diminuição do torque no membro lesio-

o déficit funcional muscular nas respectivas amplitudes

nado para ambas as amplitude e velocidade. No entan-

articulares.(24) No entanto, deparou-se com uma escas-

to, os isquiostibiais, apesar de apresentarem uma dimi-

sez na literatura de estudo que se correlaciona o tor-

nuição do valor do pico de torque e do torque na am-

que da amplitude específica com o torque máximo do

plitude de 15º e 30º no membro lesionado, não houve

grupo muscular e mesmo com a capacidade funcional.

diferença significativa entre os membros. O mesmo foi

Neste sentido, este estudo verificou forte correlação do

ao avaliar o torque gerado

pico de torque máximo com o torque do na amplitude

pelo isquiostibiais na amplitude entre 80 a 10 graus de

de 30º do grupo muscular do quadríceps e isquiostibiais,

flexão. Os mesmo autores evidenciaram, nos indivíduos

em ambos os membros. Desta forma, sugere-se que o

saudáveis ou com deficiência do LCA ou com reconstru-

torque na amplitude especifica pode ser utilizadas para

ção do LCA, o aumentando imediato do torque dos is-

comparar e avaliar a capacidade funcional entre o mem-

quiotibiais a partir de 50º a 40º para 20º a 10º graus de

bro lesionado e sadio, como também pode ser utilizado

flexão. Os autores concluíram que este comportamento

com um dos parâmetros para indicação de cirurgia de

dos isquiostibiais, nos últimos graus da extensão do joe-

reconstrução do LCA.

ressaltado por Bryant et al.

(9)

lho, tem a finalidade de manter a estabilidade articular

A razão Iqt/Qds do pico de torque indicou modera-

dinâmica do joelho auxiliando o LCA, reduzindo a carga

da correlação com a razão Iqt/Qds do torque na ampli-

sobre o ligamento.

tude de 30º, no entanto, o membro lesionado não apre-

Ao analisar o equilíbrio flexor/extensor, o membro

sentou correlação. Uma plausível explicação para este

lesionado apresentou maior razão dos Iqt/Qds do pico

fato pode ser porque o membro lesionado apresenta di-

de torque e do torque na amplitude de 15º e 30º do que

ferentes níveis de hipotrofia reflexa dos quadríceps, po-

o sadio, devido à perda de força do quadríceps nestas

dendo apresentar ampla variação da razão Iqt/Qds du-

ao avaliar os atletas profis-

rante a amplitude de movimento articular do joelho.(16)

sionais com tempo médio de lesão do LCA de 10 meses,

Outro fator foi o fato de não conseguir controlar o tempo

os quais foram submetidos ao tratamento à lesão, veri-

de lesão dos indivíduos, que também pode influenciar

ficou que a razão Iqt/Qds no lado com lesão foi de 60%

nos resultados neste estudo.

amplitudes. Terreri et al.

(15)

e sem lesão de 57%, na velocidade de 60°/s, não ha-

O escore do questionário Lysholm apresentou mo-
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derada correlação com o torque muscular do quadrí-

Mediante estas considerações, há necessidade de

ceps nos ângulos específicos de 15º e 30º, demonstran-

realização de estudos mais aprofundados que utilizem

do que o desempenho muscular dessas amplitudes está

outros instrumentos que possam auxiliar no esclareci-

relacionado com a capacidade funcional, apesar de não

mento do comportamento da razão Iqt/Qds nestas am-

ter que evidenciar correlação entre o nível da capacida-

plitudes, além do dinamômetro isocinético. Sugere-se,

de funcional com a razão Iqt/Qds. No entanto, não se

também, que estudos futuros sejam realizados com

encontrou na literatura, estudos que correlacionasssem

uma amostra mais homogênea em relação ao tempo de

o torque do ângulo especifico com a capacidade funcio-

lesão e sem lesões associadas, que poderão vir a inter-

nal em indivíduos com ruptura total do LCA. Sugere-

ferir na geração dos parâmetros de mensurações, tais

se que estudos futuros correlacionem o nível da capa-

como: pico de torque, razão antagonista/agonista, po-

cidade funcional com o desempenho muscular e com a

tência muscular, entre outros. Outra limitação deste es-

lesão associada, para verificar se há influência significa-

tudo, foi não possuir um grupo de indivíduos sem lesão

tiva desses fatores na capacidade funcional.

para verificar e comparar se os parâmetros analisa-

Independente da maneira a ser calculada a razão
Iqt/Qds, ambas as maneiras relatam o estado de dese-

dos neste estudo no membro sadio se comportariam da
mesma forma nesses indivíduos.

quilíbrio muscular, sendo que a razão Iqt/Qds na amplitude de 30º de flexão constatou maior desequilíbrio

Aplicação Clinica

muscular. Assim, pode-se explicar a sensação de fal-

Os isquiostibiais apresentam forte correlação entre

seio da articulação, nos indivíduos que apresentem uma

pico de torque e o torque do ângulo específico de 15º

razão de pico de torque do IQT/Q equilibrado, durante a

e 30º, e o quadríceps obteve forte correlação entre o

execução de movimentos que envolvam altas velocida-

pico de torque com o torque no ângulo específico de

de e paradas bruscas, os quais predispor ao agravamen-

30º, tanto no membro sadio e quanto no lesionado. No

to e novas lesões músculo-esquelética.

entanto, razão Iqt/Qds do pico de torque indicou mo-

Considerando estas afirmações, recomenda-se no

derada correlação com a razão Iqt/Qds do torque na

tratamento conservador, a realização de exercícios para

amplitude de 30º, somente para o membro sadio, in-

os quadríceps nas amplitudes de 15º e 30º com a fina-

dicando que a amplitude de 30º é a mais recomenda-

lidade de não somente em ganhar a força, mas também

da para analisar o desempenho muscular dos indivíduos

que envolva o sistema sensório motor para a melhora do

com ruptura do LCA, com a finalidade de fornecer sub-

recrutamento das fibras musculares, devido à hipotro-

sídios para o tratamento conservados e indicação cirúr-

fia reflexa da musculatura que ocorre após lesão. Pois, é

gica. Assim, ao avaliar a correlação entre a capacidade

imprescindível o uso de exercícios que melhoram o es-

funcional do membro lesionado com os torques muscu-

tado funcional do quadríceps, visando a melhora da ca-

lares, averiguou-se que os torques do quadríceps nos

pacidade funcional destes indivíduos. Além disso, é de

ângulos específicos de 15º e 30º apresentam correla-

essencial importância analisar o desempenho muscular

ção com o nível de capacidade funcional do joelho, por

na amplitude de 30º de flexão do joelho, principalmen-

meio do questionário de Lysholm. Deste modo, mesmo

te nos indivíduos com lesão do LCA que apresentam a

os indivíduos com ruptura total do LCA apresentam

razão Iqt/Qds dentro dos parâmetros da normalidade,

uma razão Iqt/Qds independente do ângulo adequado,

com a finalidade de analisar o desempenho muscular na

podem apresentar nos últimos graus de flexão déficits

estabilidade dinâmica da articulação do joelho afetada;

significativos do equilíbrio muscular, prejudicando a ca-

para evidenciar o risco de futuras lesões de outras es-

pacidade funcional da articular, ao realizarem atividades

truturas da mesma articulação, até mesmo para se ava-

diárias e esportes; sendo recomendada a avaliação do

liar a indicação cirúrgica.

torque muscular na amplitude de 30º.

Atualmente, a análise isocinética é criticada por
não ser funcional, pelo fato de avaliar em cadeia cinéti-

Conclusão

ca aberta. Este estudo foi limitado ao tentar analisar o

Conclui-se que ao se adotar o valor de pico de tor-

comportamento musculoesquelético nas amplitudes do

que da amplitude articular em 30º para calcular a razão

mecanismo de lesão do LCA, por ocorrer em cadeia ciné-

Iqt/Qds em indivíduos com ruptura do LCA, é a melhor

tica fechada, apesar de que a avaliação isocinética é jul-

maneira para se verificar a estabilidade articular, pois é

gada ser, ainda, a única forma adequada para se obter

nos últimos 30º de flexão que o LCA é mais exigido para

informações sobre o equilíbrio muscular.

controle da estabilidade articular.
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Artigo Original

Estudo comparativo entre massagem clássica e
bandagem funcional no alívio da dor e alteração
do limiar de pressão do músculo trapézio.
Comparative study between classical massage and taping on the pain relief and tension changes
of the trapezius muscle.
Márcia Barbanera(1), Felipe Ribeiro Cabral Fagundes(2), Dayane Nunes Rodrigues(3), Areolino Pena Matos(4).
Resumo
Introdução: A dor musculo-esquelética é uma disfunção frequente e está relacionada à hiper-irritabilidade dos tecidos ou pontos gatilhos. A massagem clássica e a bandagem funcional são exemplos que podem contribuir no tratamento destas disfunções. Objetivo: Este estudo tem como objetivo verificar a alteração no limiar de dor e no limiar
de pressão após a aplicação de bandagem funcional e massagem clássica no ramo descendente do músculo trapézio.
Método: Foram estudadas 30 voluntárias, divididas em três grupos: bandagem funcional (n=10; 22,5±2,8 anos,
57,7±5,5kg, 1,68±0,06m), massagem clássica (n=10; 22,5±2,2 anos, 55,7±7,6kg, 1,61±0,05m) e laser placebo
(n=10; 23,2±3,1 anos, 57±8,9kg, 1,64±0,05m). Utilizou-se um algômetro de pressão para a aquisição dos dados de
pressão local e a escala visual analógica de dor. A coleta de dados foi realizada antes, imediatamente após e dois dias
após a aplicação de cada técnica. Foi realizada análise de variância ANOVA e teste post hoc de Tukey (p<0,05). Resultados: Os resultados da avaliação da dor indicaram uma diferença estatística entre as fases, mas não entre os recursos utilizados. Também foi observada uma melhora significativa imediatamente após e dois dias após a aplicação
da massagem, e apenas dois dias após a bandagem funcional. Os valores da algometria não apresentaram diferenças significativas entre as fases e nem entre os recursos. Conclusão: Concluiu-se que a técnica de massagem clássica é a melhor escolha para efeito imediato no alívio da dor. Para efeito a longo prazo, conclui-se que tanto a massagem quanto a bandagem funcional podem ser utilizadas no alívio da dor. Em nenhuma situação ocorreu alteração da
tensão muscular. Tal fato indica que as técnicas testadas, bandagem funcional e massagem clássica, são ferramentas
eficazes para o tratamento de dor muscular.
Palavras-chave: Massagem. Tensão muscular. Fisioterapia. Reabilitação.
Abstract
Introduction: The musculoskeletal pain is a common disorder and is related to hyper-irritability of the tissue or trigger points. The massage and taping are examples of effective methods used in these disorders. Objective: The aim of
this study is to quantify the pain threshold and tension change on the upper fibers of trapezius muscle after the massage and taping techniques. Methods: We studied 30 volunteers, divided into three groups: taping (n = 10, 22.5 ±
2.8 years, 57.7 ± 5.5 kg, 1.68 ± 0.06 m), massage (n = 10, 22.5 ± 2.2 years, 55.7 ± 7.6 kg, 1.61 ± 0.05 m) and
placebo laser (n = 10, 23.2 ± 3.1 years, 57 ± 8.9 kg, 1.64 ± 0.05 m). We used a pressure algometer for data acquisition of local pressure and the visual analog scale (VAS) of pain. Data collection was performed before, immediately
after and two days after the application of each technique. Statistical analysis was performed using ANOVA and Tukey
post hoc test (p <0.05). Results: The pain scores showed a statistical difference between the phases, but not between the resources. We noted a significant improvement immediately after and two days after the application of massage, and just two days after the taping. The values of algometry showed no significant differences between phases and
between both resources. Conclusion: It was found that the massage technique is the first choice for immediate effect
in pain relief. For long-term effect, we conclude that both the massage and taping work for pain relief. The muscle tension was not changes by any technique. This fact indicates that the tested techniques, massage and taping, are effective tools for the treatment of muscle pain.
Key words: Massage. Muscle strain. Physical Therapy. Rehabilitation
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INTRODUÇÃO

Bandagem Funcional e Massagem.

no ramo descendente do músculo trapézio. Além disso,

A dor é um sintoma influenciado por fatores sen-

verificar qual dos dois métodos, bandagem ou massa-

soriais, afetivos, cognitivos, sociais e comportamentais,

gem, pode contribuir por um período mais prolongado

que tem um impacto importante na qualidade de vida,

de analgesia.

o que leva a necessidade de alternativas terapêuticas
para seu alívio.(1)

MÉTODO

A dor músculo esquelética é originada de uma disfunção de hiper-irritabilidade local ou de um ponto ga-

Aspectos Éticos

tilho, podendo estar localizado no músculo, fáscia, liga-

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética

mentos, cápsula articular, osso e periósteo.(2,3) Os fa-

em Pesquisa da Universidade de Taubaté (Protocolo

tores contribuintes para a formação de pontos gatilhos

nº118/05) segundo as Diretrizes e Normas Regulamen-

são: isquemia, modificação do tônus muscular e o es-

tadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, cons-

tresse mecânico tecidual, sobretudo nos músculos pos-

tantes da Resolução do Conselho Nacional de Saúde

turais como: elevador da escápula, quadrado lombar,

196/96. Todas as voluntárias assinaram um termo de

psoas, suboccipitais e ramo descendente do trapézio

consentimento livre e esclarecido concordando em par-

que sofrem uma maior sobrecarga funcional quanto à

ticipar do estudo na condição de voluntária.

intensidade e duração de suas atividades.(2)
O ponto sensível, ou também chamado de tender

Casuística

point, é um pequeno nódulo palpável e comumente locali-

Foram selecionadas 30 mulheres do primeiro ao

zado em tecidos musculares, fáscias e regiões subcutâne-

quinto ano do curso de fisioterapia da Universidade de

as. Uma das consequências do ponto sensível é a altera-

Taubaté, as quais foram divididas em três grupos de tra-

ção da integridade biomecânica muscular e tecidual, bem

tamento de forma aleatória. O grupo placebo foi com-

como a geração de dor que mantém esta disfunção.(4)

posto por 10 voluntárias (23,2±3,1 anos, 57±8,9 kg,

Existem várias técnicas de tratamento para os ten-

1,64±0,05m) e receberam aplicação de laser desligado.

der points, entre elas, a técnica de bandagem funcio-

O outro grupo recebeu aplicação de bandagem funcio-

nal(5) e a massagem clássica(6,7), que podem auxiliar no

nal e foi composto por 10 voluntárias (22,5±2,8 anos,

alívio da dor e na diminuição do estresse local.(8) A apli-

57,7±5,5 kg, 1,68±0,06m), e o terceiro grupo, compos-

cação de bandagem funcional tem efeito benéfico tanto

to por 10 voluntárias, recebeu aplicação de massagem

em atletas quanto pacientes não esportistas.(9,10) Os

clássica na região das fibras descendentes do músculo

efeitos mais comuns da bandagem funcional são anal-

trapézio (22,5±2,2 anos, 55,7±7,6 kg, 1,61±0,05 m).

gesia, estabilização articular e propriocepção. A analge-

As voluntárias apresentavam dor e tensão na re-

sia pode ocorrer de forma direta através da estimulação

gião das fibras descendentes do músculo trapézio, o que

das vias nervosas dos mecanorreceptores, que são vias

foi avaliado por meio de um questionário. Após a sele-

de maior calibre que as vias nociceptivas da dor, levando

ção, as voluntárias foram submetidas a uma avaliação

a uma supressão da via dolorosa pela via proprioceptiva,

da integridade muscular, ao teste de pressão e análise

chamada de efeito comporta, ou de forma indireta ini-

de dor no ponto sensível por meio de um algômetro de

bindo a hiperatividade dos músculos, facilitando a con-

pressão. Os critérios para inclusão das voluntárias neste

tração muscular e o aumento da circulação sanguínea no

estudo foram: dor localizada pontual, tensão localizada

local, proporcionando a diminuição da irritação do tecido

na região das fibras descendentes do músculo trapézio,

neural por inibição da dor associada ao movimento.(11)

sem história de cirurgias no local ou em áreas próximas

Já a massagem clássica é indicada para promover

(cervical e ombro), sem suspeitas de neoplasias, sem

o alívio da dor, diminuir a tensão muscular, intensificar o

história de fraturas (escápula, clavícula, úmero, coluna

fluxo sanguíneo na região massageada e fazer a rápida re-

cervical, coluna torácica e costelas) e não ter história de

tirada dos resíduos do metabolismo celular muscular.(8,12)

traumas recentes ou processos infecciosos. O critério de

Entretanto, existem poucos estudos que compro-

exclusão foi alergia local devido ao uso da bandagem.

vam a eficácia destas técnicas e nenhum compara o
efeito de ambas. Tais técnicas deveriam ser mais explo-

Avaliação do músculo trapézio pelo algômetro

radas tendo em vista que apresentam baixo custo, são

A avaliação objetiva do ponto sensível foi registra-

simples de serem realizadas e podem contribuir no tra-

da por meio do algômetro de pressão (Mitutoyo®), que

tamento das disfunções musculares de muitos indivídu-

apresenta um corpo de sensor em aço inox de especifi-

os, evitando ou minimizando o consumo de medicamen-

cação AIS 304, com uma mola de compressão calibrada

tos de forma abusiva.

também de aço inox com 15 mm de diâmetro, o arame

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar

possui 2 mm de diâmetro e a luz da mola possui 3 mm

a alteração no limiar de dor e no limiar de pressão após

de diâmetro. Este aparelho possui na ponta um apal-

a aplicação de bandagem funcional e massagem clássica

pador com 10 mm de diâmetro. O indicador de pressão
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tem 50 mm de diâmetro e uma haste de 10 mm de diâmetro.

Na técnica de massagem clássica foram realizados os seguintes passos: deslizamento superficial, des-

Ao localizar o ponto sensível, o pesquisador posi-

lizamento profundo, amassamento, fricção e percus-

cionou o algômetro perpendicularmente ao ponto sensí-

são. A frequência de cada manobra foi pré-determina-

vel e realizou uma pressão até o ponto em que a volun-

da em: 23 repetições de deslizamento superficial, 40

tária referia dor (Figura 1), no mesmo momento foi re-

repetições de deslizamento profundo, 40 repetições de

gistrado o valor de pressão indicado no aparelho em sua

amassamento, 20 repetições de fricção e 13 repetições

ficha de controle.(13,14)

de percussão,(12) com um tempo total de 10 minutos.

A avaliação subjetiva do ponto sensível foi regis-

Para melhor efeito da técnica foi utilizado um creme

trada por meio da escala visual analógica de dor (EVA).

de origem mineral sobre a pele na região a ser mas-

Esta escala consistiu de uma linha horizontal com 10cm

sageada.

de comprimento contendo duas âncoras que delimita-

As voluntárias permaneceram sentadas durante a

ram o comprimento da linha tendo como indicativo os

execução da massagem, com os membros superiores

valores 0 e 10 nas extremidades desta linha.(15) As vo-

apoiados sobre um travesseiro em cima de uma mesa. A

luntárias foram orientadas sobre o uso da escala tendo

região frontal do crânio foi apoiada sobre uma toalha co-

como parâmetros 0 sem dor e 10 dor muito intensa e

locada no dorso das mãos das voluntárias e sobrepostas

assim assinalaram o nível correspondente da sua dor. As

para a realização da técnica. A técnica de massagem foi

voluntárias não souberam o valor indicado pelas mes-

realizada sempre pelo mesmo pesquisador.

mas para não induzir a resposta.
O teste com a utilização do algômetro e a EVA
foram realizados por três vezes: antes da aplicação da

A técnica placebo foi realizada por meio da aplicação de laser desligado sem contato da caneta do equipamento com o ponto gatilho do músculo trapézio.

técnica escolhida (bandagem, massagem ou placebo),

Cada grupo recebeu apenas uma única interven-

após a aplicação da técnica e dois dias após a aplica-

ção. Após a aplicação da técnica selecionada, as volun-

ção da técnica.

tárias souberam em qual grupo foram classificadas e no
caso do grupo placebo, receberam o tratamento de alí-

Protocolo experimental
A técnica da bandagem funcional baseia-se na di-

vio da dor e tensão posteriormente, porém estes dados
não foram registrados.

minuição de tensão tecidual no ponto sensível por meio
de colocação de tiras adesivas rígidas ao redor do ponto

Análise estatística

sensível, formando um quadrado ao redor do mesmo.(16)

A análise estatística foi realizada por meio de análi-

Para a aplicação da técnica as voluntárias permanece-

se de variância ANOVA de 2 fatores. Os fatores indepen-

ram sentadas até o término da aplicação.

dentes foram os recursos utilizados (níveis: massagem,

Foram colocadas quatro tiras iniciais, seguidas de

bandagem e laser placebo) e as fases testadas (níveis:

mais quatro tiras de reforço, sendo estas do mesmo ta-

antes, após e após dois dias). As variáveis dependentes

manho. As tiras eram de largura e comprimento variá-

foram os valores de EVA e os valores registrados pelo

vel, de acordo com o sujeito, porém não exatamente so-

algômetro. Após a ANOVA foi realizado o teste post hoc

brepostas, com cerca de 2mm de distância em relação

de Tukey para análise das diferenças. O índice de signi-

às quatro tiras iniciais (Figura 1). Esta técnica foi reali-

ficância adotado foi p<0,05.

zada sempre pelo mesmo pesquisador.
RESULTADOS
EVA
Os resultados encontrados para a escala visual
analógica (EVA) para os níveis de dor na ANOVA de 2 fatores (recurso X fase) apresentaram diferenças estatísticas quando se comparam a fases (F(2,87)=3,23; p<0,04)
independente do recurso aplicado. Porém, não foi encontrada diferença estatística entre os recursos. O teste
post hoc de Tukey indicou uma diminuição nos valores
de EVA com a massagem, quando se comparam as fases
antes e após e também antes e após 2 dias da aplicação da técnica. Além disso, o teste também indicou que
com a aplicação da técnica de bandagem funcional ocorFigura 1. Técnica de bandagem funcional para alívio da dor do
ponto gatilho e aferição da pressão local (algometria).

re uma diminuição dos valores de EVA apenas quando se
comparam as fases antes e após 2 dias. Não foi encon-
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trada diferença estatística para o grupo placebo nas diferentes fases testadas (Gráfico 1).
Algômetro
O teste ANOVA de 2 fatores (recurso X fase) para
os valores obtidos do algômetro não apresentou diferença estatística quando se comparam as fases antes e
depois e nem entre os recursos aplicados (F(4,81)=,60;
p=0,06). No gráfico 2 pode-se notar que não existem diferenças estatísticas, apesar dos valores serem maiores
após a aplicação da massagem e também com a aplicação da bandagem funcional.
DISCUSSÃO

Gráfico 1. Média e desvio padrão da escala visual analógica
de dor (EVA) obtidos para os recursos aplicados – massagem
(Masso), bandagem funcional (BF) e laser placebo (Placebo)– nas
fases antes, após e dois dias após a data de aplicação de cada
técnica, *=p<0,05 (número de repetições=90).

O termo ponto-gatilho foi criado para descrever
uma banda tensa dentro do músculo no qual há uma
zona de dor intensa tendo como principais características clínicas a disfunção motora do músculo com discreta rigidez e anormalidade sensorial.(17)
Não é totalmente esclarecido o processo de desenvolvimento dos pontos-gatilho, sendo que estes se manifestam onde os sarcômeros se tornam excessivamente ativos. Acredita-se que a sua origem seja multifatorial; com a produção elevada de acetilcolina, liberação excessiva de cálcio, hipertensão, estresse, hiperestimulação neurológica localizada, entre outros. O sintoma que melhor define um ponto-gatilho miofascial é a
dor localizada.(18)
Existem poucos estudos sobre as técnicas de terapia manual, principalmente em relação à massagem,
apesar de ser um método muito popular.(7) Porém, sempre há citações sobre o uso da massagem para alívio

Gráfico 2. Média e desvio padrão dos valores obtidos do algômetro para os recursos aplicados – massagem (Masso), bandagem
funcional (BF) e laser placebo (Placebo) – nas fases antes, após
e dois dias após a data de aplicação de cada técnica, (número
de repetições=90).

da dor musculo-esquelética, melhora da circulação linfática e sanguínea e diminuição da tensão muscular.(8)

a aplicação da massagem de 10 minutos e este efeito

Outro recurso que vem tomando destaque nos últimos

perdura por dois dias, mostrando ser uma técnica eficaz

anos é a técnica de bandagem funcional, que também

para dores musculo-esqueléticas.

está indicada para alívio de dores musculo-esqueléticas

Estes achados também foram relatados por Mar-

e diminuição da tensão muscular. Por outro lado, assim

ques(19) e Frey Law et al(20) de acordo com suas revisões

como no caso da massagem, não existem muitos estu-

bibliográficas. Marques afirmou que a massagem clássi-

dos científicos e investigatórios sobre os benefícios da

ca é uma técnica utilizada desde a antiguidade, com a fi-

utilização desse recurso, assim como qual dos dois mé-

nalidade de promover alívio da dor e relaxamento mus-

todos apresenta maior eficácia para estas disfunções.

cular e, Frey Law et al afirmou que a massagem clás-

Em vista do presente, o escopo do presente traba-

sica é indicada para promover o alívio da dor, diminuir

lho foi comparar a alteração do limiar da dor e a pres-

a tensão muscular, intensificar o fluxo sanguíneo na re-

são nas fibras descendentes do músculo trapézio, após

gião massageada e fazer a rápida retirada dos resíduos

aplicação de bandagem funcional e após a realização de

do metabolismo celular muscular.(19,20)

massagem clássica. Além disso, outro objetivo foi veri-

Bampi et al (2010) obtiveram resultado satisfató-

ficar qual dos dois métodos, bandagem ou massagem,

rios com a aplicação de massagem clássica apenas após

poderia contribuir por um período mais prolongado de

12 sessões de aplicação da técnica, resultados que dife-

analgesia.

rem do presente estudo, tendo em vista que já houve-

Após a aplicação do protocolo experimental, foi encontrada diferença significativa para os valores de EVA

ram resultados significativos imediatamente após a aplicação da técnica de massagem clássica.(21)

quando se aplica massagem e se comparam as fases

Em relação a aplicação de bandagem funcional, não

antes e após e, antes e após dois dias. Este resultado

foram encontradas diferenças significativas para valo-

indica que ocorre uma melhora significativa na dor após

res de EVA quando se aplica bandagem e se comparam
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as fases antes e imediatamente após a técnica, porém

houve uma pequena diminuição da tensão após a apli-

quando comparado a técnica antes e após dois dias

cação da técnica e após dois dias esta tensão diminuiu

houve uma considerável melhora na dor. Este resultado

ainda mais, tendo como parâmetro o aumento gradati-

corrobora com O’Leary et al(22), que sugeriram que este

vo dos valores do algômetro. Já com a técnica de ban-

tipo de bandagem poderia ter efeito benéfico em sujei-

dagem funcional foi diferente, houve diminuição da

tos sintomáticos, aliviando a dor. Semelhante aos nos-

tensão após a colocação das fitas, mas após dois dias

sos achados, Timothy et al (2010) realizaram um estudo

este efeito foi parcialmente perdido. Provavelmente o

com aplicação de bandagem em indivíduos que apresen-

fato de se aplicar uma única vez as duas técnicas não

tavam dor na região anterior do joelho tendo como re-

foi o suficiente para obter um resultado estatisticamen-

sultado uma diminuição da dor durante a realização das

te significativo.

atividades físicas.

(23)

Outro fator que pode ter alterado o resultado deste

Quanto ao objetivo de verificar qual dos dois méto-

estudo foi a heterogenia da amostra, apesar de serem

dos, bandagem ou massagem, contribui por um perío-

selecionados apenas sujeitos jovens e do sexo femini-

do mais prolongado de analgesia, conclui-se que ambos

no. O nível de atividades de vida diária, raça, índice de

os recursos são eficazes no alívio da dor a longo prazo,

massa corpórea e sedentarismo não foram levados em

sem diferença entre eles. Mas, de acordo com os resul-

consideração. Estudos afirmam que existe diferença no

tados deste trabalho, quando se quer um efeito imedia-

limiar de dor entre sujeitos comparando as idades (entre

to no alívio da dor a técnica de escolha é a massagem,

idosos e jovens) e entre raças (africanos, americanos e

por outro lado quando se quer um efeito a longo prazo

caucasianos).(25,26) Estes fatores podem alterar o nível

pode-se utilizar tanto a massagem quanto a bandagem

basal de tensão muscular e isto afeta nos resultados,

funcional.

sendo necessário selecionar grupos específicos para re-

Wilkerson(24) (2002) relatou que as fitas da banda-

alização de estudos. Souza(27) em sua revisão de litera-

gem afrouxam após a realização de atividades funcio-

tura mostrou que o limiar de dor em atleta é mais eleva-

nais e por isso devem ser substituídas frequentemente.

do em relação a individuas sedentários devido aos efei-

Apesar deste fato, os resultados deste estudo demons-

tos analgésicos do exercício.

traram que mesmo após dois dias e com a realização

Sendo assim, uma sugestão para futuros estudos

de atividades funcionais o efeito analgésico foi mantido.

sobre a aplicação destas técnicas é a substituição diária

Em relação aos resultados encontrados para os va-

da bandagem e realização diária da massagem em um

lores obtidos do algômetro, de alteração da tensão rela-

grupo mais homogêneo e depois de cinco dias comparar

cionada à aplicação das técnicas (massagem clássica e

os resultados, ou seja, realizar por um maior período de

bandagem funcional), não foram encontradas diferenças

tempo para a análise das respostas fisiológicas do orga-

estatisticamente significativas. O mesmo ocorreu com

nismo frente às técnicas estudadas.

O’Leary et al(22) quando aplicaram bandagem funcional
ao redor do processo espinhoso de T7 de indivíduos as-

CONCLUSÃO

sintomáticos formando um coxim para diminuir a pres-

Concluiu-se que a técnica de massagem clássica é

são neste local. Os autores concluíram que este tipo de

a melhor escolha para efeito imediato no alívio da dor.

bandagem na coluna não obteve alteração significativa

Para efeito a longo prazo, conclui-se que tanto a mas-

quanto à diminuição de pressão local.

sagem quanto a bandagem funcional podem contribuir

O teste com a utilização do algômetro foi realiza-

para o alívio da dor. Em nenhuma situação ocorreu alte-

do por três vezes; uma vez antes da aplicação da técni-

ração da tensão muscular. Tal fato indica que as técnicas

ca eleita (massagem, bandagem ou placebo), uma vez

testadas, bandagem funcional e massagem clássica são

após a realização da técnica e dois dias após a realiza-

ferramentas eficazes para o tratamento de dor muscular.

ção da técnica para verificar se após a aplicação das téc-

Contudo, são necessários mais estudos a respeito

nicas, o efeito analgésico perdurou, mesmo realizando

do tempo que o efeito benéfico destas técnicas perdu-

atividades profissionais e de vida diária.(13,14)

rou, tempo de aplicação da massagem e quantidade de

Contudo, pôde-se observar que com a massagem

tensão para a indicação da bandagem funcional.
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Resumo
Introdução: As variações de frequência cardíaca provêm de um padrão favorável de resposta do sistema nervoso autônomo. A sua ausência prediz problemas em particular a ausência de uma força de baixa frequência cardíaca, ou seja,
atividade vagal para o coração revela um risco iminente de morte súbita. Objetivo: Investigar a utilização de suplementos alimentares bem como as possíveis adaptações estruturais cardíacas, usando como formas de trabalho a mensuração da VFC. Método A amostra selecionada é composta por 30 praticantes de musculação com média de idade
de 25,5 ± 7.69 anos, que realizam treinamento anaeróbio com duração entre 40 a 60 minutos, três vezes por semana. Divididos em dois grupos, sendo um grupo controle Grupo controle (GC) e não utilizador de suplemento alimentar
(SA) e o segundo grupo utilizador de (SA) chamado grupo usuário (GU). Resultados: O uso de (SA) altera de forma
significativa as respostas simpáticas e parassimpáticas do (SNA) em indivíduos que utilizam tais substâncias. Reação
Cronotrópica valor de p=0.030, Variação Baixa e Alta frequência p<0.892 em supino e p<0.016 na posição ortostática, e RMSSD valor de p=0.0373. Conclusão: O uso de (SA) altera de forma significativa as respostas simpáticas e parassimpáticas do SNA em indivíduos que utilizam (SA).
Palavras-chave: Suplementos alimentares, exercício físicos, variabilidade cardíaca, sistema nervoso autônomo.
Abstract
Introduction: Heart rate variations are the result of favorable autonomous nervous system (ANS) response patterns.
Their absence predicts problems, particularly the absence of a low heart rate force. In other words, vagal activity to the
heart reveals an imminent risk of sudden death. Objective: The aim of the present study was to investigate the use
of food supplements and possible cardiac structural adaptations by measuring heart rate variations. Method The sample contained 30 bodybuilders, with a mean age of 25.5 ± 7.69 years, who performed anaerobic training for between
40 and 60 minutes, three times a week. They were divided into a control group (CG), in which food supplements (FS)
were not used, and a group in which they were used, called the user group (UG). Results: The use of FS significantly altered the sympathetic and parasympathetic responses of the ANS in individuals that used these substances. The
chronotropic reaction value was p=0.030. High and low frequency variation was p<0.892 in the supine position and
p<0.016 in a standing position. The root mean square of successive differences (RMSSD) value was p=0.0373. Conclusion: The use of food supplements significantly altered the sympathetic and parasympathetic responses of the autonomous nervous system of individuals who used them.
Keywords: Food supplements; physical exercise; variability of heart rate; autonomous nervous system.
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Introdução

tanto em situações normais quanto patológicas. Por ser

O exercício físico pode ser classificado quanto
à mecânica muscular em dinâmico e estático. Exercí-

uma técnica não invasiva, torna-se um procedimento de
escolha favorável na avaliação do SNA.(7)

cios dinâmicos envolvem contrações musculares repe-

As variações de FC provêm de um padrão favorá-

tidas contra baixa resistência e são bem representados

vel de resposta do SNA. A sua ausência prediz proble-

por atividades rítmicas, como caminhar, correr, peda-

mas em particular a ausência de uma força de baixa fre-

lar e nadar. Por outro lado, exercícios estáticos envol-

quência cardíaca, ou seja, atividade vagal para o cora-

vem contrações musculares com poucas repetições con-

ção revela um risco iminente de morte súbita. A lite-

tra resistência elevada. Atividades de força, como levan-

ratura científica afirma que a banda de baixa frequên-

tamento de peso, exemplificam as atividades estáticas.

cia representa a atividade do Sistema Nervoso Simpáti-

Na prática, a maioria das formas de exercício inclui com-

co, ao contrario da banda de alta frequência que repre-

ponentes estáticos e dinâmicos, habitualmente havendo

senta exclusivamente a atividade vagal para o coração

predomínio de um sobre o outro.(1)

no ritmo respiratório.(8) O balaço autonômico, no qual a

Em exercícios aeróbios dinâmicos, observa-se au-

influência vagal é deficiente, está associado a um au-

mento da frequência cardíaca (FC), do volume sistólico

mento da morbidade e a todas as causa de mortalida-

e do débito cardíaco. Além disso, a produção de meta-

de. Todos os fatores de riscos para as doenças cardio-

bólitos musculares promove vasodilatação na muscula-

vasculares estão associados com a diminuição das fun-

tura ativa, gerando redução da resistência vascular pe-

ções vagal.(9)
Um aspecto relevante é a modulação simpática e

riférica.

(2)

No entanto, alguns estudos mostram que os valo-

parassimpática cardíaca que são influenciadas por in-

res do duplo-produto dos exercícios com pesos costu-

formações dos barorreceptores, quimiorreceptores, sis-

mam ser menores do que os observados em atividades

tema respiratório, sistema vasomotor, sistema termor-

aeróbias de intensidade moderada.(3)

regulador e sistema renina-angiotensina-aldosterona. E

Em exercícios resistidos ou exercícios de muscula-

a inferência do sistema parassimpático tem ação predo-

ção (exercícios localizados contra resistência), quando

minante sobre o nódulo sinoatrial e a do simpático atua

executados em alta intensidade, apesar de serem feitos

preferencialmente sobre o nódulo atrioventricular.(10)

de forma dinâmica, apresentam componente isométrico

As primeiras informações de que o sistema cardio-

bastante elevado, fazendo com que a resposta cardiovas-

vascular, ao ser modulado pelo Sistema Nervoso Sim-

cular durante sua execução assemelhe-se aquela obser-

pático e Sistema Nervoso Parassimpático, era capaz de

vada com exercícios estáticos, ou seja, aumento da FC e,

modificar a VFC(11) observaram no sofrimento fetal à

principalmente, aumento exacerbado da pressão arterial,

concomitância de distúrbios nos intervalos RR entre os

que se amplia à medida que o exercício vai sendo repeti-

batimentos cardíacos.(12)

do, com isso, uma elevação do débito cardíaco.

(4)

Afirma-se que diante do aumento do número de in-

A variabilidade da FC é um fenômeno fisiológico

divíduos de idades, sexo e estado de saúde variados,

que reflete a variação ocorrida entre batimentos cardí-

novas variáveis de segurança devem ser exploradas no

acos sucessível em um ritmo sinusal, observando-se as

sentido de atenuar os possíveis riscos na prática dos

alterações de intervalo RR. Ela reflete o efeito do tono

exercícios ainda mais quando vinculados a aspectos nu-

simpático e parassimpático e outros mecanismo de con-

tricionais.(13)

As variações

Sendo assim a nutrição é um dos fatores principais

dos intervalos de RR presentes durante condição de re-

para aperfeiçoar o desempenho atlético. A nutrição bem

pouso representam uma boa modulação dos mecanis-

equilibrada pode reduzir a fadiga, lesões, ou repará-las

mos de controle dos batimentos cardíacos.(6)

rapidamente, aperfeiçoar os depósitos de energia e para

trole fisiológico das funções cardíacas.

(5)

Os métodos de avaliação da (VFC) são realizados

saúde geral do indivíduo.(14)

basicamente através do domínio de tempo e do domínio

De acordo com essa visão, os macros e micronu-

da frequência (análise espectral). A análise no domínio

trientes ditos ergogênicos têm sido utilizados pelos alu-

de tempo avalia o comportamento das oscilações car-

nos das academias de ginástica visando melhorar o seu

diovasculares pelos cálculos da dispersão em torno da

desempenho e concomitantemente, a estética. Em meio

média da FC por um período prolongado. No domínio da

a essas substâncias, o suplemento alimentar (SA) tem

frequência, cada complexo QRS é detectado e os inter-

um destaque primordial, talvez por falta de uma legisla-

valos entre batimentos considerados normais são com-

ção rigorosa que autorize a sua venda sem receita médi-

putados para construção de uma série temporal. Esse

ca, ou devido às indústrias lançarem constantemente no

tipo de análise detecta tipos principais de oscilações dos

mercado produtos ditos ergogênicos prometendo efeitos

intervalos R-R.(5)

imediatos e eficazes.

A análise da (VFC) permite a compreensão dos me-

Diante desses aspectos, a presente pesquisa busca

canismos extrínsecos do controle do ritmo cardíaco,

analisar a utilização de suplementos alimentares bem
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como as possíveis adaptações estruturais cardíacas,

primeiramente o avaliado fica em posição supino por um

usando como formas de trabalho a mensuração da VFC,

período de 192 intervalos RR e posteriormente em posi-

como um parâmetro simples e pode fornecer informa-

ção ortostática até o final da coleta.

ções importantes.
Análises estatística
Materiais e Método
A pesquisa foi realizada Universidade Estadual do
Centro Oeste aprovado sobre o parecer 056/2011 pelo

Para análise estatística foi utilizado software Origin 8.0, para teste de normalidade e Kruskal-Wallis para
p<0.05.

Comitê de ética em pesquisa (COMEP) da Universidade
Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO).

Resultados

Participaram da pesquisa frequentadores de

Na figura 1 estão dispostos os valores da obtidos na

ambos os sexos, de duas academias de Guarapuava/PR.

Reação Cronotrópica observa-se média e desvio padrão

Estas foram escolhidas pelo número de frequentadores

de 0.669±0.131 para o grupo utilizador, comparado com

e pela localização.

o grupo controle a média e desvio padrão de 0.790±0.092

A amostra selecionada para este estudo é com-

e valor de p=0.030. Evidenciando assim, que o grupo uti-

posta por 30 praticantes de musculação com média de

lizador apresenta resposta mais lenta quando muda da

idade de 25,5 ± 7.69 anos, que realizam treinamen-

posição supino para ortostática em relação ao grupo con-

to anaeróbio com duração entre 40 a 60 minutos, três

trole. Ressaltando que quanto maior for à média (curva)

vezes por semana.

da reação cronotrópica melhor é a capacidade do indivi-

Divididos em dois grupos aleatórios, sendo um
grupo controle (GC) e não utilizador de (SA) e o segundo grupo utilizador de (SA) chamado (GU).

duo na recuperação da frequência cardíaca.
Na figura 2 analisa-se a variação em posição supino e ortostática da alta e baixa frequência. Sendo assim,

Todos os participantes desta pesquisa responderam

o grupo usuário da suplementação apresenta a varia-

a um questionário com questões sobre o consumo de

ção HF/LF em posição ortostática a média e desvio pa-

(SA), frequência do uso, sintomas da utilização e ou-

drão de 0.277±0.429, e em supino a variação HF/LF tem

tros itens. Os entrevistados também estão conscientiza-

média e desvio padrão de 0.523±0.489. Já o grupo con-

dos de que sua participação será sigilosa e sem maiores

trole apresenta a variação de HF/LF em posição ortos-

comprometimentos.

tática com média e desvio padrão de 0.198±0.148, e

Esses dados foram analisados pelo sistema Nerve-

em supino a variação de HF/LF apresenta média e des-

-Express, que consiste em ser um método de avalição

vio padrão de 0.695±0.884. O valor de p<0.892 na va-

quantitativa do SNA e do nível de aptidão física, base-

riação HF/LF supino. Na variação HF/LF em posição or-

ando - se na análise de VFC; um sistema computadori-

tostática foi de p<0.016. Portanto, o grupo usuário de

zado, completamente automático e não invasivo. Apre-

SA apresenta maior variação em supino do que o grupo

sentam dois métodos de avaliação das funções vitais do

controle. Em posição ortostática o grupo controle obte-

corpo baseado em diferentes tipos de análises, o Nerve-

ve maior variação, apesar dos valores não apresentarem

Express (NE) e o Health- Express, (HE). O NE consiste

diferenças estatísticas significativas.

no método de avaliação quantitativa do SNA, através de

Na figura 3 estão representados os valores da

três modalidades de teste: 1) Teste Ortostático ou Orto-

média quadrática (RMSSD) no intervalo de 50ms. O

teste, no qual o paciente altera-se da posição de supi-

grupo usuário de SA apresenta média e desvio padrão

no para ereto. 2) Manobra de Valsalva combinada com

de 127.9±92.18, em contrapartida o grupo controle tem

respiração profunda. 3) Monitorizarão continua de longa

média e desvio padrão de 102.2±116.0. O valor de p<

duração do paciente, em tempo real.(15)

0.0373.

Teste

Discussão

Todos os voluntários realizaram um teste através

A mudança da posição supina para a ortostática

do Programa Nerve Express, por meio do teste Ortos-

gera um acúmulo de sangue nos membros inferiores e

tático (Orthotest). O teste foi realizado em academias,

vísceras abdominais, acarretando uma redução do re-

após responderem o questionário avaliativo semiestru-

torno venoso e PA. Essas alterações geram um aumen-

turado denominado PULSA (Perfil dos Usuários de SA)

to da FC e consequentes variações da mesma, devido,

elaborado especificamente para este estudo contendo

principalmente, ao barorreflexo arterial, ativação simpá-

13 perguntas objetivas e discursivas (ANEXO), referen-

tica e inibição vagal.(17)

tes ao perfil dos usuários de (SA) para assim serem divididos os grupos.(16)

Portanto a reação cronotrópica é um dos principais
parâmetros utilizado para analisar a reação cardíaca em

Para a realização do teste um transmissor simples

período de transição. Se a curva estiver mais profunda

T-31Polar foi colocado sobre o processo xifóide, onde

“no sentido superior”, mais saudável o sistema vascu-
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tanto, possui menor capacidade de recuperação da frequência cardíaca.
Por meio da análise da VFC foram extraídos os índice
no domínio de tempo e da frequência com intuito de caracterizar as resposta do SNA, na posição supina e na posição ortostática. A verificação espectral da VFC tem aumentado o entendimento do efeito modulador dos mecanismos neurais do coração. A atividade eferente vagal
é considerada um maior contribuidor do componente(5)
onde essa divergência é devido ao fato de que em algumas condições associadas com excitação simpática, uma
diminuição do poder absoluto do componente LF é observada.(9) Isso é importante para recordar que durante a
ativação simpática, a taquicardia resultante é usualmente
acompanhada por um marcador em potência total, considerando que o contrário ocorre durante a ativação vagal.
(9)

No entanto os valores da alta frequência, que analisam

as alterações do (SNAP), constatou-se que o grupo utilizador mesmo em posição de supino apresentou maior
predomínio parassimpático em relação ao grupo controle, e assim as respostas foram contrarias aos padrões fisiológicos propostos pela literatura.(18)
Quanto se comparado as resposta de alta frequência (HF), são analisados os valores da alta frequência do
SNAP, onde o GC em relação ao GU evidenciou maior alteração. As respostas do GU foram divergentes aos padrões fisiológicos propostos pela literatura,(18) portanto o
GU encontra – se como o SNAS, mais elevado em relação ao GC tanto na posição supino quanto na posição ortostática, levando a diversas disfunções no organismo.(18)
Uma possível explicação para esse fenômeno seria
justificado devido ao

treinamento físico elevado, que

acarreta um inicio da síndrome de overtraining. Em um
estudo realizado,(19) que teve como objetivo verificar o
efeito do treinamento intenso de endurance na VFC em
atletas durante duas semanas, observou-se redução estatisticamente significativa da modulação parassimpática e aumento da atividade simpática.
Outros autores relatam(20) estudando a síndrome de
overtraining concluíram que o treinamento intenso pode
aumentar a modulação simpática e diminuir a modulação parassimpática na posição supina em especial.
Quando as variações de alta e baixa frequência são
analisadas de forma comparativa, isto se deve ao fato de
que a mesma é determinada pelo equilíbrio entre atividade vagal e simpática do SNA. Como as variáveis usualmente utilizadas para identificação de limiares entre
ambas. Os resultados apresentados pelo GU na posição
lar periférico (mais rápida a compensação através da di-

supina obterão maior variação e na posição ortostática o

minuição da FC ao seu nível inicial na posição supino).

GC apresentou maior variação.

Concluiu-se com o teste de Reação Cronotrópica,

As variações dos intervalos R-R estão na depen-

que o grupo utilizador apresenta resposta mais lenta

dência de moduladores biológicos, como o SNA, atra-

quando muda da posição ortostática para a posição su-

vés da atividade dos sistemas simpático e parassimpáti-

pina em relação ao (GC). Pode-se ressaltar que o (GU)

co. Essas variações constituem a variabilidade da frequ-

obteve média (curva) inferior em relação ao (GC), por-

ência cardíaca VFC, em que o objetivo é medir a varia-
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ção entre cada batimento sinusal sucessivo. Tal técnica

culo cardíaco tem capacidade para funcionar indepen-

tem sido utilizada como meio não-invasivo de avaliação

dentemente de qualquer estímulo nervoso, no entan-

do controle neural sobre o coração. A relevância clínica

to, é o sistema nervoso autônomo, de onde partem in-

da VFC foi pela primeira vez apreciada em 1965.(11) Po-

formações dos baroceptores, quimioceptores, recepto-

de-se concluir então que há uma diminuição da ativida-

res atriais e ventriculares, o responsável pela modulação

de vagal, resultando em redução da VFC, uma vez que

da FC. Assim, a FC é o resultado do equilíbrio de forças

pNN50 reflete o índice vagal cardíaco.(21,22)

entre o sistema (SNAS) e (SNAS) é definida pelas neces-

Na média quadrática (RMSSD), é possível obser-

sidades de cada momento.

var que o GC apresenta FC mais elevada em relação ao

A avaliação do SNA vem ganhando importância

GU, portanto o GU se encontra em uma melhor enduran-

como ferramenta de avaliação da VFC, que possui gran-

ce. Em confirmação assim com outros estudos realiza-

de influência na manutenção da hoemostase corporal.

dos,(18,19) que considerou o efeito do treinamento inten-

Sua utilização é diversificada e se firma, conforme

so como fator predominante na endurance na VFC em

o exposto, como preditor da maior parte das funções in-

atletas, vertentes teóricas já descritas desse trabalho.

ternas do organismo, tanto em condições normais quanto em utilizadores de (SA). Conclui-se que o uso de (SA)

Conclusão
O presente trabalho analisa a (VFC). De acordo
com a fisiologia cardíaca podemos concluir que o mús-

altera de forma significativa as respostas simpáticas e
parassimpáticas do (SNA) em indivíduos que utilizam
tais substâncias.
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Qualidade de vida e desempenho funcional em
pessoas com hemiparesia.
Quality of life and functional performance in individuals with hemiparesis.
Mansueto Gomes Neto(1,2,3), Verônica Sales(3), Daniel Deivson Alves Portella(4), Vivian Baião Lacerda(5), Cristiano Sena Conceição(2,3), Renato Santos e Dias(6).
Faculdade Adventista de Fisioterapia (FAFIS), Cachoeira (BA), Brasil.
Resumo
Introdução: Desempenho funcional (DF) e qualidade de vida (QV) são desfechos chaves para determinar a demanda nos cuidados em pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE), são escassos os estudos que avaliam a relação dessas variáveis em pessoas com AVE. Objetivo: Verificar se há correlação entre o nível da QV e o DF em pessoas com hemiparesia. Método: Trata-se de estudo transversal, realizado na Clínica da Faculdade Adventista de Fisioterapia. Na avaliação do DF foram utilizados os seguintes testes: Time Up and Go (TUG), a velocidade habitual da marcha (VHM) e a velocidade de subir e descer escadas; o condicionamento físico foi avaliado pela distância percorrida
no teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e na avaliação da QV foi utilizada a Escala de Qualidade de Vida Específica
para AVE (EQVE-AVE). Foi utilizado o coeficiente de Correlação de Spearman para verificar a intensidade de correlação entre as variáveis e foi adotado um nível de significância de 5%. Resultados: Foram avaliados 24 pacientes sendo
50% do sexo masculino. Todas as variáveis do estudo obtiveram grau de intensidade classificado como médio quando
correlacionada a QV e o desempenho funcional nos pacientes, 80% alcançaram índice de significância (p<0,05), confirmando a hipótese da relação entre o desempenho funcional e a QV. Conclusão: O AVE causa um impacto negativo
no desempenho funcional, que pode interferir na participação social desses indivíduos e reduzir sua percepção da QV.
Palavras-chave: Qualidade de vida; fisioterapia; acidente vascular encefálico.
Abstract
Introduction: Functional performance (FP) and quality of life (QOL) are key outcomes to determine the demand
for care in patients with stroke there are few studies that evaluate the relationship of these variables in people with
stroke. Objective: To analyze and to correlate the level of the QOL with the FP in people with hemiparesis. Method:
It is a cross-sectional study, conducted in the Clinic of Adventist School of Physical Therapy, in the evaluation of functional performance the following tests were used: Timed ‘Up and Go’ test, comfortable gait speeds and both stair ascending/descending cadences. Physical conditioning was assessed by the distance in 6-minute walk test and to evaluate the quality of life was used the stroke-specific quality of life (SS-QOL) measure. Spearman’s correlation coefficient
was used to check the strength of correlation between the variables and was adopted a significance level of 5 %. Results: 24 patients were assessed and 50% male. All variables of the study achieved degree of intensity classified as
medium when correlated to QOL and functional performance in patients, 80% achieved significance index (p<0.05),
confirming the hypothesis of the relationship between the functional performance and QOL. Conclusion: The stroke
causes a negative impact on the functional performance which can interfere with social participation of these individuals and reduce their perception of the QOL.
Keywords: Quality of Life; Physical Therapy Specialty; Stroke.
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INTRODUÇÃO

pesquisa foi na Clínica da Faculdade Adventista de Fi-

A qualidade de vida (QV) de acordo a Organização

sioterapia, no período de agosto a dezembro de 2007,

Mundial de Saúde trata-se da percepção do indivíduo de

todos os voluntários foram informados sobre os objeti-

sua posição na vida, no contexto da cultura, sistema de

vos e procedimentos do estudo e assinaram um termo

valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos,

de consentimento livre e esclarecido, conforme resolu-

a expectativa, padrões e preocupações.(1) Coloca-se em

ção 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), apro-

questão a interação do social, da atividade intelectual,

vado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisas,

do auto cuidado, do suporte familiar, do próprio estado

com protocolo nº. 0043.0.070.000-06.

de saúde, dos valores culturais, éticos e a religiosidade,
do estilo de vida, da satisfação com o emprego e/ou com
atividades diárias, além do ambiente em que vive.

(1,2)

Amostra
A amostra de 24 sujeitos foi obtida através do ca-

Na área da saúde, o interesse pelo constructo de

dastro do setor de Neurologia da Clínica da Faculdade

QV é relativamente recente e decorre, em parte, dos

Adventista de Fisioterapia, respeitando os seguintes cri-

novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as

térios de inclusão: idade superior a 18 anos, ter diag-

práticas do setor nas últimas décadas;(3) vem sendo uti-

nóstico de AVE através de tomografia computadorizada,

lizado como um indicador para os profissionais e gesto-

ter capacidade de deambular com ou sem auxílio, ter

res em saúde avaliarem o impacto das políticas e inter-

pelo menos 6 meses de evolução da doença; e os crité-

venções.

rios de exclusão: presença de déficits de compreensão

O acidente vascular encefálico (AVE) refere-se a

e/ou cognitivos, afasia, comorbidades significantes que

uma síndrome clínica com desenvolvimento rápido de si-

limitem o desempenho funcional tais como: osteoartri-

nais ou sintomas focais, com comprometimento da fun-

te, DPOC, ICC classes III ou IV.

ção encefálica de origem vascular e sem outras causas
aparentes; com sintomas perdurando por mais de 24

Procedimentos de avaliação

horas;(4,5) apresentando como seqüelas déficits na ca-

Para avaliação da QV foi utilizada a EQVE-AVE,

pacidade funcional, na independência e na QV dos in-

adaptada transculturalmente para o português - Brasil

divíduos.(2) Incapacidade e QV são desfechos chaves

com 50 hemiplégicos crônicos, hemorrágicos e isquêmi-

para determinar a demanda nos cuidados com pacien-

cos, adultos e idosos, com comprometimento leve a mo-

tes, além de influenciar a sua satisfação com o progra-

derado.(9) A EQVE-AVE é caracterizada por 12 domínios

Dados de estudos transversais su-

(energia, papel familiar, linguagem, mobilidade, humor,

gerem que a QV e o bem-estar ficam significativamente

personalidade, auto-cuidado, papel social, raciocínio,

prejudicados após um AVE.(7,8)

função de membro superior, visão e trabalho/produtivi-

ma de reabilitação.

(6)

A Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE

dade) elaborados a partir de entrevistas com indivídu-

(EQVE-AVE) incorpora questões relacionadas às três di-

os hemiplégicos que identificaram áreas comuns afeta-

mensões da Classificação Internacional de Funcionalida-

das pelo AVE.(11) A inclusão do domínio “humor” foi con-

de, Incapacidade e Saúde (CIF): estrutura e função cor-

siderada importante para detectar o efeito de sintomas

poral, atividade e participação.(9-11)

depressivos, nesses indivíduos.(8)

Na prática clínica do fisioterapeuta sabe-se que as

Os 49 itens são distribuídos dentro destes 12 do-

deficiências geradas pelo AVE interferem na participação

mínios, contendo três possibilidades de respostas em

social das pessoas acometidas, porém são escassos os

forma de escala likert com escore de um a cinco: (1)

relatos na literatura do impacto da redução do desempe-

grau de concordância com afirmações sobre sua funcio-

nho funcional (DF) e da QV nesta população e o quanto

nalidade, variando de concorda fortemente a discorda

estas variáveis estão relacionadas.(12) Além disso, atual-

fortemente; (2) dificuldade na realização de uma tarefa,

mente destaca-se a importância do estudo e avaliação

variando de incapaz de realizar a tarefa a nenhuma di-

da QV em pessoas com hemiparesia durante o processo

ficuldade; (3) quantidade de ajuda necessária para re-

de reabilitação e reinserção social.(10)

alizar tarefas específicas variando de ajuda total a ne-

Nessa perspectiva o estudo teve por objetivo veri-

nhuma ajuda necessária. Para cada domínio utiliza-se

ficar se há correlação entre o nível da QV e o desempe-

uma opção de resposta, sendo que a opção de concor-

nho funcional em pessoas com hemiparesia, em decor-

dância ou discordância será utilizada para os domínios

rência de AVE.

energia, papéis familiares, humor, personalidade e papéis sociais.(9)

MÉTODO

Nos domínios de linguagem, mobilidade, memória/
concentração, função da extremidade superior, visão e

Caracterização do estudo

trabalho/produtividade, a opção de resposta, dificulda-

O desenho metodológico baseou-se nos critérios do

de na realização de tarefa deve ser utilizada, já a opção

estudo observacional transversal.(13,14) A realização da

quantidade de ajuda necessária é utilizada na pontua-
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ção dos itens do domínio auto-cuidado. O ponto de re-
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0,69), alta (0,70-0,89) e muito alta (acima de 0,90).

ferência para resposta de todos os itens se refere à semana anterior.

RESULTADOS

Com o intuito de evitar erros de interpretação devi-

Os resultados foram obtidos através das médias

do a uma possível heterogeneidade do grau de instrução

aritméticas de três mensurações sistemáticas do de-

da população a ser avaliada, e a grande probabilidade

sempenho funcional e a distância percorrida na capaci-

dos indivíduos serem analfabetos ou semi-analfabetos,

dade funcional, na percepção da QV foi utilizada a soma

o questionário foi aplicado individualmente por meio de

total dos resultados dos domínios da EQVE-AVE para re-

entrevista, por um único examinador devidamente trei-

alizar a correlação dos dados coletados.

nado, que seguiu as instruções padronizadas, conforme

A amostra de 24 pacientes foi constituída por 12

O tempo médio de apli-

(50%) homens e 12 (50%) mulheres, com idade mí-

a versão original e adaptada.

(9)

cação da escala foi de quinze minutos.

nima de 32 e máxima de 87. Desses, 8 indivíduos do

O DF foi medido através de testes funcionais, pri-

sexo masculino e 8 do sexo oposto declararam ser da

meiramente realizado o Time Up and Go (TUG), que

raça negra (50 – 50%), constituindo assim um total de

mensura a habilidade na mobilidade básica, incluindo

16 indivíduos, que correspondem a 66,6% da amostra.

uma seqüência de movimentos funcionais usadas nas

Os que disseram ser da raça branca totalizaram 33,4 %

atividades de vida diária. Ele quantifica em segundos

da amostra, ou seja, 8 indivíduos, sendo que 4 do sexo

a mobilidade funcional do sujeito ao levantar, caminhar

masculino e 4 do sexo feminino (50 – 50%, respectiva-

três metros, virar, caminhar de volta e sentar.(15,16)

mente). A média da altura, da massa corpórea e do ín-

Para verificarmos a Velocidade Habitual da Marcha

dice de massa corpórea entre os pacientes foi de 1,625

(VHM), o indivíduo foi orientado a deambular no ritmo

metros, 70,79 kg e 26,81 kg/a², respectivamente. A ta-

habitual num percurso demarcado de 9 metros, sendo

bela 1 apresenta informações referentes às característi-

registrado através de cronômetro digital o tempo gasto

cas da amostra.

para cumprir um trecho central de 5 metros.(4,17) Então

Na tabela 2 estão descritos os valores encontrados

para obter a VHM, a distância central era dividida pelo

nos testes de desempenho funcional aplicados aos pa-

tempo (s) que o indivíduo cobria esse percurso. Na rea-

cientes.

lização foram utilizados dois cones, demarcando o início
e final do percurso.

Com os resultados dos procedimentos de avaliação foi realizado tratamento estatístico para verificação

Para aferição da velocidade de subida e descida de
escadas foi requisitado ao paciente que subisse e descesse uma escada com seis degraus de 11 centímetros

Tabela 1. Caracterização da amostra.

cada, em ritmo habitual, sendo registrado o tempo obti-

Idade (anos)

do num cronômetro digital.(18)

Pós-AVE (anos)

O Condicionamento Físico foi mensurado através da

58,75 ± 28,81
4,85 ± 4,47

Gênero

distância percorrida do Teste de Caminhada de 6 minu-

Masculino

12 (50 %)

tos (TC6), o qual é reconhecido como instrumento que

Feminino

12 (50 %)

capta a capacidade física de maneira global.(19,20) O TC6

Lado (hemicorpo)

foi realizado no período diurno, em uma pista plana e rí-

Direito

gida de 30 metros, com marcações a cada metro de dis-

Esquerdo

tância com piso antiderrapante, local bem iluminado e

8 (31,2%)

Classificação do AVE

arejado. Antes de realizar o TC6, o voluntário ficava sen-

Isquêmico

tado pelo tempo de 5 minutos de descanso. A freqüên-

Hemorrágico

cia cardíaca (FC) e a pressão arterial (PA) foram mensu-

16 (68,8%)

15 (62,5 %)
9 (37,5 %)

Raça/Cor

radas, para garantir que o voluntário se apresentava em

Branco

8 (33,4%)

condições clínicas para realizar o teste. No final do TC6 a

Negro

16 (66,6%)

distância percorrida foi registrada para análise.(4,20)
Análise estatística
Para análise dos dados demográficos e clínicos,
foram utilizadas estatísticas descritivas e de freqüência
com o uso do software SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) for Windows (versão 14.0). Para correlação das variáveis categóricas adotou-se o teste de correlação de Spearman. A correlação foi considerada pequena (até 0,25), baixa (0,26-0,49), moderada (0,50-

Nota: Valores de média ± desvio padrão e freqüência (porcentagem)

Tabela 2. Valores encontrados nos testes de desempenho
Testes

Média ± DP

Tug (S)

23,78 ± 16,13

Vhm (M/S)
Subida Escada (Dg/S)
Descida Escada (Dg/S)
Tc6 (M)

0,64 ± 0,3
0,85 ± 0,54
0,79 ± 0,57
217,76 ± 107,52

Nota: DP= desvio-padrão; s (segundos); m (metros); dgs/s (degraus por
segundo)
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Tabela 3. Associação entre Desempenho Funcional e qualidade
de vida.
Correlações

em 148, confirmando um decréscimo importante na QV
desses pacientes.

r

p

EQVE-AVE x TUG

0,449

0,028

cular durante a marcha, mostrou que uma redução sig-

EQVE-AVE x VHM

0,504

0,012

nificativa na velocidade na marcha está diretamente as-

EQVE-AVE x SUB

0,438

0,032

EQVE-AVE x DES

0,477

0,018

EQVE-AVE x TC6

0,371

0,074

Coeficiente de Spearman (r) e valor p<0,05.

Além disso, o estudo que avaliava a atividade mus-

sociada com o alto nível de co-atividade muscular em
pacientes pós- AVE.(23)
Pacientes pós-AVE têm menor mobilidade da articulação do tornozelo, fase de balanceio prolongada, e
menor amplitude da dorsi-flexão da articulação do tornozelo, flexão plantar do tornozelo, e extensão do joe-

do nível de significância e intensidade de correlação das

lho quando comparados aos voluntários saudáveis, isso

variáveis em estudo, então o cruzamento entre o DF e

explica a redução significativa da velocidade da marcha

a QV geram um total de 10 correlações. Dessa forma,

desses pacientes.(24,25) Os dados obtidos no presente es-

todas as cinco variáveis do DF obtiveram grau de in-

tudo corroboram essa afirmativa, visto que o teste de

tensidade classificado como médio perante o questioná-

VHM obteve média de 0,6 m/s nos indivíduos com lesão

rio especifico para hemiplégicos e 80% alcançaram índi-

cerebrovascular, enquanto que outro estudo a média

ce de significância (p<0,05), a exceção ficou à relação

para indivíduos hígidos com mesma faixa etária foi de

entre o EQVE-AVE e o teste de caminhada de seis mi-

1,54m/s, gerando uma redução de mais de 100%.(26)

nutos. A tabela 3 apresenta as informações desse grupo
de correlação.

A disfunção motora secundária ao AVE traz interfência na QV e limitações apresentadas nas atividades
de vida diária. Os aspectos que mais chamam aten-

DISCUSSÃO

ção são reduções na capacidade funcional, dor, aspec-

Um estudo sobre avaliação da QV de 31 hemiplé-

tos físicos, sociais e emocionais. Esses aspectos geram

gicos através do EQVE-AVE observou que os domínios

um grande impacto na saúde mental e estado geral de

mais prejudicados pelo AVE foram os da energia e do

saúde nesses indivíduos, o que culmina em gerar nega-

trabalho (ambos com 39,8%), da função do membro

tividade na QV dos mesmos.(27)

superior (38%) e das relações sociais (37,4%). Os do-

Além das disfunções motoras impactarem o indiví-

mínios menos afetados pelo AVE foram os da visão e

duo e sua relação com o meio, pode levar a alterações

do ânimo (ambos com 64,5%), seguidos por compor-

psicossociais, as quais atingem não somente paciente

tamento (60,2%) e relações familiares (57%).(21) Esses

com seqüela de AVC, mas todo universo familiar, poden-

achados demonstram a importância de se avaliar de

do trazer problemas complexos que traduzirão prejuízos

forma ampla o impacto da doença cerebrovascular no

na QV de todo o grupo.(28)

indivíduo, uma vez que sua qualidade de vida é afetada também por diversos fatores psicossociais.(3) Estudos

CONCLUSÃO

corroboram que a falta de suporte social é uma das va-

O AVE causa impacto negativo no desempenho fun-

riáveis mais relacionadas à diminuição da qualidade de

cional de pessoas com hemiparesia, em decorrência de

vida desse grupo de pacientes.(22,23)

AVE. Com isso a percepção de sua QV pode sofrer alte-

O EQVE-AVE tem uma variação de 49 a 245 pon-

rações importantes e sua participação social pode estar

tos, isso indica que, quanto menor a quantidade de pon-

comprometida. Devem-se criar estratégias de assistên-

tos adquiridos, menor é o nível da QV dos pacientes

cia, que possibilitem a essa população a reinserção as

em questão.(9) Em nosso estudo, nenhum dos pacientes

suas atividades de participação social, de maneira sa-

avaliados alcançou escore de 200 pontos e a média ficou

tisfatória.
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Relação entre postura, queixa dolorosa e lesão
em bailarinas clássicas.
Posture, pain and injury in ballet dancer.
Amanda Gomes de Assis Couto(1), Cristiane Rodrigues Pedroni(2)
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), Campus Marília, Marília (SP), Brasil.

Resumo
Introdução: Devido à alta recorrência da queixa dolorosa e a crescente incidência de alterações posturais e lesões
musculoesqueléticas na prática da dança, as pesquisas relacionadas a este assunto ganharam maior importância na
comunidade científica. Objetivo: Avaliar a queixa e o limiar doloroso, os desalinhamentos posturais, a incidência de
lesões em bailarinos e verificar se há uma relação entre essas variáveis. Método: Participaram da pesquisa 15 bailarinas clássicas da cidade de Marília – SP. Utilizou-se a fotogrametria para análise postural, o Questionário de Dor McGill para localização da dor do voluntário, algometria de pressão para mensuração do limiar de percepção dolorosa e
o Inquérito de Morbidade Referida para verificar e caracterizar a incidência de lesões nessa população. Na análise dos
dados utilizou-se a porcentagem para quantificar os dados dos questionários e o teste de correlação de Pearson correlacionando os ângulos da fotogrametria com os valores do limiar de percepção dolorosa. Resultados: 73,33% das
bailarinas relatam ter sofrido algum tipo de lesão no último ano. A área de maior queixa dolorosa assinalada no McGill foi a região do pé (73,30%). Conclusão: Houve concordância entre regiões de lesão e dor, no entanto, não houve
correlação entre os ângulos posturais e o limiar de percepção dolorosa.
Palavras-chave: Dor; Lesão; Postura; Dança.
Abstract
Introduction: Due to the high recurrence of pain complaints and the increasing incidence of musculoskeletal injuries
and postural changes in dance practice, researches related to this issue gained greater importance in scientific community. Objective: This study aimed to evaluate complaints and pain threshold, postural misalignments and the incidence of injuries in dancers noting if there is a relationship between these variables. Method: Participants were 15
ballet dancers in Marília - SP. We used photogrammetry for postural analysis, the McGill Pain Questionnaire for pain location of the volunteer, algometry pressure for measuring the threshold of pain perception and Referred Morbidity to
verify and characterize the incidence of injuries this population. In the data analysis we use to percentage to quantify the data from questionnaires and Pearson correlation test angles of photogrammetry correlating with the values of
the threshold of pain perception. Results: 73.33% of dancers reported to have suffered some kind of injury in the last
year. The area of greatest pain complaint checked at McGill, was the region of the foot (73.30%). Conclusion: There
was an agreement between regions of injury and pain, however, there wasn’t a correlation between the threshold of
pain tolerance and postural angles.
Keywords: Pain; Injuries; Posture; Dance.
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Introdução

141 bailarinos, demostrou que dor é a maior queixa dos

O Ballet Clássico surgiu na Idade Moderna com a

bailarinos e que está diretamente ligada às lesões so-

criação da “Academia Real de Dança”, fundada por Luís

fridas por eles, sendo a região lombar a mais dolorosa,

XIV no ano de 1661, decorrente do aperfeiçoamento de

afetando 85,8% da amostra, seguida por dores nos joe-

diversas danças já existentes na época,(1,2) que no de-

lhos (59,6%), na coluna cervical (53,3%), quadril/coxa

correr de seu processo de desenvolvimento, deixou de

(direita 36,9%/esquerda 41,1%) e pé (direito 40,4%/

ser instintiva e recreativa evoluindo para uma dança ar-

esquerdo 36,9%), sendo que a maioria classificou a dor

tística com composições corporais e coreográficas com-

com intensidade de moderada a intensa.(11)

plexas.(2)

Na analise de registros médicos realizados com bai-

Não só do componente artístico é formado o Bal-

larinos na faixa etária de 10 a 21 anos, foi observa-

let, como também do componente de caráter esporti-

do o diagnóstico, local e tipo de lesão, sendo detectado

vo, que assim como qualquer outra modalidade exige

que 76% das lesões ocorreram nos membros inferiores,

dos seus praticantes condições fisiológicas (consumo de

dentre estas o entorse de tornozelo foi o mais comum,

oxigênio, resistência e força muscular) inerentes a atle-

como também foi observado que o índice de lesões cres-

tas de elite. Condições não comuns aos outros esportes

ce de acordo com o aumento da idade, o que sugere a

também são observadas, como movimentos repetitivos

prevenção de lesões primárias em jovens bailarinos.(3)

de extrema força, direcionados aos membros inferiores

Dois estudos(4,12) mostraram que dores e lesões são

e à coluna vertebral que ocorrem nos movimentos típi-

motivos de altos gastos para as companhias de dança

cos da dança.(3)

e que interferem na qualidade de vida e saúde dos bai-

Em um trabalho de revisão literária(4) que analisou

larinos, concluindo que a prevenção reduz esses gas-

1865 artigos publicados de 1966 a 2004, constatou-se

tos, diminui a quantidade de bailarinos que se afastam

que somente 103 abordavam as lesões musculoesque-

da companhia e possibilita um aumento da qualidade de

léticas e dores nos bailarinos, mostrando que existem

vida e saúde com melhoras significativas. Devido à im-

poucos estudos relacionados ao quanto esses fatores in-

portância dos fatores citados anteriormente a presente

terferem na qualidade de vida destes profissionais. De-

pesquisa teve como objetivo avaliar a queixa e o limiar

vido à alta recorrência da queixa dolorosa e a crescente

doloroso, os desalinhamentos posturais e a incidência

incidência de alterações posturais e lesões musculoes-

de lesões em bailarinos verificando se há uma correla-

queléticas na prática da dança é que as pesquisas rela-

ção entre essas variáveis.

cionadas a essas variáveis ganharam maior importância
na comunidade científica, embora ainda seja um assunto novo e em crescente desenvolvimento.(4)

Método
A pesquisa foi realizada em duas academias de

Os Bailarinos possuem um alto nível de controle

balé, “Centro de Dança Denise Nardi” e “Academia de

postural e estabilidade devido à sensibilidade adquirida

Ballet Suite Quebra Nozes”, ambas na cidade de Marí-

por seus proprioceptores na ocorrência das constantes

lia no estado de São Paulo. Participaram da pesquisa 15

perturbações de equilíbrio sofridas durante a realização

bailarinas clássicas, todas do sexo feminino, com idade

dos movimentos da dança.(5) Entretanto, os movimen-

de 14 a 19 anos e tempo de prática variando de 5 a 14

tos repetitivos e o alinhamento corporal não fisiológi-

anos. Sendo critério de exclusão bailarinas que não se

co, representados pela rotação lateral de quadril, joe-

enquadrassem dentro da faixa etária adotada pela pes-

lho e tornozelo (posição “en dehors”), e apoio nas ex-

quisa (14 a 19 anos) e que tivessem menos de cinco

tremidades dos metatarsos (posição de ponta ou meia

anos de prática.

ponta) levam a uma flexão plantar máxima de torno-

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em

zelo, hiperextensão de quadril e desalinhamento cor-

Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade Filosofia e

póreo, tornando-se assim os principais fatores de risco

Ciências da UNESP de Marília (protocolo 1341/2010) e

da profissão, gerando dores intensas e lesões muscu-

antes da realização de qualquer procedimento as parti-

loesqueléticas.(6,7,8)

cipantes foram esclarecidas sobre os mesmos e assina-

De acordo com alguns estudos já realizados para
verificar o padrão postural de bailarinas, foi possível

ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando em participar da pesquisa.

notar que os desalinhamentos posturais comumente en-

Para avaliação postural foi utilizado o método da fo-

contrados nos bailarinos clássicos, são o aumento da

togrametria seguindo a metodologia proposta por IUNES

curvatura lombar (80%), em razão da postura mantida

em 2004.(13) Foram utilizados marcadores de isopor para

de anteversão pélvica, o deslocamento posterior do cen-

demarcar alguns pontos anatômicos bilateralmente com

tro de gravidade e a hiperextensão de joelhos na posi-

o indivíduo posicionado na postura ortostática e a câme-

ção de ponta.(9,10)

ra paralela ao solo a uma altura de um metro do cen-

O estudo feito para análise da sintomatologia do-

tro da lente ao chão, em um local previamente demar-

lorosa de bailarinos profissionais com uma amostra de

cado, onde a porção mais posterior do calcanhar manti-
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nha uma distância de 15 cm da parede, 7,5 cm de dis-

Resultados

tancia entre um pé e outro e a uma distância padroniza-

A amostra foi composta por 15 bailarinas todas

da de 2,40 m de distância do centro da lente da máqui-

do gênero feminino com idade média de 16,13 anos

na fotográfica. Para que o posicionamento fosse padro-

(± 1,19), IMC médio de 20,93(±2,13), com média de

nizado e mantido durante todas as avaliações, os pon-

tempo de treinamento de 9,53 anos (±3,38).

tos foram demarcados no chão com fita crepe indicando

No IMR, 73,33% das bailarinas relatam ter sofri-

para o voluntário qual posicionamento ele devia assumir

do algum tipo de lesão no último ano sendo que a lesão

no momento da foto.

mais presente na população foi o entorse de tornozelo,

Foram demarcados os seguintes pontos anatô-

acometendo 50% da população que apresentou alguma

micos: tragus, articulação esterno clavicular, articula-

lesão (como demonstrado no gráfico da figura 1 – Anexo

ção acrômio clavicular, processos espinhosos de C7, T7,

I), já os mecanismos de lesão mais comuns foram o

T12, L3 e L5, espinha ilíaca ântero-superior (EIAS), es-

salto (33,33%) e o movimento de pirueta (25%) de-

pinhas ilíaca póstero-superior (EIPS), trocânter maior

monstrado na Figura 2 (Anexo II). Ainda na análise do

do fêmur, linha poplítea, cabeça da fíbula, maléolo me-

IMR, foi possível perceber que a grande maioria das vo-

dial e lateral. Foram realizadas fotos das vistas ante-

luntárias teve um retorno sintomático as suas ativida-

rior, posterior, lateral direita e esquerda, possibilitando a

des (91,66%) e maioria delas (72%) relatam não ter re-

formação dos ângulos da articulação acrômio clavicular

alizado nenhum tipo de tratamento ou afastamento dos

(AC), articulação esterno clavicular (EC), protrusão de

ensaios.

cabeça (PC), cifose torácica (CT), inclinação do pé (Ip),

Todas as bailarinas da amostra relataram sentir

das linhas poplíteas (LP), flexo de joelho (Fj), e lordo-

dor em pelo menos uma parte do corpo, sendo que as

se lombar (LL) que foram analisados no software Corel

áreas de maior queixa dolorosa assinaladas no Br – MpQ

DRAW® X6, para quantificar os ângulos formados pelos

pelas bailarinas, foram as regiões do pé (73,30%), coxa

pontos demarcados.

(53,30%) e lombar (46,60%) como pode ser observado

Os participantes da pesquisa foram previamente

na Figura 03 (Anexo III).

instruídos sobre o preenchimento do Questionário de

Os ângulos da articulação acrômio clavicular (AC),

Dor McGill traduzido e adaptado para a população bra-

articulação esterno clavicular (EC), protrusão de cabe-

sileira (Br – MpQ) e foi observada a localização da dor

ça (PC) e cifose torácica (CT) foram correlacionados com

do voluntário, indicado através de um diagrama de cor-

LPD da cervical e trapézio respectivamente. Os ângulos

pos.(14) Para a mensuração do limiar de percepção dolorosa (LPD) foi utilizado um algometro de pressão da
marca Kratos® contendo uma barra com uma ponta
circular plana de 1.0cm² de diâmetro e leitura digital,
permitindo a coleta dos valores de LDP dos músculos
Cervicais, Trapézio, Paravertebral seguimento lombar,
Quadríceps, Tibial Anterior e Tríceps Sural, que foram
feitas no ponto médio do músculo e perpendicular às fibras musculares, realizada por um único examinador
já treinado, aplicando uma pressão medida em Quilograma força (kgf) crescente em cada ponto até o momento em que o sujeito sinalizasse indicando a presença de dor.
Os voluntários foram submetidos a uma avaliação

Anexo I.

por meio do Inquérito de Morbidade Referida (IMR)

(15)

composto por um questionário utilizado como instrumento de coleta de dados de lesão de um time de basquete, e que por isso então foi adaptado para o ballet,
elaborado por meio de modelo fechado, contendo inicialmente dados pessoais dos bailarinos como também
questões referentes às lesões sofridas, como, tipo de
lesão, local anatômico acometido e mecanismo de lesão.
Para análise dos dados foi utilizada a porcentagem
simples para quantificar os dados dos questionários e o
teste de correlação de Pearson para correlacionar os ângulos da fotogrametria com os valores dos LDP da algometria de pressão.
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cipal lesão muscular, mas o que a presente pesquisa difere dos estudos é que as principais lesões são na região
da virilha e não na porção posterior da coxa como sugerem os autores, mas o principal motivo pra esse tipo de
lesão, apontado pelos autores, é a falta de aquecimento
que não é uma prática comum na dança.(17)
Os principais mecanismos de lesão, levando em
conta movimentos típicos da dança foram os saltos, seguido pelo movimento de pirueta e espacate (abertura) frontal.
Devido ao escasso número de trabalhos realizados
com a população estudada, não foram encontradas na

Anexo III.

literatura pesquisas que falem sobre os mecanismos de
lesões mais comuns na dança, no entanto um autor re-

de inclinação do pé (Ip), das linhas poplíteas (LP) e flexo

alizou uma analise biomecânica de um salto típico do

de joelho (Fj) foram correlacionados com os LPD de ti-

balé, e nessa análise pôde perceber que as forças apli-

bial anterior, tríceps sural e quadríceps respectivamen-

cadas verticalmente ao dorso do pé durante o salto é

te e o ângulo da lordose lombar (LL) foi correlacionado

um grande fator de risco para ocorrência de lesões, pois

com o LPD de paravertebrais lombares. Não houve cor-

ocorre uma sobrecarga para estabilização da articulação

relação estatisticamente significativa entre as variáveis.

do tornozelo nesse movimento.

Discussão

sapatilha de ponta pode ser um agravo para os meca-

Ainda nesse mesmo estudo pôde perceber que a
pesquisa

nismos de lesões, já que ela não é um calçado dese-

73,33% apresentou algum tipo de lesão no ultimo ano,

nhado para proteger os pés do estresse físico típico da

demostrando como o balé, assim como outros esportes,

dança.(18)

Das

15

bailarinas

participantes

da

podem exercer uma sobre carga excessiva aos pratican-

Pode se perceber na amostra estudada que a gran-

tes, sendo assim as lesões podem estar diretamente re-

de maioria das bailarinas (91,66%) obteve um retorno

lacionadas ao excesso de treino.(3) Mesmo a população

sintomático pós-lesão, provável indicador relacionado à

sendo jovem (idade média de 16,13 anos) e não apre-

baixa procura (72%) ao tratamento da mesma, corro-

sentando o tempo total de profissionalização da dança

borando com um estudo feito com bailarinas da região

(tempo de treinamento de 9,53 anos), os números cha-

nordeste, onde foram consideradas como não significa-

mam atenção, pois, estudos mostram que a incidência

tivas a quantidade de bailarinas que procuram o trata-

de lesões tende a aumentar proporcionalmente ao au-

mento. Também pode-se perceber que as bailarinas não

mento da idade e de tempo de treinamento, devido a

respeitam os períodos de repouso e que acabam voltan-

maior dificuldade das performances que são atribuídas a

do a dançar mesmo quando ainda estão em tratamen-

bailarinos mais experientes dentro do corpo de baile.

to. Outro ponto abordado pelo mesmo estudo é o fato de

(3)

As lesões que mais acometeram as bailarinas foram

que as equipes que tratam as bailarinas não estão inse-

o entorse de tornozelo (50%), seguido pelas tendinopa-

ridas nas escolas e nas companhias de dança, fato que

tias do joelho (16,67%) e as distensões musculares (vi-

dificulta a compreensão da melhor forma de tratamen-

rilha com 16,67% e coxa posterior com 8,33%). Cor-

to para o mais rápido retorno dessas bailarinas para as

roborando com estudos que mostram que o entorse de

suas atividades normais. Esse distanciamento entre as

tornozelo é a lesão mais comum no meio da dança de-

esquipes de tratamento e as bailarinas, corrobora para

vido aos movimentos repetitivos de ponta e meia ponta,

o não entendimento do medo que elas passam com o

e devido a sobrecarga articular e ligamentar que ocor-

afastamento, pois podem perder a colocação alcançada

re com o movimento de flexão plantar forçada e descar-

na coreografia ou espetáculo e serem substituídas por

ga de todo o peso do bailarino nos osso dos pés, sendo

outras bailarinas.(12, 19)

principalmente os metatarsos.(7)

Com relação à dor, todas as participantes apresen-

As tendinopatias do joelho aparecem como a prin-

taram queixa dolorosa em pelo menos uma região do

cipal lesão tendínea nos bailarinos, isso ocorre devido a

corpo, sendo que o pé foi a região mais indicada, segui-

sobrecarga que essa articulação sofre durante os movi-

do pela região da coxa e lombar, concordando com a li-

mentos típicos de saltos na dança, que provocam bio-

teratura atual que indica essas áreas como as de prin-

mecanicamente um estresse em todas as estruturas da

cipal localização da dor nos bailarinos, isso devido a so-

articulação, assemelhando o joelho dos bailarinos aos

brecarga que essa regiões normalmente recebem nos

joelhos de saltadores e de atletas da ginastica olímpica.

movimentos mais comuns da dança, como o posiciona-

Já as distensões musculares aparecem como a prin-

mento de rotação lateral exacerbada de quadril, joelho e

(3,16)
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tornozelo na posição “en dehors”, apoio nas extremida-

ra do balé na realização de atividades de vida diária e

des dos metatarsos na posição de ponta e os movimen-

sim somente no momento da dança, mesmo tendo mais

tos repetitivos.(11)

de cinco anos de prática, não é tempo suficiente para a

Os locais de lesão e dor se coincidem na amostra já

maioria delas ter incorporado a postura do balé no seu

que os principais tipos de lesão são semelhantes com as

dia-a-dia. O estudo ainda questiona o fato da avaliação

áreas mais assinaladas no questionário de queixa dolo-

postural ser realizada na postura alinhada e delimitada

rosa (Br – MpQ), não foram encontrados estudos na lite-

pelas metodologias utilizadas, sendo que não existem

ratura atual que sugiram uma relação entre a incidência

estudos que realizem essa avaliação na postura adquiri-

de lesão e queixa dolorosa em bailarinas. Uma revisão

da pelas bailarinas na dança (“en dehors”).

bibliográfica(4) realizada em 2008 relatou que há poucos

Devido a pequena quantidade de trabalhos encon-

estudos que apontem quais são os fatores de risco para

trados com bailarinas, também procuramos por traba-

o desencadeamento dos altos índices de queixa doloro-

lhos que utilizassem as variáveis presentes nesse estu-

sa e lesão, demonstrando que esse é um assunto novo o

do, mas que tivessem sido avaliadas em atletas de gi-

que dificulta a comparação do presente estudo com es-

nástica artística, devido a proximidade das técnicas uti-

tudos já realizados.

lizadas nos esportes e pelo balé ser a sua base. Entre-

Entretanto, os estudos demonstram que o fato dos

tanto, também não foi encontrado nenhum estudo que

locais de lesão e dor se coincidirem é devido ao posicio-

correlacionasse as variáveis estudadas na população dos

namento adotado pelas bailarinas nas posições de, “en

ginastas, somente estudos com as variáveis isoladas.

dehors” de rotação extrema e forçada dos membros in-

Como já foi mostrado nesse estudo, esse assun-

feriores, na posição de ponta e nos movimentos repetiti-

to é novo e pouco estudado, mesmo que sua importân-

vos, que são os principais fatores de risco para incidên-

cia esteja crescendo no meio científico. Com os resulta-

cias de lesões e de acometimento doloroso na popula-

dos apresentados podemos perceber a necessidade de

ção.(4,11,19) Outro estudo também aponta para o fato de

pesquisas que possam caracterizar melhor essa popula-

que algumas bailarinas não terem variações anatômi-

ção, para futuramente poder definir os fatores de risco

cas e posturais, como mobilidade pélvica e flexibilidade,

da dança e então desenvolver meios de prevenção e tra-

para adoção da postura na dança, acarretam a sobrecar-

tamento para as companhias.

ga da região lombar, articulação do quadril, joelho e tor-

Com a pesquisa também foi possível detectar a

nozelo para a aquisição dessa postura, o que pode evi-

falha e a falta de recursos que avaliem as bailarinas, de

denciar ainda mais esse fator como de risco na dança e

acordo com suas necessidades, e que não há protocolos

provocando dores e lesão nessas regiões.(6)

de avaliação criados especificamente pra a dança, de-

O teste de correlação entre os ângulos posturais

monstrando a grande importância do tema, tornando-

e o LPD não foi significativo, evidenciando que não há

-se necessário o desenvolvimento de estudos de maior

correlação entre as variáveis citadas para a amostra es-

especificidade na área, permitindo uma avaliação mais

tudada, sendo que o número pequeno de participantes

precisa dos profissionais da dança.

pode ter interferido na amostra, como também a maior
tolerância à dor, comum em bailarinos e atletas, que
acaba retardando o comando para realizar a medida do
LPD.

(11)

Conclusão
A pesquisa demonstra que houve uma relação
entre regiões de lesão e dor, no entanto os ângulos pos-

A não correlação dos ângulos posturais com os va-

turais não são dependentes do limiar de percepção do-

lores de LPD reforçam os achados em um estudo(20) na-

lorosa, evidenciando que a dor está diretamente relacio-

cional, que pôde mostrar a não relação entre dor e pos-

nada à lesão, mas não foi possível, na população avalia-

tura devido o estudo se tratar de bailarinas jovens e

da, evidenciar uma correlação entre o padrão postural

ainda não profissionais, pois, elas não adotam a postu-

das bailarinas e a dor.
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Comparação entre duas modalidades de
exercício físico em idosas sedentárias: estudo
piloto.
Comparison of two forms of exercise in sedentary elderly: a pilot study.
Laís Campos de Oliveira(1), Rodrigo Franco de Oliveira(2), Raphael Gonçalves de Oliveira(3),Deise Aparecida
de Almeida Pires Oliveira(2).
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Londrina (PR), Brasil.
resumo
Introdução: Durante o processo de envelhecimento observa-se fatores como aumento da rigidez articular e diminuição
da força muscular, o que pode levar a falta de equilíbrio, e comprometimento da qualidade de vida. Objetivo: Analisar
as diferenças existentes, entre o método Pilates e exercícios de alongamento estático em idosas sedentárias, nas
variáveis: equilíbrio, flexibilidade e qualidade de vida. Método: Participaram do estudo duas voluntárias do sexo
feminino. Idosa 1, com 63 anos de idade – realizou exercícios do método Pilates. Idosa 2, com 65 anos de idade –
realizou exercícios de alongamento estático. Pré e pós-intervenção foram aplicados os seguintes testes: Equilíbrio
de BERG, Timed Up and Go, Questionário de Risco de Quedas da OMS, flexibilidade (testes de flexão e extensão do
tronco, flexão do quadril e plantiflexão e dorsiflexão do tornozelo) e o instrumento SF-36. As intervenções ocorreram
em oito sessões, durante quatro semanas, sendo aplicados 20 exercícios para cada modalidade. Resultados: A Idosa
1 apresentou melhora nos testes de equilíbrio, flexibilidade e em seis domínios do questionário de qualidade de vida,
enquanto a Idosa 2 apresentou melhora em três dos cinco segmentos avaliados na flexibilidade e em quatro domínios
do questionário de qualidade de vida. Conclusão: Ambas as modalidades de exercício influenciam na flexibilidade
e na qualidade de vida de idosas, porém, somente com o método Pilates houve melhora em equilíbrio e mobilidade
funcional. Outros estudos precisam ser realizados para identificar possíveis mudanças no equilíbrio e na mobilidade
funcional em idosas durante sessões de alongamento estático.
Palavras-chave: Exercício, Idoso, Saúde.
Abstract
Background: During the aging process is observed factors such as increased stiffness and decreased muscle strength,
which may lead to lack of balance and impaired quality of life. Objective: To analyze the differences between Pilates
and static stretching exercises in sedentary elderly women in variables: balance, flexibility and quality of life. Method:
The study included two female volunteers. Senior 1 to 63 years old - performed Pilates exercises. 2 elderly, 65 years
old - performed static stretching exercises. Pre-and post-intervention were applied the following tests: BERG Balance,
Timed Up and Go, Questionnaire Risk Falls WHO, flexibility tests (trunk flexion and extension, hip flexion and ankle
dorsiflexion and plantar flexion) and the instrument SF-36. The interventions occurred in eight sessions over four
weeks, and 20 exercises applied to each modality. Results: The Elderly 1 showed improvement in tests of balance,
flexibility and six domains of quality of life questionnaire, while the Senior 2 showed improvement in three of the five
segments evaluated in flexibility and in the four domains of quality of life questionnaire. Conclusion: Both exercise
modalities influence the flexibility and quality of life of elderly women, however, only with the Pilates had improved
balance and functional mobility. Other studies are needed to identify possible changes in balance and functional
mobility in older sessions during static stretching.
Keywords: Exercise, Aging, Health
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Introdução

analisar os efeitos dos exercícios do método Pilates,

O número de pessoas idosas, com o passar do
tempo, aumenta no Brasil e no mundo, devido à baixa

comparando-os com exercícios de alongamento estático,
em duas idosas sedentárias.

taxa de fecundidade e pelo aumento da expectativa
de vida. Deste modo, as áreas da saúde estão mais
atentas aos cuidados com os idosos, buscando um
envelhecimento saudável e independente.(1)

Métodos
Trata-se de um estudo piloto, do qual participaram
duas voluntárias, sedentárias e do sexo feminino.

O envelhecimento é um processo biológico que

Idosa 1: realizou os exercícios do método Pilates, com

influencia as mudanças corporais, tanto físicas como

63 anos de idade; e Idosa 2: realizou os exercícios

psicológicas, devido ao declínio das funções fisiológicas

de alongamento estático com 65 anos de idade. As

que ocorrem de forma diferente em cada pessoa. Para

voluntárias foram selecionadas aleatoriamente dentre

atenuar estes fatores, o exercício físico atua aumentando

uma lista que apresentava nome e idade de dez idosas

a expectativa de vida e diminuindo as condições

interessadas em participar da presente pesquisa. Os

incapacitantes e as doenças crônicas; auxiliando os

critérios de inclusão foram: estarem sem praticar

idosos a manterem suas atividades diárias, melhorando

exercício físico há mais de seis meses, terem idade entre

a mobilidade articular a resistência muscular, óssea e o

60 a 70 anos, e aceitarem participar da pesquisa.

equilíbrio.(2)

Foi utilizado como critério de exclusão para a

Tendo em vista as possibilidades de prática de

participação no estudo um questionário com perguntas

exercícios físicos para idosos, algumas são pouco

auto-referidas em relação a algumas comorbidades,

investigadas, como é o caso do método Pilates e

como osteoartrose de joelhos ou de quadril, presença

de exercícios de alongamento estático. Quanto ao

de labirintite, cirurgias ortopédicas de quadril, joelhos

método Pilates, busca-se o fortalecimento muscular

ou tornozelos que limitassem a realização dos testes

do corpo todo, o aumento da flexibilidade, a melhora

para equilíbrio. Também foram excluídas as idosas que

da coordenação motora, da postura e do equilíbrio,

apresentavam déficit cognitivo, índice de massa corporal

tendo como foco o fortalecimento da musculatura

fora dos padrões de normalidade, hipertensão arterial e

estabilizadora da coluna.(3,4)

diabetes mellitus.

O Pilates pode ser realizado no solo (Mat Pilates)

As

voluntárias

assinaram

um

Termo

de

ou nos equipamentos específicos do método (Studio

Consentimento Livre e Esclarecido e o estudo foi

Pilates), os quais utilizam de molas de progressão

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Científica da

de carga, que atuam como uma resistência ou como

Universidade Norte do Paraná (Protocolo CEP 0017/13),

auxílio no movimento. Por ter muitas possibilidades de

segundo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de

exercícios, é possível selecionar os mais adequados a

Pesquisa envolvendo Seres Humanos, constantes da

cada participante de acordo com o seu condicionamento

Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96.

físico e suas limitações funcionais, o que diminui as
chances de ocorrer algum tipo de lesão.(5) No entanto,
pouco se sabe sobre a aplicação desta técnica em idosos
e para o equilíbrio.(6)

Avaliação
A presença de déficit cognitivo foi verificada
através da aplicação do Mini Exame do Estado Mental

Outra forma de exercício físico que pode ser
empregado para pessoas idosas é o alongamento

(MEEM)(9), utilizando-se os pontos de corte propostos
pela literatura.(10)

estático, o qual atua aumentando o comprimento das

Para o teste de equilíbrio e quedas utilizou-se o teste

estruturas dos tecidos moles, melhorando a flexibilidade.

de equilíbrio de BERG(11) que contém quatorze tarefas,

Esta é considerada a capacidade física responsável pela

cada uma delas com sua devida instrução, a qual poderia

máxima amplitude de movimento de uma ou mais

ser demonstrada pela pesquisadora ou apenas explicada

articulações.(7)

detalhadamente, para que a participante realizasse

O alongamento estático é comumente usado

o mais corretamente possível. Esse teste verificou o

no exercício físico, para prevenir lesões e reabilitar. É

nível de equilíbrio estático e dinâmico das voluntárias,

definido como a tolerância do músculo em sustentar uma

apresentando como escore total 56 pontos, em caso de

posição de alongamento por um determinado período

execução perfeita de todas as tarefas.

de tempo. Esse tipo de alongamento é o mais utilizado

O teste Timed Up and Go(12) foi utilizado para análise

para se obter aumento da extensibilidade e relaxamento

do equilíbrio e mobilidade funcional. A pesquisadora

muscular, além de se mostrar eficaz no aumento do

colocou uma marcação no chão medindo 3 metros

Todavia, em se tratando de

de distância a frente de uma cadeira. A voluntária foi

pessoas idosas, torna-se necessário verificar o quanto

orientada que ao ser dito a palavra “já”, deveria se

os exercícios podem refletir no equilíbrio.

levantar da cadeira, caminhar o mais rápido possível

comprimento muscular.

(8)

Deste modo, o objetivo do presente estudo foi

até o final da marcação, virar e andar de volta para a
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cadeira, sentando novamente. A cronometragem foi

Avaliação da plantiflexão e dorsiflexão do tornozelo:

iniciada quando foi dita a palavra já e parou quando a

A voluntária se posiciona sentada em uma maca alta,

participante sentou. Quanto menor o tempo gasto, para

com os MMII para fora da maca sem que toque o

a realização desse percurso, melhor é o resultado do

chão. A pesquisadora posiciona o flexímetro na região

teste. A voluntária usou seu calçado regular e não foi

do maléolo lateral da voluntária tendo o cuidado de

auxiliada por outra pessoa.

manter o pé testado em posição neutra e estabilizado.

Para o indivíduo ser considerado independente, é

Nesse momento o marcador do flexímetro é zerado

preciso realizar esse teste em 10 segundos ou menos.

e a participante é orientada a realizar movimento de

Se realizar em 20 segundos ou menos é considerado

plantiflexão do tornozelo até seu limite máximo. O

independência em transferência básica. As pessoas

movimento foi realizado três vezes, descartando a

que precisam de um tempo maior que 20 segundos,

primeira medida e anotada a melhor das duas últimas

são consideradas dependentes em diversas atividades,

tentativas. Em seguida foi avaliado o movimento de

apresentando alto risco de quedas.(13)

dorsiflexão de tornozelo, tomando os mesmos cuidados.

Foi utilizado também o Questionário de quedas

O questionário de qualidade de vida utilizado foi o

da Organização Mundial da Saúde (OMS).(14) Esse

SF-36:(17) Esse questionário é composto por 11 questões

questionário

são

e 36 itens que englobam oito componentes (domínios

perguntas relacionadas ao medo de cair, a prática

apresenta

quatro

variáveis,

que

ou dimensões), representados por capacidade funcional

de atividade física, a análise funcional e uma ultima

(dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois

variável, com perguntas mais detalhadas em relação à

itens), estado geral da saúde (cinco itens), vitalidade

queda, como, consequências da queda e iluminação do

(quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos

local.

emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e

Os Testes de Flexibilidade foram realizados com a

uma questão comparativa sobre a percepção atual da

utilização de um flexímetro desenvolvido e fabricado no

saúde e há um ano. O indivíduo recebe um escore em

Brasil sob patente do Code Research Institute,(15) com

cada domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior

precisão de um grau, de acordo com os procedimentos e

escore e 100 o melhor.

as recomendações de Achour Júnior(16).
Avaliação de flexão do tronco: Voluntária em pé,

Todas as avaliações foram realizadas pré e pósintervenção pela mesma pesquisadora.

com os braços cruzados em seu peito. A pesquisadora
posiciona o flexímetro na altura da linha umbilical,

Intervenção

lateralmente ao corpo da mesma, tomando o cuidado

Os equipamentos utilizados para a realização

de zerar o ponteiro do aparelho antes de começar cada

dos exercícios do método Pilates, constaram de uma

teste, estabilizando o joelho da voluntária para que a

Cadeira Combo, Cadillac Trapézio, Reformer Universal e

mesma não realize uma flexão de joelho. A seguir solicita

Ladder Barrel, da linha de equipamentos do Instituto de

à participante que realize movimento de flexão da coluna

Ortopedia e Fisioterapia São Paulo Ltda., fabricados no

até o seu limite máximo, anotando o valor registrado

Brasil e registrados na Agência Nacional de Vigilância

pelo equipamento. Foram realizados três movimentos,

Sanitária (ANVISA).

sendo descartada a primeira medida e anotada a

A sequência da realização dos exercícios, os

melhor das duas últimas tentativas. Posteriormente foi

equipamentos utilizados e o nome original de cada

avaliado o movimento de extensão da coluna tomando

exercício do método Pilates foram respectivamente:

os mesmos cuidados.

alongamentos

iniciais

no

Cadillac

Trapézio

(Spine

Avaliação de flexão do quadril: A voluntária se

Stretch, Mermaid, Stretching knee) e no Ladder Barrel

posiciona em decúbito dorsal e flexiona o joelho do

(Stretches Back), fortalecimento dos membros inferiores

membro inferior (MMII) direito, que será avaliado,

na Cadeira Combo (Footwork Double Leg Pumps Toes,

para que o flexímetro seja fixado. O flexímetro fica

Footwork Double Leg Pumps Switching, Pump One

posicionado trinta centímetros abaixo da crista ilíaca

Leg Front, Pump One knee Extended, Achilles Stretch

ântero-superior, lateralmente ao MMII avaliado. O

Standing), fortalecimento dos músculos abdominais

membro contralateral permaneceu em extensão na

e paravertebrais no Cadillac Trapézio (Sit up, Sit up

maca durante todo o teste. A pesquisadora manteve

One Leg, The Hundred, Trunk Up, Body Extension),

o joelho do MMII avaliado em extensão na maca e

fortalecimento dos membros superiores no Reformer

zerou o flexímetro. Após este procedimento, o membro

Universal (Arms Pulling, Arms Biceps, Arms Triceps),

foi elevado pela pesquisadora o máximo possível, no

alongamentos finais no Reformer Universal (Front Splits,

movimento de flexão do quadril, até a voluntária relatar

Stretching the Chain Posterior) e no Ladder Barrel

um desconforto na região posterior. Foram realizados

(Stretch Back and Forward).

três movimentos, descartando a primeira medida e
anotando a melhor das duas últimas tentativas.
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substituídas por outras mais fortes conforme a evolução

duas voluntárias, optou-se pela análise descritiva dos

da voluntária, mantendo-se o número de repetições.

dados, sem a utilização de testes estatísticos.

Os exercícios foram selecionados na tentativa de
melhorar a força muscular globalmente (dando ênfase

Resultados

nos estabilizadores da coluna e nos membros inferiores),

Ao observar os resultados dos testes de equilíbrio,

alongamento muscular, equilíbrio, diminuição das quedas

quando comparados pré e pós-intervenção, houve

e melhora na qualidade de vida. A idosa 1 foi orientada

melhora obtida pela Idosa 1. No teste de equilíbrio

sobre os princípios do método Pilates (Centro, Controle,

de BERG, a Idosa 1, melhorou dois pontos após a

Concentração, Fluidez, Precisão e Respiração) que pre-

intervenção. A Idosa 2 no pré-teste já havia alcançado

cisavam ser respeitados na execução de cada exercício.

o escore máximo de 56 pontos e manteve o mesmo

A idosa 2 seguiu a seqüência de alongamentos

resultado na avaliação pós intervenção. No teste Timed

de cervical e membros superiores (trapézio superior,

Up and Go a Idosa 1 foi mais ágil em 01,11 segundos e a

escalenos,

Idosa 2 foi mais lenta em 00,04 segundos, comparando

esternocleidomastoideos,

flexores

e

extensores de ponho e dedos, deltóide, tríceps e

as avaliações pré e pós-intervenção (Tabela 1).

peitoral), alongamentos de cadeia lateral e de membros

O questionário da OMS para estudo das quedas, não

inferiores (oblíquos, quadrado lombar, isquiotibiais,

apresentou alterações nas respostas quando comparadas

adutores, glúteos, abdutores e panturrilha). A seleção

pré e pós-intervenção. Relacionado ao medo de caírem,

dos exercícios de alongamento foi feita levando-se em

as duas idosas relataram que às vezes apresentavam

consideração o envolvimento dos principais grupos

medo. Sobre atividade física, a Idosa 1 relatou dificulda-

musculares, não condizendo com os alongamentos

de para correr enquanto a Idosa 2 relatou não apresen-

realizados nas sessões de Pilates.

tar dificuldade para esta atividade. As duas idosas relata-

Foram realizados alongamentos ativos, com três

ram terem sofrido queda, sendo a Idosa 1, há 6 meses e

séries, mantidos por 20 segundos cada, tendo um minu-

a Idosa 2 há um ano. As quedas de ambas as participan-

to de descanso entre cada série. A voluntária permane-

tes foram em local público, bem iluminado, de causa aci-

ceu sentada em colchonetes de EVA, deitada em decú-

dental e não necessitaram de ajuda para levantarem. De-

bito dorsal ou em pé, dependendo do alongamento que

vido à queda, ambas sofreram lesões superficiais.

seria executado.

Na Tabela 2 pode-se verificar a melhora da flexibi-

As intervenções foram realizadas em oito sessões,

lidade do tronco (flexão e extensão da coluna), do qua-

durante quatro semanas, duas vezes por semana, no

dril (flexão do MMII direito) e do tornozelo (plantiflexão

período da manhã. As mesmas tiveram duração média

e dorsiflexão) nas duas participantes, com exceção dos

de 60 minutos, sendo aplicados 20 exercícios do método

testes de extensão da coluna e dorsiflexão do tornozelo,

Pilates (Idosa 1) e 20 exercícios de alongamentos

no qual a Idosa 2 manteve na avaliação pós-intervenção

estáticos (Idosa 2).

os mesmos valores da avaliação pré-intervenção.

Todos os exercícios do método Pilates e os de

Em se tratando da qualidade de vida, houve melhora

alongamento estático foram realizados pela mesma

nas variáveis do questionário SF-36 para as duas voluntárias,

fisioterapeuta, instrutora certificada em Pilates.

sendo que Idosa 1, melhorou em seis domínios e a Idosa 2

Por se tratar de um estudo piloto com somente

em quatro domínios, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 1. Avaliação dos fatores associados à funcionalidade (equilíbrio e locomoção) pré e pós-intervenção.
Teste
Equilíbrio Berg
Timed Up and Go

Idosa 1

Idosa 2

Pré-Teste

Pós-Teste

Pré-Teste

53 pontos

55 pontos

56 pontos

Pós-Teste
56 pontos

09,74 segundos

08,63 segundos

07,96 segundos

08,00 segundos

Tabela 2. Avaliação da flexibilidade através do aparelho flexímetro, pré e pós-intervenção.
Teste

Idosa 1

Idosa 2

Pré-Teste

Pós-Teste

Pré-Teste

Pós-Teste

Flexão do tronco

57°

67°

94°

100°

Extensão do tronco

12°

15°

24°

24°

Flexão do quadril

60°

71°

90°

95°

Dorsiflexão do tornozelo

15°

17°

20°

20°

Plantiflexão do tornozelo

38°

42°

42°

44°
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Tabela 3. Valores dos escores para cada domínio do questionário de qualidade de vida SF-36, nas avaliações pré e pós-intervenção.
Idosa 1

Domínio

Idosa 2

Pré-Teste

Pós-Teste

Pré-Teste

Pós-Teste

28,0

29,0

29,0

29,0

Capacidade funcional
Aspectos físicos

7,0

7,0

8,0

8,0

Dor

8,0

9,0

12,0

12,0

Estado geral de saúde

21,0

23,0

19,0

20,0

Vitalidade

16,0

21,0

20,0

21,0

Aspectos sociais

8,0

10,0

9,0

10,0

Aspectos emocionais

6,0

6,0

6,0

6,0

25,0

30,0

26,0

27,0

Saúde mental

Discussão

(Idosa 1) e doze meses (Idosa 2). Relatos que não

A utilização do método Pilates como proposta de

se alteraram na avaliação pós-intervenção. Em favor

exercício preventivo ou terapêutico precisa ser mais

da Idosa 2, o questionário revelou que a mesma não

pesquisado na população idosa.(6) Existem poucos

relatou dificuldades para correr nos dois momentos (pré

estudos que comparam os benefícios do Pilates com

e pós-intervenção), enquanto que a Idosa 1 declarou ter

outras técnicas. Nessa pesquisa a comparação foi

dificuldades para esta atividade.

realizada com exercícios de alongamento estático,

Com

relação

à

flexibilidade

observando

os

sendo este comumente estudado e reconhecido por seus

resultados através do método Pilates, pode-se notar

benefícios.(18-19)

que a Idosa 1 apresentou melhoras em todos os testes

No presente estudo, ao serem analisados os

quando comparadas as avaliações pré e pós-intervenção.

resultados dos testes de equilíbrio e de mobilidade

Pesquisas apontam os benefícios com a prática do Pilates

funcional da Idosa 1, pôde-se notar melhoras quando

para ganho de mobilidade articular e de flexibilidade

comparadas

muscular, todavia mais estudos precisam ser realizados

as

avaliações

pré

e

pós-intervenção.

Pesquisas de Apell et al(3) e de Rodrigues et al(20)

para análise dessa capacidade nesta população.(2,6)

também verificaram a melhora dessas capacidades

Segal, Hein e Basford(23) realizaram um estudo com

físicas em pessoas idosas submetidas a exercícios de

32 voluntários, que praticaram Pilates por seis meses

Pilates, realizados entre oito a dez semanas, mantendo

e a cada dois meses passavam por uma reavaliação.

dez repetições para cada exercício.

Os pesquisadores notaram a melhora da flexibilidade

Outro estudo realizado em doze semanas utilizando

sendo adquirida a cada reavaliação. No presente estudo,

os exercícios do método Pilates, também apresentou

após quatro semanas de intervenção foi possível notar

melhora do equilíbrio e da mobilidade funcional em

melhora desta variável.

idosos(21), corroborando com os dados apresentados
nessa pesquisa.

Outra

pesquisa

também

utilizou

o

método

Pilates em 40 voluntários, por oito semanas, na qual

Após analisar os resultados pré e pós-intervenção,

observaram melhora da flexibilidade da musculatura da

relacionados a equilíbrio e a mobilidade funcional da

cadeia posterior. Os autores alegam que a melhora da

idosa 2, pode-se notar que não houve melhora. Um

flexibilidade através do método Pilates ocorreu pelo fato

estudo que analisou os benefícios dos exercícios de

da técnica proporcionar movimentos lentos e suaves,

alongamento estático, em dois grupos, um de jovens e

o que inibe a atividade do neuromotor alfa e resulta

outro de idosos, observando a influência na melhora do

na diminuição de tensão muscular, permitindo aos

equilíbrio(22) mostrou resultados semelhantes ao de nossa

sarcômeros o ganho de alongamento.(24)

pesquisa, não apresentando melhoras nessa capacidade

A melhora da flexibilidade da Idosa 2 ocorreu em três,

física em questão. Torna-se importante considerar que a

dos cinco testes realizados. Houve grupos musculares

voluntária do presente estudo apresentou desempenho

que não apresentaram melhoras ao serem comparados

inferior apenas no teste Timed Up and Go, uma vez que

pré e pós-teste. Em uma pesquisa que comparou a

para o teste de equilíbrio de BERG, a idosa já apresentava

flexibilidade através de alongamentos dinâmicos e

pontuação máxima na avaliação pré-intervenção.

estáticos, os resultados mostraram que o grupo que

No entanto, o questionário para o risco de quedas
da OMS mostrou que ambas as voluntárias relataram

participou

dos

alongamentos

estáticos

apresentou

melhora da flexibilidade dos isquiotibiais superior ao

medo de cair, além de terem vivenciado uma queda

grupo que participou dos alongamentos dinâmicos(25).

em local público e bem iluminado nos últimos seis

Na pesquisa, o grupo que realizou alongamentos
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estáticos foi orientado a manter o alongamento por

alongamento estático, que assim como na presente

30 segundos, repetindo por três vezes e realizada em

pesquisa eram mantidos por 20 segundos e realizados

um período de quatro semanas. Umas das explicações

em três repetições por grupo muscular. Todavia, além

para a voluntária do presente estudo, não ter obtido

destes, os autores incluíram exercícios de treinamento

melhora em duas variáveis, pode ser pelo fato, de ter

aeróbio e treinamento funcional.

permanecido por 20 segundos na posição estática em

Ao compararem os domínios do questionário de

cada movimento realizado. Outro fator preponderante é

qualidade de vida SF-36, os autores verificaram que

escassez de estudos comparando alongamento estático

houve melhora em todas as variáveis, com exceção

com o método Pilates, para a melhora da flexibilidade, o

dos domínios: capacidade funcional e saúde mental. A

que precisa ser melhor investigado.

melhora na qualidade de vida do estudo apresentado(27)

O questionário de qualidade de vida SF-36 é um
dos instrumentos mais utilizados com a população

pode ser explicada pela associação de exercícios de
força, exercícios aeróbios e alongamentos estáticos.

idosa. Nessa pesquisa, a melhora observada em relação

Sugere-se que mais estudos sejam realizados

à qualidade de vida da Idosa 1, ocorreu em seis, dos

comparando diferentes formas de exercícios físicos para

oito domínios do questionário, sendo que as maiores

o equilíbrio, a flexibilidade e a qualidade de vida em

diferenças ocorreram nas variáveis Vitalidade e Saúde

pessoas idosas, assim como testes de medidas diretas

Mental, que se alteraram em cinco pontos.

para a análise do equilíbrio e com um número maior de

Uma pesquisa que avaliou os efeitos do método

voluntárias.

Pilates comparado a exercícios de extensão da coluna

Devido ao fato de terem participado apenas duas

em setenta mulheres que tinham idade entre 45 e 65

voluntárias, não é possível fazer generalizações dos

anos, verificou que o grupo que realizou Pilates teve

dados aqui encontrados, assim como, as comparações

uma melhora significativa em relação à qualidade de

realizadas com estudos com populações maiores, em

vida observada pelo instrumento SF-36.(26) Dados que

que foram realizados testes estatísticos torna-se um

remetem aos resultados da presente pesquisa.

limitador importante.

No caso da Idosa 2, a qual realizou os exercícios
de alongamento estático, houve melhora em quatro
variáveis relacionadas a qualidade de vida, analisada

Conclusão
Os

resultados

demonstraram

que

a

idosa

pelo questionário SF-36. Apenas os domínios; estado

submetida aos exercícios de Pilates apresentou melhora

geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde

da mobilidade funcional e do equilíbrio, da flexibilidade

mental se alteraram positivamente, porém, em apenas

e na maioria dos domínios relacionados à qualidade

um ponto em uma escala de zero a 100.

de vida, enquanto a idosa que realizou alongamentos

Poucos estudos verificaram a qualidade de vida

estáticos, antes das intervenções, já se encontrava

em pessoas que realizaram exercícios de alongamento

em bom estado de equilíbrio e mobilidade funcional e

estático. Aglamus, Toraman e Yaman(27) avaliaram trinta

apresentou melhora em componentes relacionados à

e quatro mulheres de 50 a 69 anos, as quais participaram

flexibilidade e em metade dos domínios do questionário

de um programa de doze semanas de exercícios de

de qualidade de vida.
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Artigo Original

Variabilidade eletromiográfica dos músculos
dos membros inferiores de idosas ativas
durante marcha com dupla tarefa antes e após
treinamento de equilíbrio com haste vibratória.
Electromyographic variability of lower limb muscles of active elderly women during gait with dualtask before and after balance training with vibration pole.
Camilla Zamfolini Hallal(1,2), Nise Ribeiro Marques(1,2), Deborah Hebling Spinoso(2,3), Aline Harumi Karuka,
Renata Tardivo Cirqueira(2), Luciano Fernandes Crozara(1,2), Mary Hellen Morcelli(1,2), Mauro Gonçalves(2,4).
Departamento de Edução Física e Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(UNESP), Campus Rio Claro, Rio Claro (SP), Brasil.
Resumo
Introdução: O envelhecimento está associado à alterações nos sistema neuromuscular dos idosos e é responsável
pelo aumento do risco de quedas durante a marcha. A prática de exercícios físicos tem sido apontada como importante
fator de intervenção no tratamento e recuperação de algumas doenças senis e prevenção de quedas. Objetivo: Avaliar os efeitos de 8 semanas de treinamento de equilíbrio com haste vibratória sobre a variabilidade de ativação muscular do membro inferior de idosas ativas durante diferentes condições de marcha. Método: Participaram do estudo
16 idosas ativas divididas aleatoriamente em 2 grupos: grupo treinamento de equilibrio (GTE) e grupo de treinamento de equilíbrio com haste vibratória (GTEHV). A avaliação da marcha foi composta por 3 condições distintas que incluíram marcha em velocidade de preferência, marcha com medo de cair e marcha com estímulo luminoso. Foram coletados os dados eletromiográficos dos músculos reto femoral, vasto lateral, bíceps femoral, tibial anterior e gastrocnêmio lateral. Resultados: O GTEHV apresentou diminuição da variabilidade de ativação muscular do gastrocnêmio
lateral, após o treinamento, durante a marcha em velocidade de preferência. Conclusão: Haja vista altos valores de
variabilidade são considerados indicadores de instabilidade e aumento no risco de quedas, os resultados sugerem que
a haste vibratória pode ser usada como um instrumento terapêutico promissor nas intervenções relacionadas à prevenção de quedas em idosos.
Palavras-chave: idoso; equilíbrio postural; eletromiografia
Abstract
Introduction: Age-related alterations on older adults neuromuscular system cause increased risk of falling during
walking. Regular practice of physical activity is pointed as an important factor to prevent falls in older adults. Objective: Identify the effect of eight-weeks of balance training with oscillatory pole on the lower limb muscles activation
variability during different gait conditions in older female adults. Method: Sixteen older female adults were separated
into two groups: balance training group (GTE) and oscillatory pole group (GTEHV). Gait assessment was composed of
3 different conditions, which included walking at self-selected pace and two dual tasks conditions. Electromyography
signals (EMG) were recorded on rectus femoris, vastus lateralis, biceps femoris, tibialis anterior and lateral gastrocnemius. Results: The GTEHV had lower EMG activation variability for lateral gastrocnemius during the gait at self-selected speed. Conclusion: With respect to our results, the reduction of EMG variability in OPG may demonstrate that intervention could be useful to prevent falls in older adults.
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INTRODUÇÃO

doenças senis.(14) Estudos mostram que o uso de plata-

O crescimento da população de idosos nas últimas

formas vibratórias no treinamento das capacidades físi-

décadas em decorrência principalmente das melhorias

cas de idosos são capazes de proporcionar melhora no

nas condições de saúde e qualidade de vida é considera-

equilíbrio e propriocepção.(15,16) Em estudo realizado por

A participação relativa dos

Hallal, Marques e Gonçalves(17) foi apontado que o treino

idosos na população brasileira chegou a 7,4% em 2010,

de equilíbrio com haste vibratória diminui o risco de que-

o que é ilustrado pelo alargamento do topo da pirâmi-

das em idosas ativas segundo a Escala de Equilíbrio de

de etária.(3) Este aumento acentuado do número de ido-

Berg. Entretanto, não há estudos na literatura que mos-

sos tem sido refletido no campo da ciência por meio de

trem, por meio da avaliação biomecânica, o impacto do

muitos estudos em diversas áreas que buscam melho-

treinamento de equilíbrio com hastes vibratórias sobre o

rar a qualidade de vida e a longevidade desta população.

risco de quedas em idosos.

do um fenômeno mundial.

(1,2)

Na biomecânica, um dos aspectos mais estudados

Com base no exposto, o objetivo do presente es-

em relação ao desempenho de idosos nas atividades de

tudo foi avaliar os efeitos de 8 semanas de treinamento

vida diária é a marcha. Isto ocorre não somente por

de equilíbrio com haste vibratória sobre a variabilidade

esta ser uma das principais atividades cotidianas e sinô-

de ativação muscular do reto femoral (RF), vasto lateral

nimo de independência, mas também pelo fato de mais

(VL), bíceps femoral (BF), tibial anterior (TA) e gastroc-

de 50% dos casos de quedas ocorrerem durante a mar-

nêmio lateral (GL) do membro inferior de idosas ativas

cha.(4) Cerca de 30 a 40% dos indivíduos com mais de

durante a marcha em velocidade de preferência e mar-

65 anos caem todos os anos e a ocorrência de quedas

cha com duplas tarefas.

estão entre as principais causas de lesões e morte em
idosos.(2)

MÉTODOS

O envelhecimento é, portanto, considerado o prin-

Participaram do estudo 16 idosas ativas de acor-

cipal fator de risco para a ocorrência de quedas, haja

do com International Physical Activy Questionnaire,

vista a redução da integridade dos mecanismos postu-

membros de um grupo de atividade física para a ido-

(5)

rais para lidar com a instabilidade durante a marcha.

sos. Foram selecionadas voluntárias do gênero femini-

Os idosos apresentam início mais lento e menor amplitu-

no pois, segundo Siqueira et al. (2011)(18) as mulheres

de das respostas posturais quando são necessários ajus-

possuem maior prevalência de quedas do que os ho-

tes compensatórios que incluem estratégias para recu-

mens. As voluntárias foram divididas aleatóriamente em

perar plenamente o equilíbrio e evitar a queda.(6) Ver-

2 grupos de intervenção: grupo treinamento de equili-

ghese et al.(7) mostraram em seu estudo que aproxima-

brio com haste vibratória (GTEHV) e grupo de treina-

damente 35% dos idosos com mais de 70 anos e 80%

mento de equilíbrio (GTE).

dos idosos com mais de 85 anos apresentam mudan-

Os critérios de exclusão foram presença de dor, fra-

ças nos padrões da marcha. Em adição, quando a mar-

tura ou lesão grave em tecidos moles nos 6 meses ante-

cha é realizada concomitantemente à outras tarefas de

cedentes ao estudo, bem como diagnóstico de doenças

demanda motora ou atencional, podem ocorrer altera-

neurológicas, cardiovasculares ou respiratórias. As vo-

ções posturais que predispõe à ocorrência de quedas.(8)

luntárias que não apresentaram nenhum dos itens dos

Recentemente, a analise da variabilidade de parâ-

critérios de exclusão foram incluídas no estudo. O pre-

metros biomecânicos da marcha tem se mostrado uma

sente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Ins-

excelente medida do risco de quedas em idosos e de dé-

tituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista,

ficits de mobilidade.(9,10) O aumento dos valores de va-

campus de Rio Claro (CEP 69/2009) e segundo as dire-

riabilidade no andar referem-se à flutuação nos valores

trizes e normas do mesmo, todas as voluntárias assina-

dos parâmetros de marcha de uma passada para outra e

ram o termo de consentimento livre e esclarecido.

é considerado um indicativo de instabilidade, pois refle-

A marcha foi realizada em esteira ergométrica Mil-

te distúrbios no controle motor como resultado de défi-

lennium Super ATL (INBRAMED® 2005; São Paulo, Bra-

cits no sistema nervoso central e periférico advindos do

sil). A seleção da velocidade de preferência e a familia-

processo de envelhecimento.(11,12)

rização dos voluntários na velocidade selecionada foi re-

O músculo esquelético é um tecido que permanece

alizada antes do início da avaliação da marcha.(19) Os

responsivo aos estímulos externos durante toda a vida.

voluntários usaram cinto e cabo de segurança duran-

Esta capacidade de adaptação ao treinamento mani-

te todo o teste para evitar quedas. O protocolo de ava-

festa-se em idosos da mesma maneira que em indiví-

liação foi composto por 3 condições de marcha descri-

duos jovens nas modalidades de exercícios para ganho

tas a seguir:

(13)

Deste

- Marcha normal (MN): os voluntarios caminharam

modo, a prática regular de exercícios físicos para a po-

sobre a esteira em velocidade de preferencia por 3 mi-

pulação idosa tem sido apontada como importante fator

nutos consecutivos.

de força, equilíbrio, resistência e flexibilidade.

(13,14)

de intervenção no tratamento e recuperação de algumas
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de preferência, as voluntárias foram convencidas, por

tado de Kang e Dingwell.(20) Para o processamento do

meio de protocolo verbal, de que apareceriam obstácu-

sinal e criação do envelope linear foram utilizados filtros

los na esteira que poderiam provocar tropeços. No en-

passa alta de 20Hz, passa baixa de 500Hz e notch de

tanto, as voluntárias eram apenas induzidas ao medo e

60Hz, além de filtro passa baixa de 4ª ordem com fre-

nenhum obstáculo aparecia durante os 3 minutos de co-

qüência de corte de 6 Hz. Os valores de envelope linear

leta nesta condicao.

de cada sujeito foram normalizados pela média dos va-

- Marcha com estimulo luminoso (MEL): as voluntárias andaram na esteira em velocidade de preferência

lores da condição de MN para cada músculo e interpolados em 1001 pontos.

por 3 minutos consecutivos ao mesmo tempo que deve-

O calculo da variabilidade dos dados eletromiográ-

riam falar as cores das lâmpadas que acendiam aleato-

ficos de envelope linear foi realizado de acordo com a

riamente em sua frente.

equação abaixo.(19,21) Onde o DP(i) indica o desvio-pa-

Durante toda a avaliação da marcha foram coletados os sinais eletromiográficos do RF, VL, BF, TA, GL.

drão de uma medida i% de cada ciclo da marcha, e ‹ ›i
denota a media de todos os i.

Foram utilizados eletrodos de superfície AG/AgCl (Miotec® 2008; Porto Alegre, Brasil), em configuração bipolar com área de captação de 1cm de diâmetro e distância intereletrodos de 2cm. Previamente a colocação dos

A análise estatística foi realizada por meio de sof-

eletrodos foi realizada a tricotomia e limpeza da pele

tware para analise estatisticas (PASW statistics 18.0®

com álcool.(20) Para a captação dos sinais eletromiográ-

2009; Estados Unidos). Para a análise foram utiliza-

ficos foi utilizado um módulo de aquisição de sinais bio-

dos os testes ANOVA TwoWay para medidas repetidas e

lógicos por telemetria Myoresearch (Noraxon® 2005;

Post-Hoc Bonferroni. Além disso, para identificar a inte-

Scottsdale, Estados Unidos), com frequência de amos-

ração entre condições de marcha e período de avaliação

tragem de 1000Hz, ganho total de 2000 vezes. Os ele-

(antes e após o treinamento) foi utilizado o teste ANOVA

trodos foram posicionados sobre os músculos reto RF,

OneWay. Para todas as análise foi considerado p <0.05.

VL, BF, TA e GL, de acordo com as normas de Hermens
et al.(20)

RESULTADOS

As sessões de treinamento de equilíbrio foram ini-

A média de idade do GTEHV foi de 65,2±2,3 anos,

ciadas na semana seguinte da avaliação inicial e teve

peso de 67,4±8,1 quilos, altura de 1,6±0,1 metros e

duração de 8 semanas consecutivas, com duas sessões

tempo de prática de atividade física de 5,7±5,0 anos.

semanais de 50 minutos de duração cada. O GTEHV e

A média de idade do GTE foi de 66,2±3,1 anos, peso

GTE realizaram o mesmo protocolo de exercícios. En-

de 67,4±6,3 quilos, altura de 154,0±0,05 centímetros e

tretanto, o GTEHV realizou os exercícios propostos com

tempo de prática de atividade física de 5,56±4,6 anos.

o uso de uma haste vibratória (Flexibar® 2008; Muni-

Os resultados mostram houve diferença signifi-

ch, Alemanha), movimentada a uma frequência de 5Hz,

cativa apenas para o grupo GTEHV, durante a marcha

determinada por familiarização prévia. O GTE realizou

normal, para o músculo GL (p=0.039). Para os demais

o protocolo de exercícios com o uso de bastões rígidos

músculos e comparações não foram encontradas dife-

com as mesmas dimensões da haste vibratória.

renças significativas embora demonstrem uma tendên-

O protocolo de treinamento de equilíbrio foi exe-

cia à diminuição da variabilidade de ativação muscular

cutado com grau de dificuldade crescente entre as ses-

do membro inferior das voluntárias, após o treinamento,

sões. Cada sessão foi composta por 3 exercícios de equi-

durante a marcha em velocidade de preferência e mar-

líbrio estático e dinâmico e os voluntários executaram

cha com duplas tarefas . As Figuras 1, 2, 3 e 4 mostram

cada exercício 5 vezes. A cada sessão foram mantidos

os valores médios de variabilidade da ativação muscu-

dois exercícios de maior dificuldade da sessão anterior e

lar referentes às medidas de variabilidade dos músculos

era proposto um novo exercício. Caso o voluntário não

VL, BF, TA e GL em todas as condições de marcha, antes

conseguisse manter por 15 segundos algum exercício,

e após o protocolo de treinamento, para o GTEHV e GTE.

o mesmo não era substituído até o sucesso na sua execução. Após 8 semanas de treinamento todos os voluntários foram reavaliados seguindo os mesmos procedimentos descritos para a avaliação inicial.

DISCUSSÃO
A alta incidência de quedas em idosos e os efeitos
positivos que a prática de atividade física tem sobre os

Os dados de eletromiografia foram processados por

efeitos do envelhecimento sobre o sistema musculoes-

meio de rotinas desenvolvidas em ambiente Matlab (Ma-

quelético têm estimulado a busca extensiva por novos

thworks® 2009; Estados Unidos), sendo considerados

métodos de intervenção capazes de potencializar os

para análise 10 passadas consecutivas de cada uma das

efeitos dos treinamentos convencionais de força, resis-

diferentes condições de marcha. O início e o final dos ci-

tência, equilíbrio e flexibilidade. A haste vibratória des-

clos foram determinados de acordo com protocolo adap-

taca-se como um novo e promissor instrumento tera-
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Figura 1. Valores médios de variabilidade de ativação muscular
do VL nas condições MN, MMC e MEL para as avaliações inicial e
pós treino dos grupos GTEHV e GTE

Figura 3. Valores médios de variabilidade de ativação muscular
do TA nas condições MN, MMC e MEL para as avaliações inicial e
pós treino dos grupos GTEHV e GTE

Treino de equilíbrio com haste vibratória.

Figura 2. Valores médios variabilidade de ativação muscular do
BF nas condições MN, MMC e MEL para as avaliações inicial e pós
treino dos grupos GTEHV e GTE.

Figura 4. Valores médios de variabilidade de ativação muscular
do GL nas condições MN, MMC e MEL para as avaliações inicial
e pós treino dos grupos GTEHV e GTE
*
diferença significativa entre a avaliação inicial e a avaliação pós treino
para o GTEHV (p<0.05)

pêutico capaz de proporcionar efeitos positivos no trei-

mal e com dupla tarefa, minimizando o risco de que-

namento das capacidades físicas.(22, 23, 24).

das em idosos. Os treinamentos de equilíbrio propostos

Nossos resultados mostraram que o treinamen-

para os grupos GTE e GTEHV foram capazes de propor-

to de equilíbrio com haste vibratória diminui a variabi-

cionar diminuição da variabilidade de ativação muscular,

lidade de parâmetros eletromiográficos da marcha nor-

após o treinamento, durante a marcha em velocidade de
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preferência e marcha com duplas tarefas para todos os

os efeitos positivos encontrados no presente estudo pa-

músculos avaliados. Entretanto, somente o protocolo de

recem não ter relação direta com o estímulo vibratório

treinamento com haste vibratória, executado pelo grupo

proporcionado pelo manuseio da haste. O estímulo das

GTEHV proporcionou diminuição da variabilidade de ati-

ondas mecânicas produzidas pela vibração são dissipa-

vação muscular do GL durante a marcha normal, confor-

das a medida que se propagam nos tecidos, assim, pos-

me apresentado nos resultados.

sivelmente a influência deste estímulo sobre os padrões

Os idosos apresentam maiores valores de variabili-

de ativação muscular dos membros inferiores são míni-

dade em parâmetros cinemáticos na velocidade, cadên-

mos. Com base no exposto, acreditamos que os resulta-

cia e velocidade das passadas durante a execução da

dos encontrados estejam relacionados mais diretamen-

marcha associada a uma tarefa cognitiva em relação à

te à desestabilização postural causada durante o manu-

Haja vista que os pa-

seio da haste vibratória, a qual pode ter atuado como

râmetros cinemáticos refletem os padrões de ativação

uma sobrecarga adicional de instabilidade no protocolo

muscular, os idosos também apresentam altos valores

de treinamento de equilíbrio proposto ao GTEHV.

marcha em condição normal.

(25)

de variabilidade de ativação muscular.(19) Em estudo rea-

A avaliação da marcha em esteira pode ser consi-

lizado por Hallal et. al.(26) os idosos apresentaram maio-

derada, sob alguns aspectos, uma limitação metodoló-

res valores de variabilidade de ativação muscular do que

gica. A marcha em esteira não representa uma situa-

jovens em condições de marcha normal e com dupla ta-

ção de marcha cotidiana e pode alterar os parâmetros

refa. Como altos valores de variabilidade no andar rela-

de variabilidade.(30) Entretanto, os voluntários deste es-

cionam-se com a instabilidade nos parâmetros de mar-

tudo foram familiarizados com a marcha em esteira pre-

cha de uma passada para outra, estes são considera-

viamente ao inicio das avaliações como descrito por Din-

dos indicativos de instabilidade e distúrbios no contro-

gwell e Marin(19) o que minimiza possíveis alterações da

le motor, como resultado de déficits no sistema nervoso

variabilidade em função da realização da marcha em es-

central e periférico.(8,10)

teira. Nós optamos em utilizar a esteira haja vista a pos-

Alterações na variabilidade dos parâmetros da mar-

sibilidade da realização da marcha de maneira contínua

cha têm, portanto, uma forte relação com o risco de que-

o que é altamente recomendado para as análises de va-

das em idosos. Deste modo, nossos resultados corrobo-

riabilidade, pois interrupções na marcha, como é feito

ram com os encontrados por Hallal, Marques e Gonçalves.

na análise em solo, pode afetar o perfil de dependência

Estes autores apontam que o treino de equilíbrio com

entre os ciclos da marcha.(31) Além disto, devido às al-

haste vibratória é capaz de diminuir o risco de quedas em

terações no ritmo locomotor temporal que a marcha em

idosos. Os valores de variabilidade de ativação muscular

espaços restritos causa, os efeitos da idade sobre os pa-

após o treinamento nas condições de marcha com dupla

râmetros da marcha são mais facilmente identificados

tarefa não foram significativos para nenhum dos músculos

durante a marcha contínua, como a realizada sobre a

avaliados, pela complexidade da tarefa e maior demanda

esteira ou em circuitos ovais.(31)

(17)

neuromuscular associada. Quando a atenção da marcha
é dividida com outra tarefa, seja ela cognitiva ou motora,

CONCLUSÃO

ocorre uma dificuldade no controle postural que pode au-

O treinamento de equilíbrio com haste vibratória

mentar o risco de quedas em idosos.(27, 28) Deste modo, si-

foi capaz de diminuir a variabilidade de ativação muscu-

tuações de dupla tarefa durante a marcha podem ser res-

lar do GL de idosas durante a marcha normal. Com base

ponsáveis pelo aumento na variabilidade.(29)

neste resultado, concluímos que a haste vibratória pode

Os efeitos do treinamento com vibração sobre as

ser usada como um instrumento terapêutico promissor

capacidades físicas têm sido documentados na literatu-

nas intervenções relacionadas à prevenção de quedas

No entanto, apesar de não existirem estudos

em idosos. Sugerimos que mais estudos sejam feitos

na literatura que avaliaram os efeitos do treinamento

com o uso da haste vibratória em outros protocolos de

de equilíbrio com haste vibratória sobre a variabilida-

treinamento de capacidades físicas como força, resis-

de de ativação muscular durante a marcha de idosos,

tência e flexibilidade.

ra.(15,

16)
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Qualidade de vida em portadores de hipertensão
arterial sistêmica.
Quality of life in patients with high blood pressure.
João Simão de Melo Neto(1), Andrielle Daiane Tomazeli Cavalare(2), Francine da Silva e Lima Fernando(3).
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), São José do Rio Preto (SP), Brasil.
Resumo
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das principais causas de morbimortalidade e possui causa
multifatorial, com influências genéticas e ambientais. É um fator de risco modificável na prevenção de doenças sistêmicas. Efeitos adversos do tratamento da HAS influenciam diretamente na qualidade de vida (QV) dos portadores. Objetivo: Analisar a qualidade de vida relacionada à saúde de portadores de HAS, por meio do questionário SF-36 (The
Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey). Método: Foi aplicado o questionário SF-36 nos pacientes, escolhidos de forma randomizada e controlada. Critérios de inclusão adotados: possuir 18 anos ou mais, ser portador de hipertensão arterial sistêmica em tratamento. Houve a exclusão de portadores de patologias que pudessem
influenciar diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Resultados: A amostra constou de 50 pacientes, sendo
70% da amostra do sexo feminino. A faixa etária variou de 22 à 66 anos, e a média etária foi de 55,98 ±17,23 anos.
Quando indagados sobre a situação conjugal, 74% referiam relacionamento estável. No que tange os domínios do SF36, foram encontrados medianas abaixo do normal, para capacidade funcional (50), aspectos físicos (25), dor (61),
estado geral de saúde (66), vitalidade (65), aspectos sociais (87,5), aspectos emocionais (100) e saúde mental (72).
Conclusão: O menor impacto sobre a qualidade de vida foram sobre os aspectos social e emocional, logo, o maior foi
no aspecto físico. Assim, observa-se que a qualidade de vida relacionada a saúde é afetada em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica.
Palavras-chave: Hipertensão; Qualidade de vida; Avaliação em Saúde.
Abstract
Introduction: High blood pressure (HBP) is a major cause of morbidity and mortality has multifactorial causes, with
genetic and environmental influences. It is a modifiable risk factor in the prevention of systemic diseases. Adverse effects of treatment of hypertension directly influence the quality of life (QL) of patients. Objective: Assess health-related quality of life of patients with hypertension, using the SF-36 (The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form
Health Survey). Method: After approval we applied the SF-36 patients, randomly chosen and controlled. Inclusion
criteria: having ≥ 18 years, high blood pressure treatment. There was the exclusion of patients with conditions that
could directly influence the quality of life of patients. Results: The sample consisted of 50 patients, 70% of the sample were female. The ages ranged from 22 to 66 years, and mean age was 55.98 ± 17.23 years. When asked about
marital status, 74% reported stable relationship. Regarding the domains of the SF-36 scores median were found below
normal. Being, functional capacity of 50, physical aspects of 25, pain 61, general health 66, vitality 65, social functioning 87,5, emotional 100 and mental health 71. Conclusion: The lower impact on quality of life was the social aspect and the biggest was the physical aspect. Thus, we observe that the quality of life related to health is affected in
individuals with hypertension.
Key-Words: Hypertension; Quality of life; Health Evaluation.
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INTRODUÇÃO

sentarem diagnóstico médico e realizarem tratamen-

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma ques-

to medicamentoso para HAS; e estarem conscientes,

tão de saúde pública relevante à nível mundial e uma

orientados e capazes de se comunicarem oralmente. In-

das principais causas de morbidade e mortalidade com

divíduos que realizavam atividade física regular há mais

etiologia multifatorial, por influências genéticas e am-

de três meses foram excluídos da pesquisa. Após a se-

bientais.(1,2) Atualmente, um dos principais diagnósticos

leção dos indivíduos, conduziu-se uma entrevista indivi-

médicos durante as consultas, fato que pela proporção

dual com duração de aproximadamente trinta minutos.

de visitas médicas e estilo de vida tende a aumentar.

Para coleta de dados foram utilizados dois ques-

A previsão de uma epidemia e o risco de vida provido

tionários, sendo um visando caracterizar os indivíduos

desta patologia advoga para que programas de preven-

e o SF-36, instrumento genérico, com escore final de

ção sejam implantados com prioridades.

zero (pior estado geral de saúde) a 100 (melhor esta-

(3)

Sendo a HAS um fator de risco modificável para a
prevenção de doenças sistêmicas como as cardiovascu-

do de saúde), sendo analisada cada dimensão separadamente.

lares e a morte(4), o Hypertension Education Program(5)

O SF-36 é um instrumento genérico traduzido, va-

sugere além do tratamento medicamentoso, outras in-

lidado e adaptado culturalmente ao Brasil, por Ciconelli

tervenções como: exercícios físicos, redução no peso, no

et al.(12) Este é composto por 36 itens, distribuídos em

consumo de álcool, reeducação alimentar e manejo do

oito domínios:(13) estado geral de saúde, com dez itens;

estresse psico-emocional. O desconhecimento ou des-

evolução do estado de saúde, que realiza comparação

controle da HAS, o uso de medicação insuficiente, ina-

das condições de saúde atual às percebidas há um ano,

dequada ou com combinações errôneas, são algumas

com cinco itens; capacidade funcional, com dez itens;

das barreiras deste tratamento.(2) Mudanças no estilo de

desempenho físico, com dez itens; aspectos emocionais,

vida, tratamento inadequado e o uso de medicamen-

com dez itens; aspectos sociais, com dez itens; dor, com

to, interferem na qualidade de vida (QV) relacionada à

dez itens; vitalidade, com dez itens; saúde mental, com

saúde do paciente.(6,7)

cinco itens.

A principal meta dos profissionais de saúde é a me-

Para cada item, o paciente deveria escolher apenas

lhora da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS),

uma opção. Para cada domínio do SF-36, os itens foram

que refere-se à auto-avaliação de saúde, bem-estar ou

codificados e transformados em escala de zero a 100

estado funcional percebido.(8) A definição leva em consi-

pontos, utilizando-se pontuação e interpretação própria

deração as condições de vida do indivíduo e as suas sen-

da escala. Dessa forma, obteve-se um escore médio: o

sações, desta forma é difícil quantificar a QV.(7,9,10)

maior escore indica melhor estado de saúde, e os meno-

Existem vários instrumentos disponíveis para ava-

res apontam para QVRS prejudicada.

liação da QVRS nas mais diversas patologias. Estes ins-

Para análise da coleta, foi utilizado o software Excel

trumentos são desenvolvidos e aplicados com a finali-

(Microsoft R.). Os dados foram analisados por meio de

dade de refletir a vida dos pacientes de variadas popu-

estatística descritiva com frequência absoluta e relativa.

lações. Dentre esses instrumentos, o SF-36 (The Me-

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética

dical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Sur-

em Pesquisa do Instituto de Moléstias Cardiovascula-

vey), um questionário amplamente utilizado na literatu-

res – IMC/SP envolvendo seres humanos, sob o núme-

ra, que avalia a QV, com fácil administração, compreen-

ro 015.04.011, e todos os pacientes receberam as infor-

são. Além disso, foi traduzido para a língua portuguesa

mações relativas aos objetivos do estudo e assinaram

e validado para o nosso meio.(11)

o termo de consentimento livre e esclarecido, segun-

Desta forma, objetiva-se analisar a qualidade de

do as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesqui-

vida relacionada à saúde de portadores de HAS, por

sa envolvendo Seres Humanos, constantes da Resolução

meio do questionário genérico de avaliação SF-36.

do Conselho Nacional de Saúde 196/96 e Declaração de
Helsinky de 1975, revisada em 2000.

MÉTODO
Estudo transversal descritivo da QVRS de portado-

RESULTADOS

res de HAS. Este estudo realizou-se em uma clínica es-

O estudo foi realizado com 50 pacientes portadores

cola da cidade de São José do Rio Preto, no período de

de HAS, sendo 70% da amostra do sexo feminino (n =

maio à agosto de 2011. A instituição campo de estudo

35), e a média de idade foi de 55,98 ±17,23 anos. No

foi um ambulatório geral que apresenta serviço de pre-

que tange o nível de escolaridade, 12 entrevistados ha-

venção, promoção e reabilitação da saúde e tem pôr fi-

viam concluído o ensino superior; oito concluíram e um

nalidade a prestação de assistência, o ensino, e a pes-

não o ensino médio; 18 concluíram e 11 não o ensino

quisa.

fundamental. Quando indagados sobre a situação con-

Para seleção, os critérios de inclusão adotados

jugal, 74% (n = 37) referiam relacionamento estável;

foram: possuir idade igual ou superior a 18 anos; apre-

12% (n = seis) eram viúvos; 12% eram solteiros e os
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demais se encontravam em outras situações.
Na análise dos diferentes domínios da escala de QV,
o maior comprometimento ocorreu na “limitação por aspectos físicos”, “dor” e “capacidade funcional”, considerando-se as médias inferiores a 60 pontos

. Os de-

(13)

mais domínios, entretanto, apresentam valores médios
ou QV comprometida entre 61,36 e 78,99, índices também considerados baixos. No que diz respeito às medianas, os valores foram similares, sem prejuízo no aspecto emocional (Tabela 1).

Tabela 1. Valores obtidos nos diferentes domínios do SF-36,
entre os 50 portadores de hipertensão arterial.
Domínios

Mediana

Capacidade Funcional

50

Aspecto Físico

25

Dor

61

Estado geral de saúde

66

Vitalidade

65

Aspecto social

87,5

Aspecto emocional

100

Saúde Mental

72

DISCUSSÃO
As características relacionadas ao paciente, como

-estar, à saúde ou à qualidade de vida dos indivíduos,

idade, sexo, escolaridade, estado civil podem ter inter-

quando os riscos possíveis da inatividade se concreti-

ferência na QV. Por isso a importância de sua avaliação

zam, levando à perda precoce da satisfação com a vida.

por meio de instrumentos que possam quantificá-la,(11)

O exercício físico regular torna a pessoa mais tranqui-

mesmo sendo subjetiva, como qualquer questionários.

la, gera múltiplos benefícios para o sistema cardiovascu-

Pode observar-se que a HAS teve prevalência ao

lar e ajuda no tratamento dos portadores de HAS. Den-

sexo feminino, representada por 70% da amostra, e por

tre os aspectos o que sofreu maior impacto na QV foi o

relacionamentos estáveis, casos condizente com o estudo

“aspecto físico”, o mesmo foi encontrado por Ogunlana

realizado por Dosse et al.,(14) dos quais sugerem que a in-

et al.(18) quando avaliaram a QV de 265 pacientes com

serção da mulher no mercado de trabalho e as mudanças

hipertensão. Este resultado foi visto também nos dois

nas atividades diárias, possam influenciar estes achados,

grupos do estudo realizado por Cavalcante et al.(11) ao

mas que estes argumentos não estão estabelecidos devi-

avaliarem a QVRS de 100 pacientes em tratamento pa-

do à falta de delineamento de grandes estudos.

drão e recentemente iniciado, este aponta o fato devi-

A média de idade dos pacientes avaliados neste

do a faixa etária da maior parte da amostra estudada.

estudo foi de 55,98 ±17,23 anos, a prevalência nesta

Já Brito et al.(13) dizem que a condição crônica de saúde

idade é semelhante ao estudo realizado por Raškelienė

leva os indivíduos a diversas perdas, entre elas a da ca-

et al.(15) Conforme os anos de vida são acrescidos à po-

pacidade física. Estes fatos devem ser levados em con-

pulação a pressão arterial se eleva, tornando-se um

sideração neste estudo.

fator de grande repercussão nos índices de morbidade e
mortalidade geriátrica.(13)

O “aspecto social” avalia a interação das pessoas
em atividades sociais. O domínio com menor impacto

No estudo realizado por Melchiors et al.(16) foi en-

sobre a qualidade de vida foi o “aspecto social” com me-

contrada baixa escolaridade entre os participantes da

diana de 87,5 pontos, estes dados corroboram com os

pesquisa, e foi apontado que a origem deste fato é a

estudos realizados por Arslantas et al.(17); Poljičanin et

razão das características do local de realização da pes-

al.(8) e de Gusmão e Pierin(19) ao validar o de Bulpitt e

quisa. Sendo considerado que este estudo foi realiza-

Fletcher. A interação do paciente no tratamento pode-

do em uma clínica escola ambulatorial, com fácil acesso

-ser um fator que indique um intenso contato com gru-

à população, e obteve-se baixo índice de escolaridade,

pos, desta forma aumentando o contato social.

este fato deve ser levado em consideração.
O “aspecto físico” está relacionado às atividades fí-

CONCLUSÃO

sicas, em que a amostra selecionada constava apenas

Os pacientes apresentaram um comprometimento

indivíduos que realizavam exercício regular a menos de

geral da QV relacionada à saúde, sendo o domínio mais

três meses, e mesmo assim foi o aspecto mais preju-

comprometido o “aspecto físico” e o menos os “aspectos

dicado. Essa situação esta comumente ligada ao bem-

social e emocional”.
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passos e descarga de peso em indivíduos
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Correlation among balance, asymmetry of steps, discharge of weight in hemiparetic individuals.
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(UNESP), Campus Marilia, Marilia (SP), Brasil.
Resumo
Introdução: A hemiparesia é a seqüela mais comum após a ocorrência de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Um
dos comprometimentos motores evidentes na hemiparesia é a tendência em manter-se em assimetria postural, com
distribuição de peso menor sobre o lado parético, o que prejudica o equilíbrio. Esse conjunto de alterações pode ocasionar um padrão de marcha assimétrico, caracterizado por diferença entre os comprimentos dos passos. Objetivo: O
objetivo desse estudo foi analisar o equilíbrio, a descarga de peso em membros inferiores e a assimetria de passos em
indivíduos hemiparéticos e verificar se existe correlação entre essas variáveis. Método: Participaram deste estudo 12
sujeitos hemiparéticos (55,33 ± 8,92 anos), de ambos os sexos, que sofreram de AVE. Foi realizada uma avaliação da
descarga de peso bilateral, comprimento dos passos e equilíbrio (Escala de Equilíbrio de Berg). Os valores referentes
à diferença de descarga de peso dos membros inferiores, assimetria de passos e desempenho no teste de equilíbrio
foram analisados por meio do Coeficiente de Correlação de Spearman com nível de significância de 5% (p≤0,05). Resultados: Foi encontrado correlação significativa entre equilíbrio e assimetria dos passos (R=-0,72 e p=0,007), porém
não encontrou-se correlações significativas entre descarga de peso em cada perna e a simetria dos passos (R=-0,07
e p=0,81) e entre descarga de peso e equilíbrio (R=-0,08 e p=0,79). Conclusão: Pode-se concluir que os indivíduos
hemiparéticos desse estudo apresentam déficits de equilíbrio, diferença de descarga de peso entre os membros inferiores e assimetria no passo e quanto maior a assimetria do passo pior o equilíbrio.
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Hemiparesia, Equilíbrio, Descarga de peso, Assimetria do passo.
Abstract
Introduction: Hemiparesis is the most common sequels after Stroke. One of the side effects of the motor skills evident in hemiparesis is the tendency to remain in asymmetric posture, with lower distribution of weight on the side hemiparetic, which ends up leading to a deficit in balance. This set of changes can cause an asymmetrical type of gait,
marked by difference between the lengths of the steps these individuals. Objective: The purpose of this study was
to analyze the balance, the discharge of weight in the lower limbs and asymmetry of steps in hemiparetic individuals
and sees if there is correlation between those variables. Method: A group of 12 hemiparetic individuals (55,33 ± 8,92
years), both sex, who suffered from strokes participated. All subjects performed the assessment of bilateral discharge of weight, the length of the steps and balance (Berg Balance Scale). The results for the difference in the discharge
of weight of the lower limbs, asymmetry of the step and the performance on the test of balance were analyzed using
the Sperman Correlation Coefficient with a significance level of 5% (p ≤ 0.05). Results: We found a significant correlation between balance and asymmetry of the steps (R = -0.72 and p = 0007), however, found no significant correlation between discharge of weight on each leg and the symmetry of the steps (R =- 0.07 and p = 0, 81) and between
discharge of weight and balance (R =- 0.08 and p = 0.79) in these hemiparetic individuals. Conclusion: Can be conclude that hemiparetic individuals of these study show deficits in balance, difference in weight between the discharge
of the lower limbs and asymmetry of step and correlation between the asymmetry of the step and balance.
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Introdução

ídos no estudo o sujeito deveria apresentar pontuação

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um impor-

3 ou mais no protocolo de Categoria de Deambulação

tante problema de saúde pública que está entre as prin-

(FAC – Functional Ambulatory Category (0 – 5). O pro-

cipais causas de morte em muitos países.(1) No Brasil é a

tocolo FAC se baseia numa distância de 10 metros, onde

doença que mais leva a óbito, ultrapassando as doenças

o nível 0 é definido como incapacidade de deambulação,

coronarianas.(2) Considerando-se o crescente envelheci-

nível 1 necessidade de firme suporte contínuo de uma

mento populacional e a elevada taxa de sobrevivência

pessoa para ajudar na sustentação de peso e equilíbrio,

após o AVE, espera-se uma prevalência cada vez maior

nível 2 necessidade de suporte contínuo ou intermiten-

dessa enfermidade.(3,4)

te de uma pessoa para ajudar na sustentação de equilí-

As seqüelas deixadas por um AVE são variáveis e

brio e coordenação, nível 3 é definido como apenas ne-

podem ser motoras, sensitivas, mentais, perceptivas e

cessidade de supervisão verbal, o nível 4 como indepen-

da linguagem, gerando déficits na capacidade funcional,

dência no caminhar necessitando apenas de ajuda para

na independência e na qualidade de vida (QV) dos indi-

subir degraus e o 5 como capacidade de caminhar inde-

víduos. Déficits na função motora envolvem a hemipa-

pendentemente. Foram excluídos da pesquisa os partici-

resia que é um comprometimento caracterizado por mu-

pantes que demonstraram déficits de cognição que im-

dança no controle motor que inclui fraqueza e alteração

pediriam de responder as avaliações propostas.

no tônus muscular.(5,6)
Um dos comprometimentos motores evidentes na

Procedimentos

hemiparesia é a tendência em manter-se em assimetria
postural, com distribuição de peso menor sobre o lado

Avaliação do Equilíbrio

parético, transferindo peso corporal para o lado não afe-

Para a avaliação do equilíbrio foi utilizada a Berg Ba-

tado. Essa assimetria e alteração de tônus dificultam a

lance Scale (BBS) – Escala de Equilíbrio de Berg (EEB).

transferência de peso para o lado afetado, o que inter-

A EEB é um instrumento de avaliação funcional do equi-

fere na capacidade de manter o controle postural, impe-

líbrio bastante utilizado em ambientes clínicos e de pes-

de a orientação e estabilidade para realizar movimentos

quisa, validado por Berg et al.

com o tronco e membros e por conseqüência, manter

ralmente para sua aplicação no Brasil.(14)

(13)

e adaptado transcultu-

e controlar a postura e o equilíbrio torna-se uma tare-

A Escala é constituída por 14 tarefas comuns que

fa difícil.(7) Esse conjunto de alterações leva aos padrões

envolvem o equilíbrio estático e dinâmico tais como al-

também encontrados durante a marcha, com maior du-

cançar, girar, transferir-se, permanecer em pé e levan-

ração da fase de apoio e menor duração da fase de osci-

tar-se. A realização das tarefas é avaliada por meio de

lação no lado sadio em relação ao afetado.(8)

observação e a pontuação varia de 0 – 4 o que pode to-

Dessa forma fica claro que pacientes com hemipa-

talizar 56 pontos. Estes pontos devem ser subtraídos

resia exibem redução na velocidade da marcha e no ta-

caso o tempo ou a distância não sejam atingidos, o su-

manho do passo, bem como diminuição do equilíbrio,

jeito necessite de supervisão para a execução da tarefa,

além de fazer uso de padrões primitivos para andar(9) e

ou se o sujeito apóia-se num suporte externo ou recebe

inabilidade em transferir o peso para o membro acome-

ajuda do examinador.

tido.(10,11,12)
Com base no que foi exposto o objetivo desse estu-

Avaliação da assimetria dos passos

do foi avaliar o equilíbrio, a descarga de peso nos mem-

Para a análise da assimetria de passos, os pacien-

bros inferiores e a assimetria de passos em indivídu-

tes foram submetidos a uma caminhada de 4 metros

os hemiparéticos, e verificar se existe correlação entre

sobre um tapete de borracha preto. Os sujeitos foram

essas variáveis.

instruídos a caminhar normalmente.

Métodos

-parético as solas dos sapatos dos indivíduos foram pin-

Para medir o comprimento do passo parético e nãoEste projeto foi submetido e aprovado pelo Comi-

tadas com giz branco, o que marcava as pegadas sobre

tê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medici-

o tapete de borracha durante a marcha. A medida do

na de Marília (FAMEMA) (nº 242/08). Todos os partici-

comprimento dos passos foi feita pela distância do cal-

pantes foram informados quantos aos procedimentos e

canhar de um pé até o calcanhar do outro pé (Figura

objetivos da pesquisa e assinaram o termo de consenti-

1) (os dois primeiros e dois últimos passos não foram

mento livre e esclarecido.

utilizados na análise). Para a análise da assimetria do
passo foi realizada a média do comprimento dos passos

Sujeitos

da perna parética e da não parética, e depois disso foi

Fizeram parte desse estudo 12 sujeitos hemiparé-

calculada a diferença entre os comprimentos dos passos

ticos acometidos por AVE. Como critério de inclusão foi

de cada perna, sendo este valor utilizado como diferença

utilizado a independência da marcha. Para serem inclu-

entre o comprimento dos passos (assimetria).
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A escolha desse método foi baseada no estudo de
An-lun e colaboradores(15), e foi escolhido por ser um método de baixo custo, confiável e de aplicabilidade clínica.
Avaliação da descarga de peso
Para a comparação da descarga de peso em ambas
as pernas foram utilizadas duas balanças portáteis comuns, mesma marca e modelo, colocadas em paralelo e apoiadas no chão, conforme o modelo descrito por
Abrahão(16) O paciente posicionava seus membros inferiores no centro de cada uma delas e após um minuto
para adaptação, a primeira medida foi tomada anotando-se o peso demonstrado em cada uma das balanças.
Foram obtidas três medidas. Os sujeitos foram orientados a ficar de maneira confortável, ou seja, na posição
que lhes é cotidiana. Nenhum comando verbal para correção da postura ou descarga de peso foi dado pelo exa-

Figura 1. representação da medida do comprimento dos passos.
A medida considerada foi a distância do calcanhar de um pé (a)
até o calcanhar do outro pé (b).

minador.
A princípio o teste de correlação de Sperman foi
aplicado entre as variáveis equilíbrio, descarga de peso

Análise Estatística
Todos os dados foram submetidos ao teste de Sha-

e assimetria de passos. A análise estatística apontou

piro-Wilk para a verificação da normalidade, como não

correlação entre a pontuação na Escala de Equilíbrio de

eram normais os dados foram analisados por testes não

Berg e a assimetria do passo (Coeficiente de Correlação

paramétricos. A comparação entre os grupos foi feita

de Sperman R= -0,72 e p= 0,007), porém, não apon-

pelo teste de Mann – Whitney e as possíveis correla-

tou correlação entre assimetria do passo e descarga de

ções foram calculadas pelo Coeficiente de Correlação de

peso (Coeficiente de Correlação de Sperman R= - 0,07

Sperman.

e p=0,81) nem entre equilíbrio e descarga de peso (Co-

O nível de significância foi estabelecido em p ≤

eficiente do Correlação de Sperman R=- 0,08 e p=0,79)

0,05.

(Tabela 2).

Resultados

Discussão

Fizeram parte do estudo 12 indivíduos, sendo 5 do

Os resultados referentes a avaliação do equilíbrio

gênero feminino e 7 do gênero masculino, com idade

(46,33 ± 7,43), pela escala de equilíbrio de Berg, suge-

média de 55,33 ± 8,92 anos e 2,58 ± 1,67 anos de aco-

rem que os sujeitos apresentam um aumento no risco

metimento pelo AVE.

de quedas, pois de acordo com Shumway-Cook e Wo-

A tabela 1 traz os valores referentes à pontuação

ollacott(17) a amplitude de pontuação entre 54 e 46 na

na Escala de Equilíbrio de Berg, à diferença da descarga

EEB representa um aumento de 6 a 8% no risco de que-

de peso entre as pernas e a diferença de comprimento

das a alteração de cada ponto, sendo que abaixo de 36

entre o passo parético e não parético.

pontos o risco de quedas é quase de 100%. Durante as

Pode-se observar que os sujeitos apresentaram

avaliações foi observado que os maiores déficits encon-

pontuação de 46,33 (± 7,43) na avaliação do equilíbrio.
Ao analisar a diferença da descarga de peso entre as
pernas percebe-se que todos os indivíduos apresentam
assimetria de distribuição de peso entre os membros in-

Tabela 2. Resultados do teste de Correlação de Sperman (R e
p) entre as variáveis: equilíbrio, descarga de peso e assimetria
de passos.
R

feriores direito e esquerdo (média 8,48 ± 8,69). Tam-

p

bém pode-se observar que os sujeitos avaliados apre-

Descarga de peso X Equilíbrio

-0,08

0,79

sentavam diferença entre o comprimento dos passos

Assimetria passo X Equilíbrio

-0,72

0,007

(média 6,25 ± 5,14).

Descarga de peso X assimetria passo

- 0,07

0,8

Tabela 1. Resultado das avaliações do equilíbrio, da diferença da descarga de pesos entre as pernas e da diferença de comprimento
entre o passo parético e não-parético.
Sujeitos
Média
DP

Equilíbrio (BERG)

Diferença da descarga de peso (kg)

Diferença entre comprimento do passo (cm)

46,33

8,48

6,25

7,43

8,69

5,14
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trados foram em relação à transferência de peso de um

Embora tenha sido encontrada em nosso estu-

membro para o outro, dificuldades ao diminuir a base

do, assimetria de passo, diferença entre a descarga

de apoio e a alternância de membros inferiores. Essas

de peso nos membros inferiores e também um déficit

limitações podem ser explicadas pelo fato de que após

de equilíbrio, não foram encontradas correlações signi-

o AVE, o individuo apresenta dificuldade de realizar o

ficativas entre as variáveis descarga de peso e equilí-

deslocamento do membro acometido como sugere Lin-

brio, e descarga de peso e assimetria de passos. Isso

diquist et al.(18) Esses fatores também podem ser os res-

pode ter ocorrido pela influência de alguns fatores como,

ponsáveis pelo padrão assimétrico no comprimento dos

por exemplo: o lado comprometido, o tempo decorrido

passos observado em nosso estudo.

desde o AVE e o tipo de reabilitação realizada.

A dificuldade de realizar a transferência de peso de

A maioria dos participantes do presente estudo

um membro para o outro e a alternância de membros

eram hemiparéticos à direita, por isso pode-se sugerir

inferiores durante a marcha também podem ser res-

que esse tenha sido um fator que contribuiu para a falta

ponsáveis pelo padrão assimétrico no comprimento dos

de correlação, pois alguns autores descrevem que he-

passos observado em nosso estudo. Essa hipótese pode

miparéticos direitos possuem melhor capacidade funcio-

ser confirmada com os resultados da análise de correla-

nal, principalmente em atividades que incluam o ortos-

ção entre a assimetria de passo e equilíbrio, que apon-

tatismo, o equilíbrio e a marcha.(22,23,24) Rode et. al(25)

tou uma forte correlação entre essas variáveis, mos-

avaliaram hemiplégicos direitos e esquerdos e verifica-

trando que quanto pior o equilíbrio maior é a assimetria

ram uma predominância do deslocamento do centro de

dos passos. Resultados semelhantes foram encontrados

pressão para o lado da lesão cerebral nos hemiplégicos

no estudo de Torriani et al(9), que analisou o equilíbrio e

esquerdos, ou seja, esses apresentaram maior assime-

os parâmetros espaciais da marcha de 12 indivíduos he-

tria, levando a distúrbios do equilíbrio. Destacam ainda

miparéticos. Nesse estudo os autores verificaram uma

que a recuperação da postura em hemiplégicos direito é

assimetria no comprimento dos passos e também uma

melhor do que em hemiplégicos esquerdo. Além disso,

diminuição no equilíbrio dinâmico, ambos avaliados pelo

todos os indivíduos avaliados realizam ou já realizaram

índice de marcha dinâmico.

fisioterapia, o que segundo Smith et. Al(26) pode melho-

Em nosso estudo também foi observada uma diferença na descarga de peso nos membros inferiores, o

rar os parâmetros da marcha em indivíduos hemiparéticos.

que sugere que esses indivíduos suportam menor por-

O hemiparético apresenta déficit no equilíbrio, pro-

centagem do peso corporal no lado afetado. Isso pode

priocepção e controle motor seletivo, que restringem

ser explicado pelo fato de que o centro de gravidade nos

a habilidade para transferir e suportar o peso sobre o

pacientes hemiparéticos é desviado para o lado não-pa-

membro acometido(27). Essas alterações podem influen-

Os pacientes não têm o controle motor neces-

ciar a marcha, independência e conseqüentemente sua

rético.

(19)

sário para distribuir o peso de modo uniforme nos mem-

qualidade de vida.(18)

bros inferiores durante a posição em pé, resultando em
médias de apenas 28% a 36% de peso corporal apoiado

Conclusão

pelo membro parético.(20) No estudo de Schuster(21) foi

Os dados obtidos no presente estudo nos permi-

realizada uma análise da pressão plantar em 9 pacientes

tem concluir que os indivíduos hemiparéticos avaliados

com AVE, por meio da baropodometria computadoriza-

apresentam, assimetria no passo, déficit de equilíbrio,

da, que relata que o pico de pressão foi do lado não-aco-

diferença na descarga de peso nos membros inferiores

metido e apresentou médias maiores que no acometido.

e quanto maior a assimetria do passo pior o equilíbrio.
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Estudo de Caso

Aplicação de uma cartilha com orientações
sobre a artrogripose múltipla congênita.
Application of a primer with guidelines on arthrogryposis multiplex congenita.
Cynara Goulart Soares(1), Leicy Dayane Amaral Camargo(1), Carla de Oliveira Carletti(2), Ariane Pereira
Ramirez(2), Roberta Munhoz Manzano(3), Carolina Tarcinalli Souza(4).
Resumo
Introdução: A Artrogripose Múltipla Congênita (AMC) representa um grupo de distúrbios com etiologias variadas
onde nota-se a falta de desenvolvimento muscular, contratura e fibrose dos tecidos moles e pele. Objetivo: Aplicar
uma cartilha para o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança do gênero feminino com doze meses de idade
com artrogripose múltipla congênita no município de Ji-Paraná (RO). Método: A mãe da criança receberá orientações
duas vezes por semana, com duração de cinqüenta minutos no ambiente familiar, por duas acadêmicas do 8º período
do curso de fisioterapia (CEULJI/ULBRA), utilizando como base uma cartilha, contendo orientações e ilustrações sobre
medidas adaptativas que favorecem no desenvolvimento motor da criança, promovendo uma maior independência
nas suas habilidades. Resultados: A cartilha de orientação sobre artrogripose múltipla congênita foi fundamental na
importância no desenvolvimento neuropsicomotor da paciente. Observou-se uma significativa melhora no seu controle de tronco, melhora de sua motricidade fina, e um grande avanço acerca de seu desenvolvimento na marcha, onde
foi alcançada posição ortostática e marcha lateral com apoio e maior integração de convívio social. Conclusão: Conclui-se que apesar das dificuldades e contraturas já instaladas, foi obtido um bom desenvolvimento de aprendizagem
neuropsicomotor, através de estímulos auditivos, visuais e brincadeiras lúdicas, tornando-se mais independente conforme seu crescimento, sendo esta uma maneira de se interar com o meio familiar e social.
Palavras- Chave: Anormalidades, Artrogripose, Reabilitação
Abstract
Introduction: Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) is a group of disorders with different etiologies, where one
notices the lack of muscle development, fibrosis and contracture of the soft tissues and skin. Objective: To apply a
primer for the neurodevelopment of a female child twelve months old with arthrogryposis multiplex congenita in the
city of Ji-Paraná (RO). Method: The child’s mother will receive guidance twice a week, lasting for fifty minutes in the
family, by two academics from the 8th period of the course of physiotherapy (CEULJI / ULBRA), using as basis a booklet containing guidelines and illustrations on adaptive measures that foster motor development of children, promoting
greater independence in their abilities. Results:The guide on arthrogryposis multiplex congenita was fundamental importance in neurological development of the patient. There was a significant improvement in their trunk control, improved his fine motor skills, and a great advance about its development in the march, which was reached the standing position and gait with lateral support and greater integration of social life. Conclusions: We conclude that despite
the difficulties and contractures already installed, got a good development of psychomotor learning through auditory
stimuli, visual and recreational games, becoming more independent as you grow, and this is a way to interrelate with
the family and social environment.
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Introdução
A Artrogripose Múltipla Congênita (AMC) represen-
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res e apenas 10% são acometidos predominantemente
nos membros superiores.(3,12,13)

ta um grupo de distúrbios com etiologias variadas onde

O tratamento é precoce, iniciado logo após o nasci-

nota-se a falta de desenvolvimento muscular, contratu-

mento, com o uso de órteses, splints em intervenção fi-

ra e fibrose dos tecidos moles e pele.(1,2)

sioterápica, visando corrigir e evitar o desenvolvimento

Esta síndrome não é progressiva e é caracterizada

de deformidades e amplitude de movimento ativa e pas-

principalmente por múltiplas contraturas articulares que

siva, força adequada para atingir habilidades funcionais,

geram limitação da mobilidade, rigidez e espessamen-

transição e mobilidade e capacidade para participar em

to das estruturas periarticulares, luxação das articula-

atividades em casa e na escola assim como na comuni-

ções principalmente de joelho e quadril, atrofia muscu-

dade. O tratamento cirúrgico é indicado quando o trata-

lar, ausência de alguns grupos musculares, substituição

mento convencional não é mais eficaz.(3,14)

dos músculos por tecido fibrogorduroso, ausência das

Nesse contexto o objetivo do presente estudo foi

pregas cutâneas articulares e membros com forma cilín-

aplicar uma cartilha para o desenvolvimento neuropsi-

drica.(3,4) Os portadores de AMC apresentam sensibilida-

comotor de uma criança com artrogripose múltipla con-

de intacta e na maioria dos casos inteligência e longevi-

gênita.

dade normais.(3)
A artrogripose múltipla congênita trata-se de uma

Métodos

afecção relativamente rara, variando desde os casos

O presente estudo envolveu uma criança com ar-

leves até em que duas ou mais articulações são afe-

trogripose múltipla congênita do tipo distal, do gênero

tadas, até casos graves em que várias articulações de

feminino, com doze meses de idade que foi desenvolvido

todos os membros e tronco podem ser afetados, po-

no âmbito familiar, integrou duas acadêmicas do Centro

dendo manifestar-se isoladamente ou associada a ou-

Universitário Luterano (CEULJI/ULBRA) Ji-Paraná (RO),

tras anormalidades congênitas com comprometimen-

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CEU-

to do sistema nervoso central.(5) Sua incidência é de 1

LJI/ULBRA com o número de protocolo 064/10, segun-

a cada 3000 nascimentos podendo apresentar-se mais

do as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesqui-

elevada nos países subdesenvolvidos do que nos países

sa envolvendo Seres Humanos, constantes da Resolução

europeus e da América do Norte.(3)

do Conselho Nacional de Saúde 196/96.

A causa exata da limitação congênita de amplitu-

Estudo descritivo seccional qualitativo no qual uma

de articular não é totalmente conhecida embora exis-

criança do município de Ji-Paraná (RO), recebeu orien-

tam várias hipóteses. A primeira é a ausência ou de-

tações através da mãe ensinadas pelas acadêmicas para

créscimo no número de células do corno anterior da me-

melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor.

dula espinhal. A segunda se refere à presença de fato-

As acadêmicas realizaram as orientações duas

res intrínsecos do próprio embrião (alterações neuropá-

vezes na semana, com duração de cinqüenta minutos

ticas ou miopáticas) ou fatores extrínsecos (oligoidrâm-

no ambiente familiar, utilizou-se como base a elabora-

nios ou outras anormalidades no útero que levam à di-

ção de uma cartilha, contendo orientações e ilustrações

minuição da mobilidade fetal). Outros fatores como a

sobre medidas adaptativas que favoreceram no desen-

exposição materna a drogas, hipertermia, infecções vi-

volvimento motor da criança, promovendo uma maior

rais, agentes bloqueadores neuromusculares e imobili-

independência nas suas habilidades.

zação mecânica do abdome materno têm sido aponta-

Materiais: cartilha como base de orientação, má-

dos. Não se pode deixar de considerar, ainda, a predis-

quina fotográfica modelo Sony, cyber-shot, 14.1 mega

posição hereditária.(6,7)

pixels.

Os pacientes com artrogripose são divididos em
três grupos: portadores somente de contraturas de

Resultados

membros (subdividindo-se em amioplasia e artrogripo-

Os resultados do presente artigo indicaram que,

se distal; sendo que a amioplasia é a forma clássica e

quanto melhor a qualidade da estimulação cognitiva, vi-

mais freqüente); portadores de contraturas e alterações

sual e sonora disponível para a criança, melhor o seu de-

neurológicas; e portadores de contraturas associado a

sempenho neuropsicomotor.

alterações viscerais.(9) As formas distais de Artrogripose

Ao inicio da orientação, a criança encontrava-se

se caracterizam por apresentar comprometimento maior

com pouco equilíbrio, com motricidade fina deficitária

nas extremidades, predominantemente em mãos e pés,

das mãos, não realizava posição ortostática e marcha

sendo menor ou inexistente o comprometimento dos de-

lateral com apoio e quando ficava em pé permanecia

mais segmentos corpóreos.(10,11)

em dorsiflexão considerando que a mãe não estimula-

Aproximadamente 40% dos pacientes têm comprometimento dos quatro membros, enquanto 20% são
acometidos predominantemente nos membros inferio-
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cançados as metas estabelecidas.

ao fim das dez sessões de orientações aos pais com ên-

Considerando que a criança do presente artigo re-

fase em posicionamentos, mobilização das articulações

cebe tratamento fisioterápico desde 15 dias de vida, na

encurtadas, estímulos auditivos, visuais e brincadeiras,

clinica escola do CEULJI/ULBRA, o resultado obtido com

observou-se uma melhora no seu controle de tronco,

as sessões de orientação aos pais oferecida em ambien-

motricidade fina e um grande avanço acerca de seu de-

te familiar foi de grande importância para complementar

senvolvimento na marcha onde foi alcançada posição or-

os resultados e uma melhora no desenvolvimento neu-

tostática e marcha lateral com apoio dos membros su-

ropsicomotor. E apesar das deformidades e contratura

periores e acomodação dos pés, integrando ao conví-

já estaladas o esforço e dedicação dos envolvidos foram

vio social.

fundamentais para um resultado satisfatório.

A importância do terapeuta como mediador desse

A criança teve maior desempenho motor em res-

processo trouxe benefícios para a criança e também aos

posta à orientação de acordo com suas deficiências, de-

pais. Com a conscientização e as orientações familiares,

vido à inclusão familiar, onde ajudou a uma maior de-

novas conquistas neuropsicomotoras foram adquiridas.

sinibição, e concentração da criança em relação aos es-

O que se tornou evidente a importância do ambiente fa-

tímulos oferecidos e as exigências que a idade impõe a

miliar e a colaboração de todos.

criança estimulada. Sabe-se que o potencial da criança

A melhora do desenvolvimento neuropsicomotor da
criança é mostrado nas figuras 1,2 e 3.

para crescer e se desenvolver depende de fatores psicoafetivos e ambiente familiar favorável. A quantidade e
a qualidade de estímulos que a criança recebe em casa

Discussão

são insubstituíveis, a orientação direcionada aos estímu-

Com os resultados obtidos, os pais que participa-

los e manuseios que compõem o manual é fundamental

ram do projeto de orientação, estimularam a criança

para o esclarecimento dos pais em sua experiência no

atingindo melhor desenvolvimento neuropsicomotor e

cuidado de seus filhos, criando um ambiente facilitador

capacidade funcional.

para o desenvolvimento da criança.

Segundo Secco (2004), a teoria mais aceita para

Segundo Moreira (2001) uma analogia entre a Ar-

explicar o aparecimento da síndrome é a obstrução me-

togripose Múltipla Congênita e síndrome de Moebius,

cânica intra-uterina do feto e a posição viciosa das ex-

considerando a síndrome de Moebius uma “artrogripo-

tremidades, pois desta forma o movimento normal se

se bulbar”, na qual pode estar envolvida, assim como na

restringe, porque as articulações se fixam, levando o

artrogripose, mais de uma etiologia (nervosa e/ou mus-

feto a uma retração dos ligamentos e tecidos periarticu-

cular), sendo que a Síndrome de Moebius é caracteriza-

lares. Ainda considera- se causas mecânicas decorren-

da por paralisia tipo periférica do VII nervo, na maioria

tes de um maior ou menor espaço intra-uterino, como

das vezes bilateral, e paralisia do VI par, disgenesia da

oligodrâmnios, presença de anormalidades morfológicas

musculatura lingual e outras anomalias ósseas e mus-

do útero, cistos no ovário, sendo que todas estas atu-

culares, mais freqüentemente localizadas na parte dis-

ariam diminuindo o espaço para a mobilização fetal.(10)

tal das extremidades, e estar afetados o tronco cerebral

Conforme relatado pela mãe sua gestação foi complica-

e/ou músculos derivados do arco braquial. A artrogripo-

da onde passou por um processo de infecção urinária e

se múltipla congênita consiste de um grupo heterogêneo

dengue viral, a qual teve que se submeter a tratamen-

de alterações, sendo caracterizada por extrema rigidez

to medicamentoso, prejudicando o desenvolvimento do

e contratura das articulações, associada à hipoplásia ou

feto levando a acinesia fetal, causando contratura arti-

ausência desenvolvimento muscular e de tecidos moles.

culares e deformidades dos membros distais.

(15)

Em relação à criança que recebeu orientação, não

As formas distais de Artrogripose se caracterizam

foi constatado nenhuma alteração referente aos pares

por apresentar comprometimento maior nas extremida-

de nervo cranianos, tendo sua função cognitiva perfei-

des, predominantemente em mãos e pés, sendo menor

tamente normal como qualquer criança de acordo com

ou inexistente o comprometimento dos demais segmen-

a mesma idade. Devido à escassez de estudos e publi-

tos corpóreos. O tipo I seria o que compromete somente

cação referente à Artrogripose Múltipla Congênita, seria

as extremidades distais, no qual o polegar encontra-se

de fundamental importância maior numero de pesqui-

fletido e aduzido, os dedos estão fletidos com sobrepo-

sa das tais síndromes relacionadas, para que então se

sição de uns sobre os outros, os pés são tortos ou com

possa chegar a uma conclusão de analogia relativamen-

deformidades grave.(2,10) Corroborando com os achados

te verdadeira e precisa entre as duas síndromes. Resul-

do presente estudo a criança apresentou o quadro clíni-

tado que se opõe a essas comparações, cuja participan-

co de falanges em flexão e adução, e membros inferio-

te do estudo apresenta simplesmente Artrogripose Clás-

res em extensão com dorsiflexão de tornozelo. O que di-

sica de acometimentos distais.(16)

ficultou o seu desenvolvimento motor, mas com estímu-

A fisioterapia na artrogripose múltipla congênita

los e orientações adequadas para idade, poderão ser al-

deve ser baseada em mobilizações das articulações, em
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alongamentos dos tecidos moles e em facilitações de

no qual a colaboração e disponibilidade da mãe em rece-

movimentos ativos de membros e do tronco para que a

ber a orientação foram relevantes na aquisição das habi-

criança possa adquirir habilidades funcionais.(17) A carti-

lidades funcionais, além de estimular, o desenvolvimen-

lha foi realizada contendo orientações de posicionamen-

to neuropsicomotor, de forma que as etapas coincidam

tos, estímulos auditivos e visuais com brincadeiras lúdi-

com a idade cronológica, visando uma melhora na sua

cas, visando à reabilitação, a marcha e a independência

função motora e na sua qualidade de vida.

nas atividades de vida diária através da atuação não só
nas deformidades, mas também na integração do indivi-

Conclusão

duo ao meio, promovendo seu desenvolvimento global.

Conclui-se que apesar das dificuldades e contratu-

Aguiar (2010) relata que os pais precisam colabo-

ras já instaladas, foi obtido um bom desenvolvimento

rar para que o tratamento possa ser realizado a domi-

de aprendizagem neuropsicomotor da criança, através

cilio. As técnicas de mobilização e alongamento devem

de estímulos auditivos, visuais e brincadeiras lúdicas de

ser aplicadas várias vezes ao dia. É importante ensi-

acordo com a idade da criança, tornando-se mais inde-

ná-los que o tratamento deve ser delicado e eficiente.

pendente conforme seu crescimento, sendo esta uma

(9,18,20)

Isso pode ser observado nos resultados do artigo,

maneira de se interar com o meio familiar e social.
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Apêndice

Cartilha de Orientações sobre Artrogripose Múltipla Congênita.
A artrogripose múltipla congênita é um conjunto de doenças que
têm como característica comum a contratura articular e a limitação
do arco do movimento não são progressivos e estão presentes
ao nascimento.
Para que o diagnóstico de artrogripose múltipla congênita possa
ser feito, é necessário o comprometimento de duas ou mais articulações que podem estar envolvidas em graus variáveis, ocasionando desde uma dificuldade funcional mínima, até a dependência
completa para as atividades da vida diária.

Objetivos da reabilitação (orientação)
Facilitar a aquisição de novas etapas do desenvolvimento motor
e cognitivo
Melhorar da propriocepção e de padrões de movimento
Facilitar a aquisição de novas etapas do desenvolvimento motor
e cognitivo
Melhorar da propriocepção e de padrões de movimento
Orientação nas atividades de vida diária (AVD´S)

Estimulação Precoce
A estimulação precoce é uma serie de exercícios para o desenvolvimento e capacidade da criança, de acordo com a fase de
desenvolvimento em que ela se encontra.
A estimulação é importante para qualquer criança com ou sem
atraso no desenvolvimento. Para que a criança atinja novas fases
no seu desenvolvimento, ela precisa ser estimulada a experimentar
as coisas e a conviver as situações e objetos, e para isso são usados
todos os sentidos (tato, audição, visão, paladar, além das sensações causadas pelos movimento). É através destas experiências
que a criança vai fazendo uma memória das suas convivências,
como se fosse um arquivo sendo formado.
A família tem um papel fundamental na formação da criança. Os
pais devem estar disponíveis e com tempo para transformar os
momentos de estimulação em ocasiões agradáveis e ricas para
todos. E não esquecer que durante a convivência diária, além de
estimular a criança, também deve observá-la e entender os seus
limites e dificuldades.

A fase do desenvolvimento
Quando a criança atinge o segundo ano de vida, ela é mais ativa e
participante, utiliza suas mãos para explorar o ambiente, e começa
a construir sua memória sobre acontecimentos e objetos. Agora,
a criança começa a mostrar sua própria personalidade e tem um
grande desejo de explorar o mundo. Começam a ficar mais nítidas
as diferenças pessoais, algumas crianças são mais ativas, outras
são mais observadoras.
Essa é a fase de locomoção, do andar. A criança precisa de equilíbrio, coordenação e um conhecimento dos movimentos de seu
corpo para poder aventurar-se no andar.
A criança nesta idade, já se faz entender, seja por sons, palavras,
gestos ou olhares; ela é capaz de mostrar o que quer e rejeitar
o que não lhe agrada. O estimulo é muito importante nessa fase,
pois isto será muito importante para sua independência no futuro.

1 – Quando deitada de bruços você pode colocar um rolinho de 2 – Para estimulo deite-se no chão de costas e coloque a criança
espuma em baixo do peito e deixa-la a vontade, coloque brinque- de bruços sobre seu peito, segurando seus dedos, a criança faz
dos ao redor.
esforço para erguer a cabeça e as costas.

3- Deite a criança de costas e segurando pelas mãos, levante-a 4 – Coloque-a sobre uma bola grande deitada de bruços, faça
um pouco, depois volte a posição de deitada.
com que seus pés toquem o chão num movimento de balanceio.
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5 – Segure a criança em pé, virado para frente, e encostado em 6 - Com a criança na posição de pé deixe mais segura.
seu corpo, para que ele sinta o peso sobre os pés. Apóie bem o Segure-a na altura do quadril e force-a para baixo, como se fosse
para ela sentir o peso dos pés.
quadril e o tronco do bebê, deixando seus braços livres.

7 - Com a criança de pé, apóie-a pelo quadril, como num jogo 8- Os exercícios devem ser realizados sobre um colchonete ou
ritmado, cante levando-a para frente, para trás e para os lados; no próprio chão. Nesta fase os exercícios vão requerer maior
quando levá-la para as laterais, tire aos poucos um pé do chão. participação da criança.

9 – Com a criança de pé e apoiada num sofá, estimule-a a andar 10 – Participe a criança na hora de se vestir, use roupas com
para os lados, perseguindo um brinquedo. Aos poucos, ela irá aberturas na frente e botões de tamanho maior para que a criança
consiga manusear.
soltando as mãos e agarrando brinquedo.

11 – Deixe a criança pintar num papel, com pincel, e até com 12 – Colocar objetos sobre uma mesa e estimular a criança e
pegá-los, que ela possa cruzar os braços a frente do corpo.
as mãos.
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Estudo de Caso

A utilização do método Kinesio Taping na
redução de edema: estudo de caso.
The use of Kinesio Taping method in reducing edema: a case study.
Thiago Vilela Lemos(1), Clara Di Assis(2), Renan Nogueira Gonçalves Junior(2), Lorrane Barbosa Lucas(3),
Samara de Lima Garcia(4).
Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás - Universidade Estadual de Goiás, Goiânia (GO),
Brasil.
Resumo
Introdução: O edema gerado na fase inflamatória da cicatrização influencia de forma negativa esse processo. A Kinesio Tape é uma bandagem elástica que pode ser utilizada para correção linfática, orientando o fluido linfático para as
vias menos congestionadas e linfonodos, reduzindo o edema. Objetivo: Este estudo de caso foi proposto com a finalidade de descrever um caso clínico em que foi utilizado o método Kinesio Taping para reduzir edema de punho e mão
decorrente de trauma. Ademais, objetivou-se documentar os resultados obtidos, permitindo sua comparação com outros achados relatados na literatura. Método: Indivíduo com 79 anos teve uma laceração da pele do dorso da mão direita, apresentando edema significativo. A intervenção foi realizada dois dias após o acidente, pois o edema não estava reduzindo com o tempo. Foi utilizado o método Kinesio Taping, com a bandagem Kinesio Tex Gold aplicada com
um corte em ‘Tail’, conhecida na metodologia do método como uma correção linfática / circulatória. No dia seguinte à
intervenção, notou-se uma redução significativa do edema. Resultados: Verificou-se por meio deste estudo de caso
que o método Kinesio Taping pode auxiliar na redução do edema, podendo ser utilizado como um recurso adicional no
tratamento dos edemas. E em comparação com diversos outros recursos da fisioterapia, a técnica pode ser tão eficiente quanto ou mais eficiente no tempo de redução dessa afecção, contribuindo, dessa forma, para que o processo
de cicatrização da ferida também ocorra mais rapidamente. Conclusão: São necessários outros estudos com grupos
mais expressivos e controlados para que esse método aplicado ao edema tenha uma conclusão e indicação expressiva pelos profissionais da saúde.
Palavras-chave: Edema, Cicatrização, Kinesio Taping.
Abstract
Introduction: Edema generated in the inflammatory phase of healing negatively influences this process. The Kinesio Tape is an elastic bandage which can be used to correct lymph guiding the lymph fluid to the lymph nodes and less
congested roads, reducing edema. Objective: This case study was proposed in order to describe a case in which was
used the Kinesio Taping method to reduce swelling of the wrist and hand caused by trauma. Furthermore, the objective was to document the results obtained, allowing a comparison with other findings reported in the literature. Method: Subject with 79 years had a laceration of the skin of the dorsum of the right hand, with significant edema. The
intervention was performed two days after the accident, because the edema was not reducing with time. It was used
the Kinesio Taping Method, with the bandage Kinesio Tex Gold applied with a ‘Tail’ cut, known in the methodology of
the method as a lymphatic / circulatory correction. The day after the intervention, it was observed a significant reduction of edema. Results: It was found via this case study that the Kinesio Taping method may assist in reducing
edema, which may be used as an additional feature in the treatment of edema. And compared with several other features of the therapy, the technique can be as effective as or more effective in the reduction time of the condition, thereby contributing to the process of wound healing also occur more rapidly. Conclusion: Further studies are needed
with more expressive and controlled groups so this method applied to edema can have a conclusion and significant indication by health professionals.
Key words: Edema, Wound Healing, Kinesio Taping.
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Este estudo de caso foi proposto com a finalidade

A pele é o maior órgão do corpo, atingindo 16% do

de descrever um caso clínico em que foi utilizado o mé-

seu peso, e possui diversas funções essenciais ao orga-

todo Kinesio Taping para reduzir edema de punho e mão

nismo. Porém, quando ela sofre uma lesão, pode haver

decorrente de trauma. Ademais, objetivou-se documen-

formação de feridas, as quais alteram sua fisiologia.(1) A

tar os resultados obtidos, permitindo sua comparação

ferida é caracterizada por uma descontinuidade dos te-

com outros achados relatados na literatura.

cidos, devido à lesão gerada por agentes físicos, químicos ou biológicos.(2) O reparo de feridas consiste em uma

RELATO DE CASO

série de eventos celulares e moleculares que ocorrem de

Indivíduo com 79 anos, do gênero masculino, hi-

forma a promover a repavimentação e restauração tis-

pertenso, diabético dependente de insulina, teve uma

sular.(3) Essa reparação passa por três etapas, sendo di-

laceração da pele do dorso da mão direita (Figura 2)

vididas didaticamente em: fase inflamatória, fase proli-

devido a um trauma direto no portão eletrônico de sua

ferativa e fase de remodelagem.(3,4)

casa. Ele prendeu a mão entre as grades do portão en-

A fase inflamatória envolve respostas vasculares

quanto o abria e, como reação, tentou retirá-la, provo-

caracterizadas por coagulação e hemostasia, bem como

cando a lesão. Apresentou edema significativo logo após

eventos celulares, incluindo a infiltração de leucócitos

o incidente com sinal de cacifo positivo.

com funções variadas na liberação de citocinas e antimicrobiana, o que inicia a resposta proliferativa para a re-

MéTODO

paração da ferida. No início do processo, vasodilatação

A intervenção foi realizada dois dias após o aciden-

local, extravasamento de sangue e líquidos para o espa-

te, pois o edema não estava reduzindo com o tempo. Foi

ço extravascular e bloqueio de drenagem linfática pode

utilizado o método Kinesio Taping, com a bandagem Ki-

produzir sinais cardinais da inflamação, incluindo ver-

nesio Tex Gold aplicada com um corte em‘Tail’, conheci-

melhidão, edema e calor.(4)

da na metodologia do método como uma correção linfá-

A fase proliferativa é caracterizada pela angiogêne-

tica/circulatória. A técnica consistiu em uma única ban-

se e proliferação de fibroblastos, com formação de teci-

dagem dividida em cinco tiras de aproximadamente um

do de granulação, o qual atua como uma barreira fun-

centímetro cada, sendo posicionada com o objetivo de

cional.(4) Já a fase de maturação inicia-se durante a ter-

direcionar o fluido centripetamente para o cotovelo di-

ceira semana e caracteriza-se por um aumento da resis-

reito (Figura 1).

tência e diminuição do tamanho da cicatriz decorrente
da remodelação das fibras de colágeno.(3)

RESULTADOS

O edema gerado na fase inflamatória dever receber

Antes da intervenção, o indivíduo apresentava um

uma atenção especial, porque influencia de forma ne-

edema importante na mão e no punho direito (Figura

gativa o processo de cicatrização. A pressão aumentada

2). Uma hora e meia após a aplicação da bandagem

ocasionada por esse edema impede a nutrição da parte

elástica, ele relatou sentir “a pele ser puxada”, e meia

lesionada devido à oclusão de pequenos vasos, perpe-

hora depois, foi possível visualizar a formação de pregas

tuando o processo inflamatório e impedindo a repara-

na pele (Figura 3). No dia seguinte, por volta das oito

ção tecidual.(5,6)

horas da manhã, notou-se uma redução significativa do

A Kinesio Tape é uma bandagem elástica desenvol-

edema (Figura 4).

vida no Japão pelo Dr. Kenzo Kase. O método Kinesio Taping é utilizado no processo de reabilitação, com a finalidade de facilitar o processo de cura natural do corpo.
Essa facilitação dá-se simultaneamente a um suporte e
estabilidade para os músculos e articulações promovidos
pela fita, sem comprometer a amplitude de movimento.(7)
O Kinesio Taping pode ser utilizado para diversas finalidades no corpo, sendo uma delas a função de correção linfática. Para realizar essa função, o método utiliza as propriedades de elevação e elasticidade da fita a
fim de gerar uma elevação da pele, diminuindo, assim, a
pressão no local e levando a uma abertura dos vasos linfáticos. Além disso, a bandagem é capaz de proporcionar um efeito de massagem durante o movimento ativo.
Esses efeitos auxiliam na redução do edema, orientando o fluido linfático para as vias menos congestionadas
e linfonodos.(8)

Figura 1. Membro superior direito com a aplicação da Kinesio
Taping.
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versos efeitos da bandagem elástica nas suas variadas
formas de aplicação, tornando interessante a realização
da presente pesquisa.
Corroborando com o presente estudo, em uma pesquisa prévia(9) 24 pacientes de ambos os sexos submetidos ao método Ilizarov nos membros inferiores e que
desenvolveram edema foram alocados aleatoriamente
em dois grupos de 12, sendo submetidos a dez dias de
fisioterapia padrão. O grupo controle recebeu drenagem
linfática, enquanto o grupo de estudo teve adicionado ao
tratamento a Kinesio Taping, com aplicação linfática. Os
autores encontraram resultados estatisticamente relevantes, tendo verificado uma maior diminuição na perimetria da coxa e perna no grupo de estudo quando comFigura 2. Membro superior direito antes da aplicação da Kinesio
Tape.

parado ao grupo controle.
Em um estudo(10) com 22 coelhos machos, brancos, da Nova Zelândia, objetivou-se verificar se a bandagem elástica pode aumentar, com a realização de exercícios passivos, o fluxo de linfa desses animais. Uma cânula foi inserida em um vaso linfático aferente pré-poplíteo através de um estereomicroscópio e a linfa foi coletada durante o repouso e durante exercícios passivos
com um motor elétrico durante 15 minutos. Posteriormente a quantidade de linfa foi mensurada. Observou-se um aumento do fluxo linfático com a bandagem somente durante exercícios passivos, sendo esse aumento mais significante em determinados locais, como a região anterior do tornozelo. O fluxo também se mostrou
maior quanto maior a área da bandagem.
Em outro estudo(11) foi avaliado o uso do laser de

Figura 3. Membro superior direito logo após a aplicação da
Kinesio Tape.’

baixa potência (30 mW) para tratar dor e edema em
tendão calcâneo de ratos submetidos a trauma experimental. Os animais (n= 28) foram divididos em quatro
grupos: GC – submetido à lesão traumática e ao tratamento placebo; G2 – submetido à lesão e irradiado com
laser 2 J/cm; G4 – submetido à lesão e irradiado com 4
J/cm; G8 – submetido à lesão e irradiado com 8 J/cm.
O tratamento com laser 670 nm ocorreu de forma pontual e diária e as avaliações foram feitas nos seguintes
momentos: pré-lesão, pós-lesão, pós-tratamento, duas
horas, oito horas, 24 horas e 5º dia de lesão. Constatou-se redução significativa de dor apenas nos grupos tratados com o laser; já com relação ao edema, houve diminuição em todos os grupos, tendo sido mais relevante
naqueles tratados com laser, e tal ação foi dose-dependente (quanto menor a dose, melhor a ação). Os autores relataram que duas horas após a lesão já foi obser-

Figura 4. Membro superior direito 12 horas após a aplicação
da Kinesio Tape.

vada uma redução expressiva do edema nos grupos tratados (resultados semelhantes aos do presente estudo),
embora ela tenha sido mais importante no quinto dia

DISCUSSÃO

após a lesão, considerando, também, que não houve re-

O Kinesio Taping surgiu como uma nova proposta

torno aos valores basais. No presente estudo, 12 horas

de tratamento que proporciona resultados eficazes e de

após a aplicação da bandagem, já se notou uma redu-

forma mais rápida. Por ser tratar de um método relati-

ção mais significativa.

vamente recente, há poucas pesquisas relatando os di-
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tratamentos com gelo, calor e banho de contraste no

Em outra pesquisa(13), objetivou-se comparar os

edema em entorse de tornozelo de primeiro e segundo

efeitos do tratamento e retenção entre a terapia pa-

graus na fase subaguda. A amostra constituiu-se de 30

drão descongestionante linfática (DLT), combinada com

alunos com entorse de tornozelo, os quais foram dividi-

a compressão pneumática (PC) e DLT modificada, em

dos em três grupos, sendo que cada grupo recebeu um

que utilizou-se a bandagem de Kinesio Taping combina-

tipo de tratamento por três dias (3º, 4º e 5º dias após

da com PC em mulheres mastectomizadas. Houve redu-

a lesão). O calor e o banho de contraste produziram re-

ção significativa da circunferência média do antebraço

sultados muito semelhantes em cada um dos três dias

e da sensação de rigidez no grupo de mulheres que re-

de tratamento, tendo gerado um aumento na quantida-

ceberam a DLT modificada, comprovando a eficácia da

de de edema. A crioterapia produziu uma redução signi-

bandagem da diminuição do volume de edema. Resulta-

ficativa do edema somente no primeiro dia de tratamen-

dos semelhantes foram obtidos na pesquisa de Bosman

to; nos demais dias, assim como os demais recursos uti-

e Piller (2010)(14), que compararam dois grupos de mu-

lizados no estudo, ela também gerou um aumento im-

lheres mastectomizadas, sendo que o primeiro recebeu

portante do edema.

tratamento padrão e o segundo, a Kinesio Taping.

Omar et al. (2004)(12) avaliaram o efeito da estimulação elétrica na redução de edema decorrente de queima-

CONCLUSÃO

duras de segundo grau. Os 30 pacientes com queimadu-

Verificou-se por meio deste estudo de caso que

ra de mão foram divididos em dois grupos: o grupo A re-

o método Kinesio Taping pode auxiliar na redução do

cebeu tratamento fisioterapêutico tradicional e eletroesti-

edema, podendo ser utilizado como um recurso adicio-

mulação (Cathodal High Voltage Pulsed Current Stimula-

nal no tratamento dos edemas. E em comparação com

tion, durante 30 minutos), e o grupo B, apenas a fisiotera-

diversos outros recursos da fisioterapia, a técnica pode

pia. O tratamento foi realizado durante 13 dias, iniciando

ser tão eficiente quanto ou mais eficiente no tempo de

no terceiro dia após a lesão; a avaliação da quantidade de

redução dessa afecção, contribuindo, dessa forma, para

edema foi feita nos 3º, 7º e 15º dias após a lesão. Compa-

que o processo de cicatrização da ferida também ocorra

rando-se os dois grupos, a redução do edema foi mais ex-

mais rapidamente. São necessários outros estudos com

pressiva no grupo que recebeu a eletroestimulação asso-

grupos mais expressivos e controlados para que esse

ciada a uma rotina de fisioterapia, havendo uma diferença

método aplicado ao edema tenha uma conclusão e indi-

mais significativa a partir do 7º dia após a lesão.

cação expressiva pelos profissionais da saúde.
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Estudo de caso

Estudo dos benefícios da tecnologia assistiva
em uma criança com deficiência múltipla.
Study of the benefits of a child in assisted technology with multiple disabilities.
Maria Aparecida de Souza Magalhães(1), Raimunda Saraiva dos Santos(1), Carla de Oliveira Carletti(2),
Roberta Munhoz Manzano(3), Carolina Tarcinalli Souza(4), Susana Maria Mana de Araoz(4), Clodoaldo
Bevilaqua França(4).

Resumo
Introdução: As pessoas com deficiência múltipla são indivíduos com uma combinação de déficits, estabelecendo determinadas limitações funcionais, interação e aprendizagem. Para a melhora das funções utiliza-se a tecnologia assistiva como recurso e serviço artesanal como equipamentos, estratégias e práticas aplicadas com o intuito de melhorar
as limitações daqueles com deficiências e restrições motoras. Objetivos: Levantar os resultados da utilização dos recursos da tecnologia assistiva no atendimento domiciliar em fisioterapia de uma criança de oito anos de idade com deficiência múltipla no município de Ji-Paraná (RO), visando melhorar seu grau de independência nas atividades de vida
diária. Método: Foi utilizada Ficha de avaliação fisioterapêutica da clinica escola CEULJI/ULBRA de Ji-Paraná. Para a
obtenção das funções utilizou-se o recurso da Tecnologia Assistiva. Foram realizadas 28 sessões de fisioterapia três
vezes semanais, em conjunto com relatório semanal para o registro da evolução clínica da criança e de depoimento da
mãe no início e término do tratamento. Resultados: Os resultados foram satisfatórios, obteve-se melhora das funções motoras e integração social com a associação da tecnologia assistiva. Conclusão: Conclui-se que foi alcançada
a consciência para as atividades funcionais do paciente com deficiência múltipla.
Palavras- Chave: Deficiências do Desenvolvimento , Modalidades de Fisioterapia, Equipamentos de Autoajuda

Abstract
Introduction: People with multiple disabilities are individuals with a combination of deficits, setting certain functional limitations, interaction and learning. To improve the function is used as assistive technology resource and service
craft and equipment, strategies and practices implemented in order to alleviate the limitations of those with disabilities
and motor deficiencies. Objectives: To obtain the results of resource use of assistive technology in home care physical therapy in a child eight years old with multiple disabilities in the municipality of Ji-Paraná (RO), to improve their
level of independence in activities of daily living. Method: We used assessment form of physical therapy school clinic CEULJI / ULBRA Ji-Parana. To obtain these functions, we used the appeal of Assistive Technology. Were performed
28 sessions of physical therapy three times weekly, in conjunction with the weekly report to the registration of clinical
child and testimony of the mother at the beginning and end of treatment. Results: The results were satisfactory; we
obtained an improvement of motor function and social integration with the combination of assistive technology. Conclusions: We conclude that awareness was achieved for the functional activities of patients with, Multiplied sabilities
Keywords: Developmental Disabilities , Physical Therapy Modalities, Self-Help Devices.
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Para o tratamento de pacientes com deficiências

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio

deve-se selecionar um método apropriado que deve ser

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Inca-

baseado na fase de desenvolvimento comportamental

pacidade e Saúde (CIF), define deficiência como “pro-

e condição clínica, sendo necessário estabelecer estra-

blemas nas funções ou nas estruturas do corpo, como

tégias que visem à melhora da postura e movimentos

um desvio significativo ou uma perda”.(1,2,3)

assim como aprendizado das funções; neste caso a téc-

Deficiência múltipla caracteriza-se pela associação

nica neuroevolutiva Bobath se encaixa no tratamento de

de duas ou mais deficiências primárias (física, mental,

pacientes com deficiência múltipla.(16) Apesar das par-

auditiva e visual), com comprometimentos que acarre-

ticularidades individuais, esta técnica tem como finali-

tam conseqüências no desenvolvimento global e na ca-

dade preparar o paciente para uma função, manter ou

pacidade adaptativa. Portanto a múltipla deficiência se

aprimorar as já existentes, visando solucionar, avaliar,

fundamenta no nível de desenvolvimento, nas possibi-

tratar as incapacidades e limitações funcionais, através

lidades funcionais, comunicativas, na interação social e

da facilitação e inibição das posturas anormais.(17) Os

capacidade de aprendizagem; não é apenas um conjun-

benefícios dessa técnica são possíveis, pois se utiliza o

to de alterações físicas, sensoriais e mentais.(4,5) Indiví-

princípio da ciência do movimento que melhora a ca-

duos com deficiência múltipla apresentam uma combi-

pacidade funcional e conseqüentemente a qualidade de

nação particular de déficits, que se relacionam, estabe-

vida. Vários estudos têm demonstrado que o Conceito

lecendo determinadas limitações. As deficiências geram

Neuroevolutivo contribui para o desenvolvimento neu-

complicações nas esferas ortopédicas com contraturas

ropsicomotor e o crescimento social.(16,18)

musculares e luxações; complicações médicas: desnu-

O crescimento expressivo do contingente de pes-

trição, obesidade, problemas respiratórios e gastrintes-

soas com deficiência múltipla vem a aumentar a neces-

tinais; e alteração do comportamento.(5,6)

sidade de promover um amplo diagnóstico deste seg-

Um dos objetivos da fisioterapia na reabilitação de

mento da população assim como seu tratamento, a

pacientes portadores de doenças neurológicas é alcan-

fim de contribuir para o desempenho e implementação

çar maior grau de independência. A motivação do pa-

de ações para a inclusão dos mesmos a sociedade.(19)

ciente e a aceitação no que diz respeito às alterações no

Mesmo com o crescimento de estudos embasados neste

seu estilo de vida são fatores relevantes para o sucesso

contexto observa-se atualmente que a literatura cientifi-

da reabilitação. O profissional precisa inicialmente domi-

ca que aborda esta temática ainda encontra-se escassa.

nar a capacidade de comunicar-se e ganhar a confiança

Com o desenvolvimento das técnicas de reabilitação e

e a cooperação do paciente.(7) Recuperar a função e me-

de equipamentos especiais, as pessoas com deficiências

lhorar a qualidade de vida dos pacientes é importante.

estão progressivamente sendo capacitadas, são nesses

A atuação e colaboração familiar é extremamente

aspectos que a intervenção terapêutica tem desenvolvi-

importante para qualquer profissional que trabalhe com

do crescentes benefícios no que diz respeito ao desen-

crianças que apresentam algum tipo de alteração no de-

volvimento motor.(2)

(8,9,10)

senvolvimento neuropsicomotor.(11)

A tecnologia assistiva é um termo ainda novo, que

As crianças com múltipla deficiência apresentam

utiliza recursos e serviço artesanal para proporcionar ou

uma ampla gama de necessidades e, dificilmente, uma

ampliar habilidades funcionais, é também definido como

única pessoa estará apta a solucionar todas as neces-

uma ampla gama de equipamentos, estratégicas e prá-

sidades dessas crianças. Sendo assim, elas devem ser

ticas que são aplicados com o intuito de minorar as li-

atendidas por uma equipe multidisciplinar.(12) A criança

mitações encontradas em indivíduos portadores de de-

com múltipla deficiência, em geral, chega tardiamente

ficiências. No atendimento fisioterápico de pessoas com

ao serviço de estimulação visual; isso pode ser devido à

restrições motoras é necessário que se desenvolva re-

gravidade neurológica dos casos, dificuldade de acesso

cursos que melhoram as condições de desenvolvimen-

aos centros especializados, dificuldade para se definir o

to motor. Na tecnologia assistiva os recursos utilizados

diagnóstico ou, ainda, por outros motivos. Essas crian-

variam de um simples artefato como uma adaptação de

ças recebem intervenção prioritariamente na área moto-

uma colher para facilitar a preensão, até sofisticado pro-

ra. O desenvolvimento neuromotor pode estar atrasado

gramas especiais de computador que visam acessibili-

se a terapia física não se iniciar precocemente. O atraso

dade para proporcionar uma maior independência e au-

motor faz a criança atuar como tendo uma idade menor

tonomia, essa autonomia forma uma relação dinâmica

e aumentar o risco de superproteção, o que é comum

entre aprendizagem e desenvolvimento motor.(1)

em famílias de deficientes.

(12,13,14)

A procura da adaptação e aprendizagem é a so-

A reabilitação tem por finalidade que a pessoa defi-

matória de capacidade criativa ou a praticidade e fun-

ciente alcance um grau físico, mental, funcional e/ou social

cionalidade, as adaptações englobam atividades de vida

ótimo, facilitando o alcance de metas e objetivos de vida

diária, unidades de controle ambiental, adaptações es-

estabelecidos por ela naquele momento de sua vida.(15)

truturais em ambientes domésticos, adequação da pos-
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tura, adaptações para déficits visuais e auditivos entre

do fotos da família, e pregado cartazes com figuras co-

outros. O processo de adaptação refere-se às estraté-

loridas de brinquedos, animais, alimentos e cômodos da

gias de posturas e desenvolvimentos que permite ati-

casa. Essas técnicas foram trabalhadas dentro da Tecno-

var a base do controle neural para o empenho das fun-

logia Assistiva e denominadas de comunicação aumen-

ções desejadas. Tal processo adaptativo envolve quatro

tativa ou alternativa. A criança recebeu tratamento do-

etapas: assimilação, acomodação, associação e diferen-

miciliar três vezes na semana com duração de cinqüen-

ciação, por este fato que essa técnica se configura como

ta minutos.

condição básica de normalidade proporcionando a integração e inclusão social.(20)

Procedimentos adotados para o desenvolvimento
desta pesquisa:

Essa pesquisa tem como objetivo levantar os resul-

1. Seleção: Criança com deficiência múltipla, do

tados da utilização dos recursos da tecnologia assistiva

gênero masculino, com oito anos de idade, freqüenta-

no atendimento domiciliar em fisioterapia de uma crian-

dor da APAE.

ça de oito anos de idade com deficiência múltipla no município de Ji-Paraná (RO), visando melhorar seu grau de
independência nas atividades de vida diária.

2. Contato direto com a mãe durante os atendimentos na casa da criança.
3. Visita ao domicílio e observação das condições
do ambiente, contato com a criança e avaliação fisiote-

Métodos

rapêutica no mês de março de 2011.

O presente estudo envolveu uma criança com defi-

4. Seleção dos materiais: rolo terapêutico, bola

ciência múltipla, do gênero masculino, com oito anos de

com areia, bola com diferentes tamanhos, cores e tex-

idade, que integrou pesquisadores do projeto de pes-

turas, balões, brinquedos coloridos e sonoros, colcho-

quisa do Centro Universitário Luterano (CEULJI/ULBRA)

nete, bastão, bandagem elástica, lápis de cor, cartazes

Ji-Paraná (RO). O estudo foi aprovado pelo Comitê de

com fotos da família e figuras coloridas de frutas, ali-

Ética em Pesquisa em Seres Humanos (Protocolo n0

mentos, água, animais, brinquedos, árvores, crianças e

014/11) do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná.

cômodos da casa; utensílios da casa tais como: copo,

A coleta de dados foi realizada na residência do voluntário, no município de Ji-Paraná/RO no período de 14
de Março de 2011 a 20 de maio de 2011.

colher, escova, esponja, toalha, cadeira, mesa; quintal
da casa e cômodos.
5. Observação e armazenamento dos dados relati-

Instrumentos usados na coleta de dados:

vos à evolução semanal da criança, por meio do relató-

1. Ficha de avaliação fisioterápica da clinica escola

rio, filmagens e fotos coletadas durante as sessões que

CEULJI/ULBRA de Ji-Paraná no início e término do tra-

identificaram os ganhos funcionais e aceitação da tecno-

tamento;

logia assistiva no decorrer do atendimento.

2. Foi transcrito a evolução do paciente e feito relatório semanal;

6. Realizada a reavaliação fisioterapêutica ao final
do último atendimento.

3. Colhido depoimento da mãe da criança, no iní-

7. Transcrição da gravação da filmagem e fotos

cio e no final do programa de intervenção fisioterapêuti-

para o acompanhamento da evolução da criança, sendo

ca, como forma de verificar a satisfação do tratamento;

utilizada a filmadora digital da marca Sony Cyber-shot,

4. Foram utilizadas as técnicas do Conceito Neuroe-

12,1 Megapixels.

volutivo (Bobath) com o intuito de inibir as posturas ina-

O responsável pela criança assinou um termo de

dequadas e facilitar o alcance das posturas o mais próxi-

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a re-

mo do normal associado ao recurso da Tecnologia Assis-

solução 196/96 do conselho Nacional de Saúde, conten-

tiva a fim de formar uma relação dinâmica entre apren-

do informações relacionadas com os testes aos quais

dizagem e desenvolvimento motor, através das adap-

serão submetidos e assegurando também a sua priva-

tações de segurar um copo, uma colher para facilitar

cidade.

à preensão, proporcionando uma maior independência
à mesa nas refeições; atividades de integração senso-

Relato de Caso

rial para estimular a capacidade de perceber, aprender

Paciente de oito anos de idade do sexo masculi-

e organizar sensações recebidas do corpo, por meio do

no, nascido no dia 23/10/2002 de parto normal, notou-

toque leve e profundo, estímulos visuais, auditivos, ol-

-se que o mesmo não reagiu muito no momento do nas-

fativos, gustativos, aguçando assim todos os sentidos.

cimento. Durante a primeira mamada percebeu que o

Orientações aos familiares para uma maior integração

lactente encontrava-se cianótico sendo chamada rapi-

sensorial do paciente como: abraçar, beijar, comer, es-

damente a enfermeira, que imediatamente o encami-

fregar a pele com uma toalha, segurar o sabonete no

nhou para a UTI no município de Porto Velho, o lacten-

momento do banho e passar no corpo, mostrar o chuvei-

te foi transferido de maneira precária e permaneceu por

ro, a água, o vaso sanitário, enfatizando o nome de cada

dois meses no hospital sem maiores esclarecimentos da

um e mostrando a utilidade dos utensílios; foi mostra-

equipe de profissionais. Aos cinco meses de idade o lac-
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tente apresentava movimentos diferentes dos outros

tal importância para que o paciente conseguisse desen-

lactentes chamando a atenção da mãe que procurou ou-

volver melhor suas atividades funcionais.

tros médicos, sendo assim diagnosticado deslocamento
de retina e úlcera na córnea juntamente com esquizen-

Equilíbrio corporal

cefalia e prosencefalia à direita. Atualmente apresenta

No início do tratamento fisioterapêutico identificou-se

hemiparesia á esquerda com dificuldades nas habilida-

através da ficha de avaliação, que o paciente apresenta-

des axiais e apendiculares (ausência de preensão), défi-

va déficit no equilíbrio estático e dinâmico, na posição or-

cit cognitivo e visual.

tostática e sentada; não realizava as atividades motoras
de rolar; sentado para quatro apoios; quatro apoios para

Resultados

ajoelhado; ajoelhado para semi-ajoelhado; semi-ajoelhado para em pé; em pé com apoio para sem apoio.

Tônus muscular

Ao final das vinte e oito sessões, após a reavalia-

No inicio do tratamento fisioterapêutico domiciliar,

ção, foi possível constatar que o paciente obteve melho-

observou-se que o paciente apresentava tônus muscu-

ra no equilíbrio estático e dinâmico e na posição ortostá-

lar elevado, com hipertonia em membros superiores e

tica e sentada, apresentando melhor controle do pesco-

membros inferiores bilateralmente (esquerdo > direito),

ço e de tronco, maior estabilidade e reação aos estímu-

evidenciando hemiparesia à esquerda, em conseqüên-

los verbais e táteis; mantendo-se sozinho sobre o rolo

cia da gravidade da lesão, apresentando postura flexo-

e realizando movimentos de cavalgar, efetuando disso-

ra, dificuldade na coordenação motora, com movimen-

ciação escapular e pélvica, com movimentos alternados

tos restritos e limitação funcional, o grau de hipertonia,

nos membros superiores, descarga de peso em mem-

foi analisado pela escala Ashworth modificada, a qual

bros superiores e inferiores; mudança de decúbito, exe-

avalia o grau de espasticidade, sendo uma escala ordi-

cutando transferência das pernas, com movimentação

nal que varia de 0 a 4 graus (Anexo2).

de um lado para o outro no rolo; e com os pés apoiados

Durante a primeira avaliação, observou-se que o

no solo impulsionando o corpo para frente, movimen-

paciente apresentava hipertonia de flexores e extenso-

tando-se até o final do rolo e ficando em pé com apoio e

res de cotovelo; hipertonia de flexores e extensores de

sem apoio; observou-se também maior desenvolvimen-

joelho (esquerdo > direito). De acordo com a escala mo-

to na realização das atividades de rolar; sentado para

dificada de Ashworth verificou-se: hipertonia em flexo-

quatro apoios; quatro apoios para ajoelhado; ajoelhado

res e extensores de cotovelo direito grau 1+ e esquer-

para semi-ajoelhado; semi-ajoelhado para em pé; e em

do grau 2; hipertonia em flexores e extensores do joe-

pé com apoio para sem apoio.

lho direito grau 2 e esquerdo grau 3.

Com o transcorrer do tratamento ocorreu grande

A conduta terapêutica baseou-se no conceito

evolução também no momento do banho, o paciente

neuroevolutivo dando ênfase a inibição de padrões

que antes tomava banho sentado dentro de uma bacia

anormais, adequando o tônus muscular, co-contra-

(efetuado pela mãe), começou a tomar banho na pos-

ção, alongamentos, dissociação de cinturas escapular

tura ortostática, oscilando em alguns momentos em pé

e pélvica, descarga de peso, mobilizações passivas,

com apoio para em pé sem apoio.

inibição da atividade reflexa anormal, havendo com
isso, melhora da força, da flexibilidade, da amplitude

As figuras 1 e 2 retratam o Antes e Depois do tratamento fisioterapêutico aplicado no paciente.

de movimento e capacidade motora básica. Com o auxilio da tecnologia assistiva visou aprendizagem e de-

Atividades Funcionais

senvolvimento motor adaptando uma colher para faci-

Na avaliação inicial observou-se que o paciente

litar a preensão, possibilitando independência ao rea-

apresentava grande dificuldade no desenvolvimento das

lizar atividades diárias.

atividades funcionais, com movimentos restritos; déficit

Com o término das sessões propostas, foram ob-

na coordenação motora, preensão palmar e motricida-

servadas melhora no tônus muscular do paciente, na re-

de fina, impossibilitando-o de segurar o cabo de uma co-

avaliação tendo como referência a escala de Ashworth

lher, um copo com a mão direita, além da hemiparesia à

demonstrada na Tabela 1. Esse ganho foi de fundamen-

esquerda e deficiência na cognição, fala visão e audição.

Tabela1. Aplicação da Escala de Ashworth modificada.
Movimento
Hipertonia em Flexores e extensores de cotovelo direito

Inicio das sessões

Final das sessões

1+

1

Hipertonia em Flexores e extensores de cotovelo esquerdo

2

1+

Hipertonia em flexores e extensores do joelho direito

2

1+

Hipertonia em flexores e extensores do joelho esquerdo

3

2

Ter Man. 2013; 11(52):268-274

272

Benefícios da tecnologia assistiva em deficiência múltipla.

O tratamento fisioterapêutico foi voltado principalmente para obtenção do ganho da função do paciente,
através dos exercícios de preensão palmar e motricidade fina, estímulos sensório motor, ensinando ao paciente o movimento de levar a mão à boca, (realizando playcing e tapping), simulando assim, o ato de comer, utilizando-se da adaptação de uma colher para facilitar a
preensão palmar e motricidade fina; exigindo a coordenação motora e concentração; adaptações da tecnologia assistiva e comunicativa aumentativa ou alternativa
no ambiente doméstico como colocação de cartazes nas
paredes para estimulá-lo ao interesse visual, estímulos nos momentos das refeições, no momento de tomar
água, tomar banho, e outras atividades funcionais, utili-

Figura 1. Antes do tratamento fisioterapêutico.

zando também a comunicação aumentativa, orientações
à família a demonstrar carinho e atenção ao paciente.
No transcorrer das sessões o paciente começou a
demonstrar maior interesse pelos cartazes na parede,
percebendo, rasgando e batendo com as mãos, prestando atenção ao barulho, começou também a realizar o
ato de levar a mão na boca e chupar o dedo, depois trazendo os dedos próximos aos olhos e observando.
Com o término das sessões constatou-se que
houve evolução no desenvolvimento das atividades motoras como na preensão palmar e motricidade fina, o paciente que antes era alimentado por sua mãe, começou
a alimentar-se segurando o cabo adaptado de uma co-

Figura 2. Depois do tratamento fisioterapêutico.

lher, sendo auxiliado pela mãe a realizar o ato de comer
sozinho, também começou a pegar e segurar por mais
tempo objetos, o que não realizava antes; começou a
pegar no sofá, puxando-se para sustentar o peso do
corpo ficando na posição ortostática. Essas evoluções
estão demonstradas nas figuras 3,4 e 5.
Discussão
O crescimento do contingente de pessoas com deficiência múltipla aumenta a necessidade de promover
um diagnóstico da população e tratamento, contribuin-

Figura 3. Antes do tratamento fisioterapêutico.

do assim para o desempenho e implementação de ações
para a inclusão dos mesmos a sociedade.
Nesse estudo constatou-se uma necessidade urgente para o aprimoramento de fabricação de equipamentos para atender as necessidades básicas do deficiente portador de deficiência múltipla. Em seu domicilio que muitas vezes no anonimato e devido às condições precárias de vida, não expondo suas reais necessidades, sofrem com a falta de orientação e ou muitas
vezes, por falta de entendimento, uma realidade que
esta longe do conhecimento de muitos especialistas ou

Figura 4. Depois com tecnologia assistiva.

mesmo dos próprios profissionais entendidos no assunto que poderiam colaborar de forma direta, ou indireta
para o bem estar desses pacientes carentes de atenção

teração social e de aprendizagem são as determinantes

especial e diferenciada.

das necessidades educacionais da criança com deficiên-

Para Remígio et al (2006) o nível do desenvolvi-

cia múltipla, dados pela falta do vigor físico comprome-

mento, as possibilidades funcionais, de comunicação, in-

tido por problemas de saúde, tendo assim os movimen-
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liar, proporciou melhores condições para as habilidades
funcionais, pois são definidos como um amplo meio de
utilização de equipamentos, estratégias e práticas aplicados com o intuito de minimizar as limitações daqueles
com deficiência múltipla.(1)
Corroborando com os achados do presente estudo
a eficiência do uso e dos benefícios da tecnologia assistiva com os recursos utilizados numa variação de equipamentos simples e de baixo custo, como por exemplo,
a adaptação de uma colher para facilitar a preensão, viFigura 5. Preensão palmar sozinho.

sando à acessibilidade do paciente com deficiência múltipla e dessa forma foi-lhe proporcionado uma maior independência e autonomia, para a dinâmica do aprendi-

tos corporais e a mobilidade alterada afetando o bom
desempenho funcional.(4)

zado e o desenvolvimento motor.
Associado ao aprendizado e a linguagem aumen-

Nesse estudo a criança apresentava um conjunto

tativa e alternativa foi somada a capacidade criativa ou

de deficiência a qual agrava as funções e comprome-

a praticidade e funcionalidade, das adaptações que en-

te os movimentos normais adequados das atividades de

globaram as atividades de vida diária, unidades de con-

vida diária, somam um conjunto de problemas necessi-

trole ambiental, adaptações estruturais no ambiente do-

tando de soluções imediatas para amenizar problemas

méstico, adaptações para déficits visuais e auditivos e

tardios que causem maiores transtornos e sofrimentos.

posturais. O processo da adaptação teve como referen-

O resultado deste estudo mostrou que o desempe-

cia às estratégias de posturas e desenvolvimentos que

nho das atividades funcionais foi relativamente alcança-

permitiu ativar a base do controle neural para o desem-

do independentemente do agravo da patologia. O im-

penho das funções cognitivas, motoras e maior inclusão

portante é a qualidade do estimulo proposto para cada

no meio social.

tipo de paciente juntamente com o apoio familiar para
desempenhar melhor as suas funções de vida diária.

Conclusão

Vilanova (1998) avaliou as particularidades indivi-

Conclui-se que foi alcançada a consciência para as

duais, sobre a técnica Neuroevolutiva que teve como fi-

atividades funcionais do paciente com deficiência múlti-

nalidade preparar o paciente para uma função, manten-

pla, de um modo prático e funcional com recursos bem

do ou aprimorando as já existentes, visando solucionar,

simplificados, como as tecnologias assistivas atingindo

avaliar, tratar as incapacidades e limitações funcionais,

efeito de excelentes resultados obtidos neste estudo,

das posturas anormais. Os benefícios são os desenvolvi-

uma ferramenta que tem sido explorada por outros pes-

mentos neuropsicomotor e o crescimento social.(15)

quisadores, num único sentido de prestar atendimento

O atendimento fisioterápico associada às tecnologias assistivas (comunicação alternativa) e o apoio fami-

fisioterapêutico com condutas aplicadas e empregadas
para aqueles mais carentes.
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Eficácia ou efetividade: Constraint Induced
Movement Therapy (CIMT) no membro superior
pós acidente vascular encefálico.
Efficacy or effectiveness: constraint induced movement therapy on the upper limb after stroke.
Alcione Tavora Kullok(1).
Resumo
Introdução: Eficácia e efetividade são conceitos distintos utilizados como medida avaliativa dos efeitos das ações em
saúde, portanto é preciso ressaltar as especificidades significativas desses termos quanto aos objetivos e desenhos do estudo. O acidente vascular cerebral caracterizado por uma disfunção neurológica súbita, decorrente de uma anormalidade
sanguínea anóxico isquêmica e hemorrágica, gera perda ou diminuição da capacidade de um dimidio corporal. A habilidade de caminhada é recuperada na maioria dos pacientes, mas o mesmo não acontece com as funções do membro superior. Os efeitos da Constrait Induced Movement Therapy (CIMT) sobre o membro superior plégico são investigados em
seres humanos desde 1980. É uma terapia desenvolvida em laboratório, com primatas com extinção das sensações somáticas de um membro superior através de uma rizotomia dorsal. O padrão para demonstrar eficácia são os Ensaios clínicos randomizados. Objetivo: Objetivou-se analisar a qualidade dos Ensaios clínicos randomizados da aplicabilidade da
CIMT em hemiparéticos após Stroke, indexados na plataforma PEDro. Método. Foram selecionados 29 artigos que constituíram o corpus da análise na perspectiva das escalas Phisioterapy Evidence Database e Jadad. Resultados: Seus resultados, devido a baixa pontuação, não foram promissores e revelam a fragilidade metodológica dos estudos. Todos estudos indexados, na escala Jadad, não pontuaram ao desenho duplo-cego e somente um pontuou sobre a descrição das perdas e exclusão. Conclusão: A fragilidade metodológica dos estudos dificulta qualquer conclusão sobre a eficácia do tratamento e revela a necessidade de mais ensaios clínicos randomizados para resposta da pergunta: Eficácia ou efetividade.
Palavras chave: eficácia, efetividade, Stroke, constraint induced movement therapy(CIMT);
Abstract
Introduction: Efficacy and effectiveness, are distinct concepts used as a measure to evaluate the effect of health actions, so it is necessary to highlight the specific terms of these significant about the objectives and design of the study.
The Stroke is characterized by neurological dysfunction caused by a sudden blood abnormality anoxic ischemic and
hemorrhagic, causing loss or impairment of a paralyzed body. The ability to walk is recovered in most patients, but the
same is not true of the functions of the upper limb. The Constraint Induced movement Therapy, one of the therapies
developed for the recovery of the affected upper limb, developed in laboratory research with primates with extinction
of somatic sensations of an arm through a dorsal rhizotomy. Its effects in humans are investigated since 1980. Randomized clinical trials (RCTs) are the gold standard for demonstrating efficacy. Objective: This study aimed to analyze
the quality of the RCTs (efficacy) of the applicability of CIMT in hemiparetic after Stroke, indexed in PEDro platform,
in view of the PEDro scale (Phisiotherapy Evidence Database) and Jadad scale. Method: 29 articles were selected to
constitute the corpus of analysis in view of the scales Phisioterapy Evidence Database and Jadad Results: Their results, due to low scores were not promising and demonstrate the methodological weaknesses of the studies. All studies indexed in the Jadad scale, not scored in double-blind and only one scored on the description of losses and exclusion. Conclusion: A methodological weaknesses of the studies hinders any conclusion about the efficacy of treatment
and reveals the need for more randomized clinical trials to answer the question: Efficacy or effectiveness.
Key words: Stroke, constraint induced movement therapy (CIMT), efficacy, effectiveness.
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Eficácia ou efetividade: CIMT no pós acidente vascular encefálico (AVE).

Introdução
Efetividade e eficácia, embora com conceito distinto, o seu emprego indiscriminado na linguagem informal
ou mesmo em artigos científicos, tem portado certa tendenciosidade nas pesquisas, portanto é preciso ressaltar as especificidades significativas desses termos quanto aos objetivos e desenhos dos estudos. Os estudos de
eficácia(1,2,3,4) com ênfase na validade interna,(1,5) são experimentos que avaliam a resposta ao tratamento em
um ambiente ideal de pesquisa, altamente controlado
e restrito aos participantes que colaboram plenamente. Para esses autores os estudos de eficácia, com ênfase na validade externa,(6) são estudos de resultados com
menos controles que avaliam a resposta ao tratamento
em cenários mais representativos da prática clínica. O
foco está na validade interna e, em uma avaliação modelo, as amostras se caracterizam pela homogeneidade,
com critérios de inclusão e exclusão altamente definidos. O delineamento deve ser experimental com alocação aleatória dos participantes nos grupos: experimental e controle. O setting terapêutico precisa ser controlado e a intervenção claramente definida, baseada em
manual, seguindo protocolos padronizados. Os ensaios
clínicos são rigorosamente treinados, monitorados e supervisionados. A eficácia, por sua vez, remete às condições controladas e aos resultados desejados de experimentos, critérios estes que, é necessário reconhecer,
não se aplicam automaticamente às características e realidade dos programas sociais. A efetividade no conceito consensual de diversos autores(1,7,8,9,10,11,12) é “a capacidade de produzir efeito, quando em uso rotineiro;
uma intervenção que funciona no mundo real, já que
o paciente se encontra no ambiente livre do seu dia-a-dia. Os ensaios clínicos que avaliam a efetividade são à
vezes chamadas de ensaios pragmáticos ou de gestão. A
efetividade e o impacto estão relacionados às modificações introduzidas por uma intervenção num contexto da
vida real, em determinado período. Neste artigos os instrumentos utilizados para avaliação dos Ensaios clínicos
randomizados (ECRs) da Constraint Induced Movement
Therapy (CIMT) no tratamento da extremidade superior
dos pacientes hemiparéticos adultos pós STROKE são as
escalas de qualidade PEDro(13) e Jadad(14). A escala Jadad
Possi 5 itens: 1ª.O estudo foi descrito como aleatório
(uso de palavras como “randômico”, “aleatório”, “randomização)? 1b.O método foi adequado? 2ª.O estudo foi
descrito como duplo-cego? 2b.O método foi adequado?
3.Houve descrição das perdas e exclusões? Um estudo
que pontua 2 ou abaixo é considerado de má qualidade.
Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Neuroplasticidade.
STROKE (termo genérico em inglês) está caracterizado por uma disfunção neurológica súbita decorrente de uma anormalidade sanguínea anóxico isquêmica e hemorrágica. A sequela neurológica manifestada
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após o acidente vascular encefálico (AVE). é a hemiplegia/hemiparesia de um dimidio corporal, como consequência a perda ou diminuição dos movimentos desse dimidio. A recuperação do membro superior é um desfio para os terapeutas, visto que a marcha é recuperada na maioria dos pacientes, o mesmo não acontece com o membro superior. Impactos bio-psico-sociais,
negativos, estão correlacionados essa perda. Após uma
lesão no Sistema Nervoso Central (SNC) vários eventos ocorrem simultaneamente na tentativa de modificar as agressões e restaurar as funções que foram perdidas, devido a neuroplasticidade. A neuroplasticidade pode ser entendida como uma reorganização neural,
propriedade intrínseca do sistema nervoso conservada
por toda a vida e sustentada pela aprendizagem, capaz
de favorecer a recuperação através do fortalecimento
de funções perdidas ou as relacionadas às funções originais.(15,16) Estudos(17,18) usando Tomografia por emissão
de Positrons (PET), Imagem de Ressonância Magnética
Funcional (FMRI), Estimulação Focal Transcranial, Ressonância Magnética Funcional (FMRI), Estimulação Focal
Transcranial Magnética (TMS) e Magnetoencefalografia
(MEG) fundamentam o conceito de reorganização cortical uso-dependente que resulta de um uso aumentado de partes do corpo que realizam tarefas relevantes
e conduzem para uma intensificação da representação
daquela parte do corpo no córtex cerebral.(19) Baseando-se nos conceitos da neuroplasticidade várias intervenções de reabilitação além da fisioterapia clássica, surgem na clinica e nas pesquisas, métodos de tratamento
específicos para a recuperação do membro superior afetado tais como a CIMT, biofeedback, robótica e prática
mental, etc.(20,21,22,23,24) Os movimentos da medicina baseada em evidência têm os ensaios randomizados como
padrão ouro em inferência causal. Portanto esse artigo
tem como objetivo o estudo, da eficácia e ou efetividade da CIMT através da revisão dos estudos dos ensaios
clínicos randomizados nos bancos de dados da PEDro.
Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT)
Os princípios da CIMT foram desenvolvidos em pesquisas com primatas não humanos com extinção das
sensações somáticas de um membro superior através de
uma rizotomia dorsal. Nestes estudos os macacos ficaram sem o uso da extremidade superior desaferentada
(ausência de impulso do sistema nervoso), durante vários
dias. Estes animais desenvolveram a capacidade do uso
do membro lesado tornando-o capaz de realizar movimentos, vencendo e superando o desuso aprendido.(25) A
primeira investigação sobre os efeitos da CIMT em seres
humanos com treinamento de 6 horas por dia e a contenção do membro superior contralateral(luva/suporte imobilizador de ombro e antebraço) em 90% de horas de vigília em 14 dias consecutivos foi descrita por Taub em
1980.(26) O treinamento consiste em tarefas padronizadas
e sistemáticas que envolvem atividades comportamen-
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tais com graduação complexa e progressiva (shaping).
Neste protocolo o paciente deverá preencher alguns critérios: capacidade de estender ativamente o punho contra a gravidade em 20°, assim como extensão das metacarpofalangianas e interfalangianas a 10°, grau de espasticidade leve a moderado no membro afetado, déficit de equilíbrio mínimo e sequela pós-AVE maior que 12
meses.(27,28) Os testes mais utilizados para avaliação dos
resultados são: WMFT (Wolf Motor Function Test), que foi
desenvolvido para ser sensível ao funcionamento motor
em paciente com hemiparesia leve ou moderado, contém 17 tarefas sendo duas delas avaliação de força;(29)
MAL (Motor Activity Log), que consta de uma entrevista estruturada que avalia a qualidade e quantidade com
que o paciente usa o membro afetado em Atividades de
Vida Diária (AVD). Desenvolvido para medir a melhoria
do “não uso aprendido” constando de 14 tarefas funcionais da mão durante as atividades do cotidiano;(30,31,32,33)
EFM(Fugl Meyer Assesment Scale)uma escala de mensuração do comprometimento motor e sensorial, desenvolvida em 1975 por Fugl Meier e colaboradores e ARA/
ARAT (Action Research Arm Test) Teste da Ação da Extremidade Superior (ARAT) foi originalmente concebida com
19 itens e avalia as complexas atividades da extremidade
superior sobre o pressuposto de que todas as atividades
funcionais podem ser sintetizadas em quatro tipos básicos de função: compressão, preensão, pinçamento e atividades de alcance, função motora Grossa.(34) Os protocolos nos quais a duração e a quantidade de tratamento ou
regime de restrição diferem do descrito por Taub são referidos como “Modificado CIMT”(mCIMT).
Percursos metodológicos: Critérios de busca utilizados na plataforma PEDro: palavras chaves: stroke;
constraint induced movement therapy; Clinical Trial Random. Critérios de inclusão: pacientes pós Stroke; membro
superior, idade acima de dezoito anos; artigos completos
e/ou resumo expandido disponíveis nos bancos de dados;
redigidos em inglês, português ou espanhol. Critérios de
exclusão: artigos de relato de caso, crianças, paralisia cerebral, outros distúrbios neurológicos, artigos repetidos.
Após (re)leitura dos artigos encontrados foi realizado a categorização dos artigos segundo os critérios das escalas
de qualidade PEDro e da escala de Jadad (1996). Nesse
banco de dados foram encontrados 52 artigos, sendo 13
de revisão sistemática e 39 trial control. Foram excluídos
23 McDonnell, M. Action Research Arm Test. Australian
Journal of Physiotherapy 2008; artigos, por não se incluírem no critério de inclusão. Após a leitura comparamos os
estudos da escala avaliativa de PEDro com escala de Jadad
e obteve-se os seguintes resultado (ver anexo).
Resultado
Na avaliação dos 26 artigos pela escala de Jadad e
a escala PEDro verifica-se que há uma diferença notável dos resultados entre as escalas e os seus domínios. A
escala Jadad é considerada pelo movimento de Medicina
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Baseada em Evidência, uma escala padrão ouro na avaliação de qualidade dos ECRs. Nos estudos da CIMT, indexados no PEDro, nenhum apresentou o desenho padrão
ouro:estudo duplo cego, somente 4 pontuou três na escala jadad, dois declaram as razões da perda da amostra, fatos esses que implicam a nota baixa na escala de
Jadad. Os resultados da leitura dos artigos da CIMT permitem as seguintes inferências: dados não conclusivos
que aprovem a eficácia embora três artigos tenha em seu
título a palavra eficácia: Efficacy of a child-friendly form
of constraint-induced movement therapy in hemiplegic cerebral palsy...; Efficacy of constraint-induced movement therapy for children with cerebral palsy... e Efficacy of modified constraint-induced movement therapy in
chronic stroke ...; que os estudos carecem da elucidação
de como a janela de tempos diferentes opera na exposição da técnica, nos Acidente Vascular Cerebral agudo, subagudo e crônico, nos mecanismos de recuperação;baixa
representatividade de desenhos duplo-cego. Revendo as
medidas de avaliação chama a atenção que nenhum dos
estudos tenha aplicado o Código Internacional de Funcionalidade (CIF), visto que não somente pontua a funcionalidade e incapacidade como os fatores contextuais: ambientais e pessoais que facilitam ou constituem obstáculo
para a recuperação. Numa síntese das revisões sistemáticas encontradas nessa plataforma e referendando nos
seus autores( Peurala et al(2012); Shi YX et al(2011); Nijland et al(2011); Corbetta et al(2009,2010); Langhorne
et al (2009); pode-se pontuar as seguintes limitações dos
estudos: amostra pequena e heterogenia; falta de padronização da metodologia aplicada nos estudos e nas intervenções, falta de homogeneidade no resultado das medidas adotada. Todos esses autores, citados acima, tem
em consenso que são necessários mais estudos para descobrir os protocolos de tratamento ideal para CIMT e que
maiores estudos clínicos randomizados são necessárias
para resolver essas incertezas.
Discussão
O modelo padrão ouro para demonstrar eficácia são
os ensaios controlados randomizados, que geralmente
utilizados para avaliar intervenção medicamentosa (pílula ou vacina) cujo efeito se quer medir é administrado por via oral, parenteral, etc. A ação da intervenção é
bioquímica e previamente testado em modelos laboratoriais e em cobaias. Em intervenções de mudança de hábitos e comportamentos, como é o caso da CIMT, a intervenção é um pacote de medidas que envolvem atividades objetivas (atividades físicas, adesão,meio ambiente), cognitivas e intersubjetivas entre o sujeito parético e terapeuta,família e cuidador. Essa rede causal
complexa é uma limitação para os ensaios randomizados, mas não impedimento, é preciso abrir espaços avaliativos com novas metodologias avaliativas para estudo similares e incentivo público e privado para pesquisas não invasivas.
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Constraint induced movement therapy(Trial)1

PEDro

JADAD

Reduced-intensity modified constraint-induced movement therapy versus conventional therapy for upper
extremity rehabilitation after stroke: a multicenter trial 2

8/10

1

Modified constraint-induced movement therapy improved upper limb function in subacute poststroke patients:
a small-scale clinical trial. 3

8/10

1

Short and long-term outcome of constraint-induced movement therapy after stroke: a randomized controlled
feasibility trial [with consumer summary Six hours arm therapy for 10 consecutive weekdays 4

8/10

2

Is modified constraint-induced movement therapy more effective than bimanual training in improving arm
motor function in the subacute phase post stroke? A randomized controlled trial5

7/10

1

Combined botulinum toxin type A with modified constraint induced movement therapy for chronic stroke patients with upper extremity spasticity: a randomized controlled study.6

7/10

2

Very early constraint-induced movement during stroke rehabilitation .7

7/10

2

Effects of constraint-induced therapy versus bilateral arm training on motor performance, daily functions, and
quality of life in stroke survivors8

7/10

1

Constraint induced therapy versus dose matched control intervention to improve motor ability, basic/extended
daily functions, and quality of life in stroke9

7/10

1

A study of constraint-induced movement therapy in subacute stroke patients in Hong Kong 2–16 weeks10

7/10

3

Effects of modified constraint-induced movement therapy on movement kinematics and daily function in patients
with stroke: a kinematic study of motor control mechanisms 2 hours per day, 5 days per week, for 3 weeks.11

7/10

2

Constraint-induced therapy with trunk restraint for improving functional outcomes and trunk-arm control after
stroke: a randomized controlled trial12

6/10

1

Bobath concept versus constraint-induced movement therapy to improve arm functional 29recovery in stroke
patients: a randomized controlled trial [with consumer summary]13

6/10

1

A 6-month follow-up after constraint-induced movement therapy with and without transfer package for patients
with hemiparesis after stroke: a pilot quasi-randomized controlled trial [with consumer summary]14

6/10

1

Randomized trial of distributed constraint-induced therapy versus bilateral arm training for the rehabilitation
of upper-limb motor control and function after stroke were randomized to dCIT, BAT, or CT groups. Each group
received treatment for 2 h/d and 5 d/wk for 3 weeks.15

6/10

1

Shortened constraint-induced movement therapy in subacute stroke -- no effect of using a restraint: a randomized controlled study with independent observers16

6/10

1

A randomized controlled trial of constraint-induced movement therapy after stroke17

6/10

2

Constraint-induced movement therapy during early stroke rehabilitation18

6/10

3

Effects of modified constraint-induced movement therapy on reach-to-grasp movements and functional performance after chronic stroke: a randomized19

6/10

1

Kinematic and clinical analyses of upper-extremity movements after constraint-induced movement therapy in
patients with stroke: a randomized controlled trial20

6/10

3

A randomized controlled trial of modified constraint-induced movement therapy for elderly stroke survivors:
changes in motor impairment, daily functioning, and quality of life HRQOL.21

6/10

2

Effect of constraint-induced movement therapy on upper extremity function 3 to 9 months after stroke: the
EXCITE randomized clinical trial22

6/10

3

Effectiveness of modified constraint-induced movement therapy on upper limb function in stroke subjects23

6/10

1

Efficacy of modified constraint-induced movement therapy in chronic stroke: a single-blinded randomized
controlled trial24

6/10

2-

Effectiveness of constraint-induced movement therapy in chronic stroke patients25

6/10

1

Constraint-induced therapy in stroke: magnetic-stimulation motor maps and cerebral activation26

6/10

2

Modified constraint-induced therapy combined with mental practice: thinking through better motor outcome
,tients were then randomly assigned to one of 2 groups using a random numbers table:27

5/10

2-

Modified constraint-induced therapy in chronic stroke: results of a single-blinded randomized controlled trial128

5/10

2

Constraint-induced movement therapy results in increased motor map area in subjects 3 to 9 months after
stroke 29

5/10

1
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Fatores relacionados à ocorrência de valgismo
dinâmico de joelho durante a descida de
degrau: uma revisão da literatura.
Factors related to the occurrence of dynamic knee valgus during stair descent: a literature review.
Kênia Kiefer Parreiras de Menezes(1), Diego Xavier Leite(1), Patrick Roberto Avelino(2), Christina Danielli Coelho de Morais Faria(3), Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela(4).
Departamento de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Belo Horizonte (MG), Brasil.
Resumo
Introdução: A atividade de subir e descer escadas apresenta alta demanda para os indivíduos. Uma alteração de movimento comum nesta atividade é o valgismo dinâmico de joelho, que ocorre durante a descida do degrau. Objetivo:
Realizar uma revisão da literatura sobre os fatores associados à ocorrência do valgismo dinâmico de joelho durante
a descida do degrau. Método: Foi realizada uma busca eletrônica utilizando estratégia otimizada para cada base de
dados e uma busca manual nas referências dos estudos incluídos pela busca eletrônica. Os estudos foram avaliados
por dois autores independentes quanto à elegibilidade e extração dos dados. Resultados: A estratégia de busca retornou 743 estudos e 740 foram excluídos após análise. A busca manual retornou dois estudos e ambos foram incluídos, totalizando cinco estudos. Os fatores associados ao valgismo dinâmico de joelho foram: força muscular de quadril, pelve e tronco; força e ativação dos músculos do quadril; dorsiflexão limitada durante a descida de degrau; e amplitude de rotação medial do quadril. Fatores que modificam a cinemática do quadril e do complexo tornozelo-pé estão
associados ao valgismo dinâmico de joelho durante a descida de degrau. É importante, portanto, considerar a interdependência entre as articulações objetivando uma visão global do paciente. Conclusão: Alterações biomecânicas presentes não apenas no joelho estão associadas à ocorrência de valgismo dinâmico de joelho durante a descida de degrau. Assim, sugere-se, que na prática clínica a avaliação biomecânica desta atividade seja realizada com foco no joelho e nas demais articulações do membro inferior e tronco.
Palavras chave: Geno Valgo, Atividade Motora, Biomecânica.
Abstract
Introduction: The ability to ascend and descend stairs requires higher demands on the individuals. Dynamic valgus
of the knee of the support lower limb commonly occurs during stair descent. Objective: To review the literature regarding the factors associated with the occurrence of dynamic knee valgus during stair descent. Methods: An electronic search was performed by using optimal strategies, followed by a manual search. The studies were independently
reviewed by two authors regarding their eligibility and data extraction. Results: The search returned 743 studies and
740 were excluded after reading the title, abstracts, and full texts. The manual search returned two studies and both
were included, totaling five included studies. The factors associated with dynamic knee valgus were muscular strength of the hip, pelvis, and trunk; activation of the hip muscles, limitation of the dorsiflexion, and range of hip medial
rotation. Factors which could modify the kinematics of the hip and the ankle-foot joints were associated with dynamic knee valgus during stair descent. Thus, health professionals should be aware of the interdependence between the
joints, since the dynamic knee valgus was associated with changes in other body parts. Conclusions: Biomechanical
changes, which are found not only in the knee joint, were associated with the occurrence of dynamic knee valgus during stair descent. It is possible to suggest that within clinical contexts, the biomechanical evaluation of the stair descent should focus on the knee joint and on other joints of the trunk and lower limb.
Key-words: Genu Valgum, Motor Activity, Biomechanics.
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Valgismo de joelho na descida de degrau.

INTRODUÇÃO

veis fatores que estejam associados ao valgismo dinâ-

A atividade de subir e descer escada apresenta alta

mico de joelho.

demanda para os indivíduos, principalmente para aque-

Vários estudos analisaram possíveis fatores asso-

les com disfunções nos membros inferiores.(1,2) Indivídu-

ciados ao valgismo dinâmico de joelho durante ativida-

os com baixa capacidade em seu sistema musculoesque-

des como aterrissagem do salto e também durante a

lético podem apresentar disfunções de movimento duran-

descida de degraus.(10,14-18) Dentre essas atividades, a

te sua execução.(3) Uma alteração de movimento comum

descida de degrau seria uma atividade de vida diária

nesta atividade é o valgismo dinâmico de joelho, que

executada por boa parte dos indivíduos, de forma que a

ocorre no membro de apoio durante a descida do degrau.

aterrissagem do salto estaria presente em gestos espor-

O valgismo dinâmico corresponde à projeção medial do

tivos, como os do voleibol e basquete.(17,18) Dessa forma,

joelho no plano frontal, que está associada a movimentos

a descida de degrau pode ser um desfecho clínico de

excessivos em todas as articulações do membro inferior,

maior relevância, considerando-se que é uma atividade

ocorrendo uma rotação medial e adução do quadril, rota-

realizada mais comumente, independente da prática de

ção medial da perna e pronação do complexo tornozelo-

algum esporte. Logo, partindo-se do pressuposto de que

-pé.(4,5) Portanto, a atividade de descer um degrau pode

a ocorrência de um valgismo dinâmico durante a desci-

ser um importante desfecho na prática clínica, dado que

da de um degrau pode deixar o indivíduo susceptível a

a execução dessa atividade com a presença de alterações

lesões, sendo esse um possível desfecho clínico e objeto

no padrão de movimento pode gerar sobrecarga às ar-

de intervenção, torna-se relevante investigar os fatores

ticulações dos membros inferiores (MMII), contribuindo

que estejam relacionados à sua ocorrência, pois esses

para o desenvolvimento de lesões.(4)

fatores serão alvo de avaliação e de planejamento da in-

Deficiências em estrutura e função nas articulações

tervenção. Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar

do pé e quadril podem estar associadas à ocorrência do

uma revisão da literatura sobre os fatores já identifica-

valgismo dinâmico do joelho. Um estudo recente de-

dos como associados à ocorrência do valgismo dinâmi-

monstrou que fatores distais, como um varismo exces-

co de joelho durante a atividade de descer um degrau.

sivo de antepé, conjuntamente com fatores proximais,
como uma baixa rigidez tecidual durante a rotação me-

MÉTODOS

dial do quadril, foram associados à ocorrência do valgis-

Uma busca eletrônica foi realizada nas bases de

mo de joelho durante uma atividade em cadeia cinemá-

dados Medline, EBSCO, Scopus, Scielo, LILACS e Web

tica fechada.(6) Além disso, estudos prévios já demons-

of Science, utilizando uma estratégia de busca otimiza-

traram que o valgismo dinâmico de joelho predispõe à

da com a seguinte combinação de termos: biomecha-

ocorrência de lesões nos MMII, em especial na articula-

nics, hip joint, knee joint, weight-bearing, valgus, step,

ção do joelho, dado que essa disfunção de movimento

stair e footstep.

pode promover uma lateralização excessiva da patela(7)

Os critérios de inclusão para seleção dos estudos

e torques rotacionais excessivos na articulação tíbio-fe-

foram: estudos com indivíduos saudáveis ou com algu-

moral.(4,5) Nesse sentido, já foi demonstrado que o val-

ma disfunção musculoesquelética, que avaliaram a bio-

gismo dinâmico de joelho está associado com a ocorrên-

mecânica do valgismo dinâmico de joelho (movimentos

cia de algumas disfunções, como a síndrome da dor pa-

de joelho e quadril nos planos transverso e frontal) du-

as rupturas ligamentares

rante a descida de degrau e que investigaram fatores

telofemoral,

(8,9)

(10)

e a síndro-

me da banda íliotibial.(11)
Considerando-se todas as possíveis alterações associadas a essa disfunção de movimento, algumas inter-

associados a essa disfunção de movimento. Não foi aplicada nenhuma restrição em relação ao idioma e ano de
publicação do estudo.

venções poderiam ser propostas para aqueles indivíduos

Para seleção dos estudos, primeiramente foi feita

que apresentem o valgismo dinâmico durante atividades

uma análise por títulos e posteriormente, por resumos,

em cadeia cinemática fechada. Palmilhas biomecânicas

o que permitiu a exclusão de alguns estudos. Posterior-

poderiam ser recomendadas para indivíduos com alte-

mente os estudos selecionados para a próxima etapa

rações de alinhamento nos ossos do pé.(12) Na articula-

foram lidos integralmente e só então, após atenderem

ção do quadril, o fortalecimento muscular dos rotadores

aos critérios de inclusão já citados anteriormente, foram

laterais (e.g., glúteo máximo, porção posterior do glú-

incluídos nesta revisão. Além disso, foi realizada, tam-

teo médio, músculos pélvico-trocantéricos) poderia ser

bém, uma busca manual ativa nas referências dos es-

utilizado com o objetivo de aumentar a rigidez articular

tudos incluídos a partir da busca eletrônica. Os estudos

passiva do quadril durante o movimento de rotação me-

foram avaliados por dois autores de forma independen-

dial, levando-se em conta que a rigidez articular do qua-

te em relação à elegibilidade.

dril mantém relação com a força dos rotadores laterais.

Os dados foram extraídos e dispostos em um for-

Entretanto, para que essas intervenções sejam utili-

mulário padrão, adaptado da Colaboração Cochrane.(19)

zadas na prática clínica é necessário conhecer os possí-

As informações extraídas dos estudos foram: tipo de es-

(13)
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tudo, características dos participantes incluídos como,

Todos os estudos foram realizados com amostras de

sexo, idade e tamanho da amostra, o método de avalia-

conveniência, em mulheres saudáveis ou com dor pate-

ção da cinemática do membro inferior utilizado, a divi-

lofemoral, com idades entre 11 e 45 anos. Dos cinco es-

são dos grupos, a intervenção ou relação investigada e
os resultados encontrados.
RESULTADOS
A estratégia de busca eletrônica retornou 743 estudos. Desses, 739 foram excluídos após a leitura dos títulos e resumos. Portanto, quatro estudos foram selecionados para a leitura completa do texto. Após essa etapa,
somente três estudos foram incluídos nesta revisão, segundo os critérios de inclusão estabelecidos. A busca
manual nas referências dos estudos incluídos a partir da
busca eletrônica retornou dois estudos e ambos foram
incluídos após análise. Dessa forma, o número total de
estudos incluídos e descritos no presente estudo foram
cinco(14,20-23) (Figura 1). As principais razões para exclusão dos estudos foram: análise de outras articulações,
análise em outros planos que não investigavam o valgismo, estudos que avaliaram a marcha e estudos que avaliaram somente a subida de degraus.
Os estudos encontram-se sumarizados na tabela
1, sendo quatro estudos exploratórios (correlacionais) e
um descritivo (estudo de caso).

Figura 1. Fluxograma de inclusão e exclusão dos estudos.

Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados.
Autor

Tipo de
estudo

Amostra

Instrumentos
de avaliação

Objetivo

Resultados

Avaliar os efeitos de um programa de exercícios com foco na
musculatura do quadril, pelve
e tronco sobre a dor patelofemoral, estado funcional e
posicionamento dos membros
inferiores durante a marcha e
descida de degrau.

Houve melhora significativa da dor,
aumento da força de rotadores
externose abdutores de quadril e
quadríceps, redução da adução e
rotação interna de quadril na fase
de apoio e diminuição do valgismo
do joelho durante a descida de
degraus.

Mulheres com dor patelofemoral
apresentaram aumento do pico de
rotação interna, diminuição da força muscular de quadril e aumento
da ativação de glúteo máximo.

Estudo de
caso

Duas mulheres (20 e
37 anos) com
dor patelofemoral

Sistema de
análise de movimento.

Correlacional

41 mulheres
(18 a 45
anos) com
dor patelofemoral
(n=21) e sem
dor (n=20)

Determinar se mulheres com
dor patelofemoral apresentavam diferenças na cinemática,
Sistema de
força e padrão de ativação
análise de movimuscular do quadril durante a
mento e eletrocorrida, aterrisagem do salto
miografia.
e descida de degrau, quando
comparadas com mulheres sem
dor.

Correlacional

20 mulheres
saudáveis
entre 20 e 30
anos.

Sistema de
análise de movimento e eletromiografia.

Descrever as relações entre
os ângulos do quadril e joelho
no plano frontal, força e recrutamento da musculatura do
quadril durante a descida de
degrau.

Os ângulos de adução do quadril,
o recrutamento eletromiográfico
do glúteo máximo e a força de abdução do quadril correlacionaramse positivamente com o valgismo
do joelho.

Rabin &
Kozol,
2010

Correlacional

29 mulheres
saudáveis
com média
de idade de
24,3 anos.

Testes clínicos e
escala de observação direta da
qualidade dos
movimentos.

Determinar a associação entre
as amplitudes de movimento
do quadril e tornozelo, força
muscular do quadril e a qualidade dos movimentos dos
MMII, no teste de descida de
degrau de forma lateral.

Diminuição do grau de dorsiflexão
do tornozelo, com o joelho fletido e
na posição de suporte de peso, em
indivíduos com uma qualidade de
movimento moderada, em comparação com os indivíduos com uma
boa qualidade de movimento.

Maia et
al., 2012

Correlacional

104 mulheres
atletas entre
11 e 18 anos.

Biofotogrametria

Avaliar a associação entre a
rotação medial do quadril e o
ângulo de valgismo durante o
teste de descida do degrau.

Associação negativa entre a rotação medial do quadril com o valgo
dinâmico do joelho sem o fator
confundidor da idade.

Mascal
et al.,
2003

Souza &
Powers,
2009

Hollman
et al.,
2009
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tudos, três utilizaram sistemas de análise de movimen-

das de forma lateral. Os individuos foram divididos em

to para avaliação e interpretação dos resultados. Além

dois grupos segundo a qualidade do movimento realiza-

disso, os cinco estudos avaliaram a associação da bio-

do (boa qualidade e moderada qualidade), avaliada por

mecânica do quadril com o valgismo dinâmico de joelho

uma escala previamente estabelecida de seis pontos.

na descida de degraus e apenas um investigou a asso-

Ambos os examinadores que realizaram as medidas en-

ciação desta condição com a biomecânica do tornozelo.

contraram uma significativa diminuição do grau de dor-

O objetivo de Mascal et. al. (2003) foi descrever

siflexão do tornozelo com o joelho fletido e na posição

uma abordagem alternativa de tratamento para a dor

de suporte de peso para os indivíduos com uma qualida-

patelofemoral baseados na hipótese de que a fraqueza

de de movimento moderada em comparação com os in-

do quadril, pelve e musculatura do tronco pudessem in-

divíduos com uma boa qualidade de movimento.

fluenciar o alinhamento dos MMII e contribuir para essa

Por fim, Maia et al. (2012) objetivaram avaliar a

condição de saúde. Os indivíduos foram avaliados du-

associação entre a rotação medial do quadril e o ângu-

rante a marcha e a descida de um degrau antes e após

lo do valgismo (bidimensional) durante o teste de desci-

a intervenção. Ambos os pacientes obtiveram uma me-

da do degrau. Como resultados, houve significância in-

lhora no estado funcional e relataram redução significa-

versa entre a rotação medial do quadril com o valgo di-

tiva da dor patelofemoral, além do ganho significativo

nâmico do joelho sem o fator de confusão da idade, ou

de força de rotadores externos de quadril, glúteo má-

seja, quanto menor a rotação medial do quadril, maior

ximo, glúteo médio e quadríceps. Melhoras significati-

o valgo do joelho homolateral durante o movimento de

vas também foram observadas para a atividade de des-

descer degrau.

cer degraus, com uma redução da adução e rotação interna de quadril na fase de apoio, diminuição do valgismo do joelho.

DISCUSSÃO
Esta revisão objetivou identificar estudos que ana-

Souza e Powers (2009) investigaram se mulheres

lisaram os fatores relacionados à ocorrência de valgismo

com dor patelofemoral apresentariam diferenças na ci-

dinâmico de joelho durante a descida de degrau. Identi-

nemática, força e padrão de ativação muscular do qua-

ficar estes fatores é de extrema importância na preven-

dril, quando comparadas com o grupo controle sem dor.

ção de lesões não só nos joelhos como também nos tor-

Os autores encontraram maior pico de rotação interna de

nozelos, como entorses, ou outras alterações decorren-

quadril, menor pico de torque isométrico de abdução de

tes dessa condição, como por exemplo, a síndrome pa-

quadril e menor torque de extensão de quadril no grupo

telofemoral.

com dor patelofemoral em comparação ao grupo controle.

Dos estudos incluídos, os fatores encontrados re-

Com relação à amplitude do sinal eletromiográfico (EMG)

lacionados à ocorrência de valgismo dinâmico de joelho

de glúteo máximo, houve um aumento da ativação desse

durante a descida de degrau foram: 1) força muscular

músculo em mulheres com dor patelofemoral durante a

de quadril, pelve e tronco; 2) angulação de joelho e qua-

descida de degrau em comparação ao grupo controle.

dril no plano frontal; 3) ativação muscular da articulação

Hollman et. al. (2009), semelhante ao estudo an-

do quadril; 4) limitação de dorsiflexão no movimento de

terior, investigaram as relações entre os deslocamentos

descida de degrau pelo passo lateral e 5) amplitude de

angulares do quadril e joelho no plano frontal, a força

rotação medial do quadril.

muscular do quadril e o recrutamento eletromiográfico

Baseados em seus achados, Mascal et. al. suge-

em mulheres durante a descida de degrau. Secundaria-

riram que a avaliação e tratamento do quadril, pelve e

mente compararam o valgismo de joelho, o alinhamento

musculatura do tronco devem ser considerados em pa-

adutor do quadril e o recrutamento eletromiográfico de

cientes que apresentam dor patelofemoral associada a

glúteos máximo e médio entre a descarga de peso uni-

uma cinemática anormal dos MMII. Souza e Powers afir-

podal e a descida de degrau. Como resultados, os auto-

maram que uma função do quadril anormal foi associada

res hipotetizaram que o recrutamento de glúteo máxi-

à presença de dor patelofemoral e de disfunções de mo-

mo poderia ter maior associação com a redução do joe-

vimento. Hollman et. al. concluiram que, clinicamente,

lho valgo em mulheres do que a força de rotação exter-

pode ser prudente concentrar os exames e intervenções

na durante a tarefa de descer um degrau. Da mesma

no quadril juntamente à mecânica do joelho, com espe-

forma, eles sugeriram que a força de glúteo médio po-

cial atenção para a função de glúteo máximo. Já para

deria estar associada com o aumento do valgismo do

Rabin e Kozol, deve-se considerar a avaliação do mo-

joelho.

vimento de dorsiflexão do tornozelo quando se obser-

O estudo de Rabin e Kozol (2010) objetivou deter-

va um padrão de movimento alterado dos MMII durante

minar a associação entre as amplitudes de movimento

o teste de descer degraus pelo passo lateral. Por fim, os

do quadril e tornozelo, bem como as medidas de força

dados de Maia et al. sugeriram uma possível associação

muscular do quadril, com a qualidade dos movimentos

entre a diminuição da rotação medial do quadril com o

dos MMII, em mulheres saudáveis, na descida de esca-

aumento do valgo do joelho.
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Assim, de forma geral, os fatores reportados pelos

do, de uma pequena porção do corpo, para uma visão do

estudos incluídos apontaram para deficiências não so-

todo. Dessa forma, somente uma avaliação local do jo-

mente em estruturas e funções da articulação do joelho,

elho estaria excluindo possíveis fatores causais relacio-

mas também em diversas outras estruturas que podem

nados à biomecânica desta articulação que podem levar

interferir na biomecânica do joelho. Fatores que modifi-

ao valgismo dinâmico.

cam a cinemática do tronco, quadril, pelve e do complexo

Futuros estudos deverão investigar outros fato-

tornozelo-pé estão associados ao valgismo dinâmico de

res distais em potencial relacionados a essa disfunção,

joelho durante a descida de degrau. Dentre esses fatores

como o alinhamento do complexo tornozelo-pé. Tam-

a literatura tem concentrado esforços na estrutura e fun-

bém são necessários mais estudos experimentais que

ção da articulação do quadril(16,20,23). Força reduzida ou al-

analisem os efeitos de uma intervenção focada na mo-

terações no padrão de ativação de músculos que podem

dificação da função da articulação do quadril (como a

controlar a rotação medial e a adução do quadril, como

força muscular) sobre a cinemática dos MMII durante a

os glúteos, parecem ser os fatores mais preponderantes

descida de degrau e também seus efeitos sobre a reabi-

relacionados a essa disfunção de movimento. Outro pos-

litação e prevenção de lesões musculoesqueléticas.

sível fator seria alterações no alinhamento dos segmentos do tornozelo-pé (e.g., antepé e retropé), entretan-

CONCLUSÕES

to esses fatores ainda não foram investigados em rela-

Esta revisão da literatura identificou que alterações

ção ao valgismo dinâmico de joelho durante a descida de

biomecânicas presentes não apenas na articulação do

degrau, mas apenas durante a aterrissagem do salto(6).

joelho já foram identificadas como associadas a ocor-

Ressalta-se assim que, para a conduta clínica, é

rência de valgismo dinâmico de joelho durante a descida

importante o terapeuta apresentar uma visão que consi-

de um degrau. Esta condição está relacionada principal-

dere a interdependência dos segmentos corporais, uma

mente com alterações na função da articulação do qua-

vez que, como apresentado, o valgismo dinâmico de jo-

dril (como força muscular, ativação muscular e alinha-

elho geralmente está associado a alterações em diver-

mento do colo femoral). É possível sugerir que na práti-

sas outras partes do corpo. Os movimentos do joelho e

ca clínica a avaliação biomecânica da atividade de des-

de todo o corpo envolvem uma grande cadeia sinérgi-

cer um degrau seja realizada com foco não apenas no

ca entre ossos, ligamentos, músculos e tendões e, por-

joelho, mas também nas demais articulações do mem-

tanto, sua avaliação, deve sair do foco específico, isola-

bro inferior e tronco.
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A pessoa idosa no meio rural: revisão bibliográfica.
The elderly in rural areas: literature review.
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Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos (SP), Brasil.
Resumo
Introdução: As informações sobre a saúde da população idosa e suas demandas por serviços médicos e sociais são
fundamentais para o planejamento da atenção e promoção da saúde. Objetivo: O objetivo do trabalho foi analisar a
situação do idoso na zona rural no Brasil por meio de revisão bibliográfica em revistas indexadas. Método: Foi realizada uma revisão da literatura, para coletar artigos sobre idosos que vivem no meio rural no Brasil, por meio das bases
de dados eletrônicas MEDLINE, GOOGLE ACADÊMICO e BIREME com os descritores: “idoso rural”. Resultados: Entre
as referências encontradas, sete artigos foram selecionados por serem realizados com a população brasileira. Entre os
principais resultados destaca-se que média de rendimento dos idosos da área rural é constantemente menor que os
urbanos; os da área rural têm maiores problemas de saúde e tendem a ser mais severos que os urbanos; ao mesmo
tempo em que os problemas de saúde mental não são facilmente tratados e de fato, os serviços de atenção a saúde
são escassos. Intressante adicionar, que não foi encontrado nenhum estudo sobre a atuação da fisioterapia nessa população. Nesse estudo, observamos ainda que no meio rural, a velhice e o processo de envelhecer, significa a perda da
capacidade funcional, a autonomia e independência. Conclusão: O estudo contribuiu para a caracterização dos idosos
que vivem no meio rural do Brasil, já que ainda são poucos os estudos realizados nesse meio.
Palavras chave: Idoso; população rural; Saúde do idoso;

Abstract
Introduction: Information about health in elderly people and their need for medical and social services are essential
to planning and encouragement of health. Aim: The objective of this study was to analyze the situation of the elderly in rural areas in Brazil through literature review in refereed journals. Methods: We performed a literature review
to collect articles about older people living in rural areas, through the electronic databases MEDLINE, Google Scholar and BIREME with the descriptors: “Rural Elderly.” Results and Discussion: Among the studies found, we selected
seven studies because they were realized with Brazilian population. The main results were that the average income of
the elderly in rural areas is lower than the urban; the rural area have major health problems and tend to be more severe than urban; mental health problems are not easily treated and in fact, the health care services are scarce. Also,
there was no report about physical therapy in this population. In this study, we also observed that in rural areas, for
the elderly, aging and the aging process mean the loss of functional capacity, autonomy and independence. Conclusion: The study contributed to the characterization of the elderly living in rural areas of Brazil, since there are few
studies in this area.
Keywords: Aged; rural population; Health of the elderly.

Recebido em: 10/04/2013. Aceito em: 06/06/2013
1. Especialista em Fisioterapia Hospitalar com enfoque em UTI e Fisioterapia Geriátrica, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
São Carlos (SP), Brasil.
2. Especialista em Fisioterapia Geriátrica Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos (SP), Brasil.
3. Mestre em Fisioterapia; Especialista em Fisioterapia Geriátrica, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos (SP), Brasil.
Endereço de correspondência:
Anna Carolyna Lepesteur Gianlorenço - acgianlorenco@yahoo.com.br - Universidade Federal de São Carlos - Rodovia Washington Luis,
km 235 - CEP 13.565-905 – São Carlos - SP - Brasil - TEL: (016) 3351-8628- FAX. (016) 3361-2081

Ter Man. 2013; 11(52):287-290

288

A pessoa idosa no meio rural.

INTRODUÇÃO

radas cientificamente como senescência; porem, outro

Cada vez mais cresce o índice de idosos no mundo.

período, denominado senilidade, ocorre com o envelhe-

Para a Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, es-

cimento anormal ou patológico, no qual o efeito negati-

pera-se que ocorra uma transformação demográfica

vo das doenças provoca incapacidade progressiva para

mundial nos próximos 50 anos, haja vista que o numero

uma vida saudável e ativa.(3)

de idosos no ano 2000 foi de 600 milhões e chegara a 1

As idades constituem atualmente uma vertente da
gerontologia, em que os idosos muito idosos ou muito

bilhão e 200 mil em 2050.(3)
Atualmente existem cerca de 17 milhões de idosos

velhos, ou, ainda, com 80 anos ou mais, são pertencen-

no Brasil, e destes, 12,8% possuem mais de 80 anos

tes a quarta idade, que seria a etapa alusiva à fase de

de idade. Os idosos com 80 anos ou mais somam 1,1%

declinação, com maior dependência e acelerada perda

da população brasileira.(5) Em quase todos os países do

das capacidades funcionais e cognitivas.(5) O prolonga-

mundo, o grupo populacional que mais cresce é o de

mento do tempo de vida das pessoas tem suscitado inú-

pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, tendo

meros questionamentos sobre os condicionantes das

a previsão de duplicação nos próximos dois decênios, o

condições de saúde dos idosos na sociedade atual.(1)

que representa uma mudança populacional sem prece-

As alterações que ocorrem no envelhecimento são
acompanhadas por limitações no desempenho funcio-

dentes.(5)
A partir dos anos 80, o envelhecimento populacio-

nal que comprometem a participação social da pessoa

nal tornou-se um fenômeno que atinge grande parte do

idosa, conseqüentemente prejudicando sua qualidade

mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em pa-

de vida.(3)

íses em desenvolvimento.(1) Nesta linha, o envelheci-

O envelhecimento populacional este relacionado á

mento é definido pela Organização Pan-Americana de

diminuição das taxas de fecundidade e de natalidade e

Saúde e referendado pelo Ministério da Saúde como “um

aos esforços em melhorar as condições de vida da popu-

processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversí-

lação. Nas sociedades em desenvolvimento, isso ocorre

vel, universal, não patológico, de deterioração de um or-

de modo acelerado, sem haver um planejamento para

ganismo maduro, próprio a todos os membros de uma

responder as necessidades dos idosos, acentuando as

espécie de maneira que o tempo torne capaz de fazer

desigualdades e aumentando a demanda por serviços

frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto au-

de saúde.(4)

mente sua possibilidade de morte”.

As informações sobre a saúde da população idosa e

(5)

Partindo da dificuldade de se estabelecer quando

suas demandas por serviços médicos e sociais são fun-

um individuo começa a envelhecer, vários autores pos-

damentais para o planejamento da atenção e promo-

tulam que o processo de envelhecimento faz parte de

ção da saúde.(3) A revisão da literatura tem demonstrado

um continuo que se inicia com a concepção e só termi-

que do mesmo modo como as redes sociais de apoio in-

na com a morte.(5)

fluenciam as condições de saúde e mortalidade da popu-

A velhice deve ser compreendida em sua totalida-

lação em geral, a presença de apoio social tem sido for-

de porque é, simultaneamente, um fenômeno biológico

temente associada com desfechos positivos, também,

com conseqüências psicológicas, considerando que cer-

para os idosos.(1)

tos comportamentos são apontados como característi-

Os agravos de saúde de longa duração que acome-

cas da velhice. Como todas as situações humanas, a ve-

tem os indivíduos idosos têm na própria idade seu prin-

lhice tem uma dimensão existencial que modifica a re-

cipal fator de risco, agrega-se ainda a idéia da baixa

lação da pessoa com o tempo, gerando mudanças em

renda, advindas das aposentadorias ou da inexistência

suas relações com o mundo e com sua própria historia.

delas, uma vez que a situação socioeconômica influencia

Assim, a velhice não poderia ser compreendida senão

na saúde dos idosos. Os idosos com renda mais baixa

em sua totalidade; também como um fato cultural.(2)

apresentam piores condições de saúde, pior função físi-

O envelhecimento inicia-se após a fecundação, pois

ca e menor uso dos serviços de saúde.(5)

inúmeras células envelhecem, morrem e são substituí-

Considera-se o meio rural, local onde os mitos e

das antes mesmo do nascimento. A Política Nacional de

preconceitos em relação à velhice e processo de enve-

Saúde da Pessoa Idosa classifica como idoso o individuo

lhecer se sustentam em menor proporção.(2) O fato dos

de 60 anos e mais, contudo, ao se considerar que o en-

idosos residirem em áreas rurais, faz com que suas vul-

velhecimento é um processo natural que ocorre ao longo

nerabilidades sejam naturalmente acentuadas como

de toda a experiência de vida do ser humano, por meio

mostra o estudo dos idosos de uma área rural colombia-

de escolhas e de circunstâncias, enfatiza que necessa-

na onde é ressaltado que existem algumas característi-

riamente não se fica velho aos 60 anos.

cas comuns, tanto em países desenvolvidos quanto em

(3)

O individuo pode envelhecer de forma natural, con-

desenvolvimento, dentre eles o Brasil.

vivendo bem com as limitações impostas pela idade,

Pouco ainda tem sido divulgado sobre o perfil dos

mantendo-se ativo ate a fases tardias da vida, conside-

idosos de áreas rurais no contexto nacional.(4) Este estu-
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do é importante, pois pouco tem se falado sobre a saúde

que os problemas de saúde mental não são facilmente

e as condições de vida dos idosos que vivem no meio

tratados e de fato, os serviços de atenção a saúde são

rural no Brasil. Através deste estudo podemos compre-

escassos, inacessíveis e mais custosos que em área ur-

ender melhor o idoso que reside em meio rural e através

bana; o transporte publico é mais necessário, mas muito

disso propor medidas para melhorar a saúde e o bem

menos disponível do que na área urbana, tanto intra

estar daqueles idosos.

como inter regional”.(5)

O objetivo do trabalho foi analisar a situação do

Analisando os dados da pesquisa realizada no Rio
Grande do Sul em 1997, observa-se que, da população

idoso na zona rural no Brasil.

de idosos entrevistada na região urbana, 66,22% nasceram no meio rural e 32,83% no meio urbano. Esse mo-

MÉTODO
Foi realizada uma revisão da literatura, para coletar artigos sobre idosos que vivem no meio rural, por

vimento migratório foi provocado pelo deslocamento da
população em busca de melhores condições de vida.(5)

meio das bases de dados eletrônicas MEDLINE, GOOGLE

A urbanização se faz sentir também nos pequenos

ACADÊMICO e BIREME, no período de janeiro a junho de

municípios, como é o caso de Encruzilhada do Sul – RS.

2012. Foram encontrados 12 artigos utilizando como pa-

Analisando a população rural em relação a população

lavra-chave: “idoso rural”.

total, foi constatado que em 1950 era 89%, reduzin-

Considerando que nosso objetivo foi analisar a si-

do-se para 78% em 1970, para 52% em 1991, e para

tuação do idoso na zona rural no Brasil, foram incluídos

38% em 2000.(5) Porém, pouco ainda tem sido divulga-

apenas os estudos realizados na população brasileira.

do sobre o perfil dos idosos de áreas rurais no contexto nacional.(4)
A capacidade funcional da pessoa idosa é influen-

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca nas bases de dados eletrônicas MEDLINE,

ciada por diversos fatores. Entre eles estão a existência

GOOGLE ACADÊMICO e BIREME resultou em: 12 arti-

de doenças crônicas, as características socioeconômicas

gos. Entretanto cinco deles não se encaixavam no ob-

e demográficas, a auto-avaliação de saúde e a realiza-

jetivo proposto no trabalho, portanto, foram utilizados

ção de atividades sociais e em comunidade.(4)

7 artigos que supriram os descritores utilizados. Os ar-

A distribuição por sexo da população idosa da co-

tigos foram analisados em relação situação do idoso na

munidade estudada foi um achado inesperado, pois a li-

zona rural no Brasil.

teratura mostra uma predominância masculina na área

O fato dos idosos residirem em áreas rurais faz com

rural. Esta estaria relacionada à migração das mulhe-

que suas vulnerabilidades sejam naturalmente acentu-

res para as cidades, buscando atividades menos árdu-

adas. Especificamente no envelhecimento rural, são as

as, além de mudanças residenciais, buscando a proxi-

seguintes “a media de rendimento dos velhos da área

midade dos filhos, moradores de áreas urbanas. É pos-

rural é constantemente menor que os urbanos; os da

sível que essa diferença ocorra por ser mais frequen-

área rural têm maiores problemas de saúde e tendem a

te a migração masculina na área estudada e pelo ele-

ser mais severos que os urbanos; os da área rural con-

vado percentual de idosas solteiras que residem na co-

somem maior quantidade de álcool; ao mesmo tempo

munidade.(5)

Tabela 1. autor (ano) – protocolo - resultados
Autor (ano)

N de idosos/
Protocolo
idade

Garcia e Saintain, 2009

192 idosos/
60 a 89 anos

Questionário, exame bucal e Elevada incidência de hipertensão arterial sistêmica
entrevista
(HAS), acentuado índice de edentulismo

Morais et al., 2008

137 idosos/
80 anos ou mais

94,2% dos idosos nasceram e viveram grande parte
Entrevistas domiciliares,
das suas vidas no meio rural. Reumatismo e HAS são
questões estruturadas
as morbidades mais referidas

Freitas et al., 2010

48 idosos/
60 a 70 anos

Duas perguntas norteadoras, a
Revelou-se como acontecimento positivo, comparado
saber, o que significa a velhice
aos mitos e preconceitos oriundos do meio urbano
e como foi envelhecer.

Sequeira e Silva, 2002

40 idosos/
65 a 75 anos

Questionário e escala de ânimo

Rigo et al., 2010

34 idosos/
60 anos ou mais

Mini-exame do estado mental
52,8% dependência leve em AVDs e nenhum idoso
e escala de atividades de vida
com comprometimento cognitivo
diária (AVD)

Alcântara e Lopes, 2012 30 idosos
Pinto et al., 2006

52 idosos/
60 a 69 anos

Entrevista

Resultados

Níveis médios de bem estar apontando para adequada
relação idoso/meio

Mais da metade dos idosos utiliza a rede municipal
de saúde, porém os resultados expressam dificuldade
de acesso funcional de geográfico

Escala Medical Outcomes study Escores de apoio médio- elevado indicando situação
(MOS)
favorável
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Outro fator que influencia no maior número de mu-

dades rurais, os idosos podem manter a atividade labo-

lheres idosas mais velhas no campo, foi a migração mas-

ral mais facilmente, o que seria inviável em comunida-

culina, rural-urbana, ocorrida na fase produtiva da vida,

des urbanas, onde prevalecem atividades no setor se-

ou seja, nos adultos jovens, estando as razões para tal

cundário e terciário, com valorização da produtividade.(4)

movimento enraizadas em dinâmicas socioeconômicas

Compreende-se, portanto, que a velhice é um pro-

e culturais. Na migração urbano-rural, os idosos geral-

cesso complexo de alterações na trajetória de vida das

mente são independentes financeira e funcionalmente.(5)

pessoas. Cada contexto tem suas particularidades que

Desde a década de 50 do século XX, a realidade

vão alterar o estilo de vidas de cada um com isso, os

vivida no Brasil é da masculinização do envelhecimen-

modos de revelar o significado da velhice e processo de

to no meio rural, pois a migração à procura de trabalho

envelhecer para os idosos dependerão de como viveu

nas cidades e a oferta de empregos nos setores de ser-

essa pessoa e como fazem as adaptações e enfrenta-

viços e de comércio estão absorvendo mais a mão-de-

mentos cotidianos.(2)

-obra feminina.(5)

Nesse sentido, serviços e práticas profissionais

Rowles (1984) indica os meios rurais como contex-

precisam considerar a diversidade de comportamentos

tos privilegiados de envelhecimento, defendendo neles

frente às situações de saúde e de doença, a fim de va-

diversas vantagens, entre as quais: (a) o fato do con-

lorizar as potencialidades dos idosos rurais e estimular

texto físico dos meios rurais permanecerem estável du-

a autonomia, com estilo de vida que valorize e os torne

rante longos períodos de tempo, sendo as mudanças im-

mais independentes do consumo desenfreado.(7)

plementadas gradualmente, o que possibilita às pessoas

Percebeu-se no estudo que, no meio rural, os idosos

maior familiaridade com o meio; (b) ritmo de vida mais

não têm grandes preocupações em manterem a beleza fí-

lento, mais favorável aos idosos cujos tempos de rea-

sica, desejam tão-somente poderem manter-se ativo no

ção possam estar lentificados, proporcionando maior in-

exercício diário de seu trabalho. Dessa forma, a velhice

clinação para a calma do que para as trocas sociais rápi-

e o processo de envelhecer, para eles, significam a perda

das e fragmentadas; (c) maior estabilidade populacional

da capacidade funcional, a autonomia e independência.(2)

proporcionando a manutenção dos laços afetivos, pa-

Interessante salientar que não foram encontrados

rece ser característico de comunidades rurais de des-

trabalho sobre a atuação da fisioterapia na população

cendência italiana a permanência de um dos filhos com

idosa rural. Concluímos que essa população necessita

seus pais, a fim de prover apoio, quando necessário,

de maior atenção em vista de melhores condições de

maior contato, maior rede de vizinhança que dita maior

saúde visando uma melhor qualidade de vida durante

apoio prático, emocional e psicológico.(6,4) Em comuni-

a velhice.
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Resumo
Introdução: Os artigos científicos indexados nas bases de dados eletrônicos são os mais acessados e possuem maior
visibilidade. A comunidade fisioterapêutica internacional tem se voltado para a abordagem da prática baseada em evidências. Objetivo: O estudo teve como objetivo descrever as produções científicas indexadas nas principais bases de
dados eletrônicas da área da saúde com os descritores relacionados à fisioterapia. Método: Estudo descritivo, observacional, em que foram acessadas as bases de dados eletrônicas na área da saúde: Pubmed, Lilacs, Embase e Scopus.
A busca foi realizada a partir dos descritores e seguindo a estratégia de busca: [“Physical Therapy Modalities” OR “Physical Therapy Department, Hospital” OR “Physical Therapy Specialty”]; [“Serviço Hospitalar de Fisioterapia” OR “Modalidades de Fisioterapia” OR “Fisioterapia”]. Resultados: Foram localizados 116251 estudos na base de dados Pubmed,
a base Lilacs 2394 estudos, Embase 67221 e Scopus 1285. Houve um crescimento da produção científica ao longo dos
anos em todas as bases. No entanto, foi observada diferença significativa na quantidade de publicações nas bases de
dados eletrônicas (p<0.01). Conclusão: A base de dados Pubmed apresentou os estudos mais antigos e maior quantidade de publicações indexadas com os descritores relacionados à fisioterapia.
Palavras chave: Serviço Hospitalar de Fisioterapia; Modalidades de Fisioterapia; Fisioterapia; Publicação Científica

Abstract
Introduction: The papers indexed in electronic healthcare databases are the most accessible and have greater visibility. The international community of physiotherapy has focused on the approach of evidence-based practice. Objective: The aim of the study was to describe the scientific productions indexed in several electronic databases of healthcare with key words related to physiotherapy. Methods: A descriptive, observational, that were accessed the electronic healthcare databases: Pubmed, Lilacs, Embase and Scopus. The search was based in key words and the following search strategy: [“Physical Therapy Modalities” OR “Physical Therapy Department, Hospital” OR “Physical Therapy Specialty”]; [“Serviço Hospitalar de Fisioterapia” OR “Modalidades de Fisioterapia” OR “Fisioterapia”]. Results:
There were found 116251 studies in Pubmed database, the Lilacs database 2394 studies, Embase 67221 and Scopus
1285. There was a growth in scientific production over the years on all databases. However, significant difference was
observed in the number of publications in electronic databases (p<0.01). Conclusion: The Pubmed database showed
older studies and larger quantity of publications indexed with key words related to physiotherapy.
Keywords: Physical Therapy Department Hospital; Physical Therapy Modalities; Physical Therapy Specialty, Scientific Publication
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Introdução

bases de dados até dezembro de 2011.

A fisioterapia é uma das mais jovens profissões da

As quantidades de publicações foram descritas em

área da saúde. No período entre 1929 e 1969, a profis-

frequências absolutas e relativas e categorizadas por

são de fisioterapeuta foi exercida sem regulamentação

ano de publicação. Para a comparação entre as bases

(1)

. O Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969, data

eletrônicas com relação ao número de publicações foi

em que se comemora o Dia do Fisioterapeuta, represen-

utilizado o teste de Kruskall-Wallis(9), por meio do pro-

tou um marco importante para esses profissionais, que

grama STATA versão 11.2. Este teste é aplicado quando

seriam então reconhecidos como profissionais de nível

se tem por objetivo comparar mais de dois grupos inde-

superior. Além disso, definiu-se como atividade privati-

pendentes. O programa Excel® versão 2010 foi utilizado

va do fisioterapeuta a execução de métodos e técnicas

para armazenamento dos dados e a construção dos grá-

fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver

ficos. O nível de significância assumido foi de 5%.

e conservar a capacidade física do paciente.

(2)

Desde então, a comunidade científica passou a co-

Resultados

nhecê-la como profissão e construiu-se um referencial

A base de dados Pubmed localizou 116251 estudos

profissional no país, com ampliação importante da área

com os descritores relacionados à fisioterapia, a base Li-

de atuação e baseando-se na cientificidade.(3) Estudos

lacs 2394 estudos, Embase 67221 e Scopus 1285 (Grá-

de fisioterapia começaram, então, a fazer parte das pu-

fico 1).

blicações na área da saúde.

O Pubmed apresentou o artigo mais antigo indexa-

Com passar dos anos, mais revistas especializadas

do nesta área no ano de 1928. Sendo que o Lilacs teve

na área da fisioterapia surgiram. A comunidade fisiote-

o primeiro artigo indexado apenas no ano de 1981, de-

rapêutica internacional tem se voltado para a aborda-

pois das outras bases de dados. Por isso, para comparar

gem da prática baseada em evidências. Diante do au-

a quantidade de publicação nas quatro bases de dados

mento, nos últimos anos, do volume e acessibilidade de

foram considerados os artigos publicados nos anos de

pesquisas com alta qualidade clínica, a fisioterapia base-

1981 a 2011. O gráfico 2 representa a produção cien-

ada em evidências tem se tornado viável.

(4)

Sabe-se que

hoje em dia os artigos científicos indexados nas bases
de dados eletrônicos são os mais acessados e possuem
maior visibilidade internacional. Diante dessa realidade,
é importante conhecer o perfil de publicação dos artigos
de fisioterapia nas bases de dados.
O objetivo deste estudo foi conhecer as produções
científicas indexadas nas principais bases de dados eletrônicas da área da saúde com os descritores relacionados à fisioterapia.
Método
Trata-se de um estudo descritivo, observacional sobre os artigos indexados nas principais bases de
dados utilizando os descritores relacionados à fisiote-

Gráfico 1. Distribuição da produção científica em fisioterapia nas
bases de dados de saúde.

rapia.
Foram acessadas as principais bases de dados eletrônicas na área da saúde: Pubmed(5), Lilacs(6), Embase(7) e Scopus(8). A busca foi realizada a partir dos descritores Medical Subject Headings (MeSH), seguindo a
estratégia de busca: [“Physical Therapy Modalities” OR
“Physical Therapy Department, Hospital” OR “Physical Therapy Specialty”]. Nas bases de dados de idioma
português foi utilizada a seguinte estratégia de busca
de acordo com os descritores Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS): [“Serviço Hospitalar de Fisioterapia”
OR “Modalidades de Fisioterapia” OR “Fisioterapia”], e
adaptadas de acordo com as ferramentas de filtro de
cada base de dados.
Não foi realizado restrição quanto ao idioma e
foram consideradas todas as publicações indexadas nas
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tífica relacionada à fisioterapia nas bases de dados de
saúde ao longo dos anos.
Durante esses 31 anos, a base de dados Pubmed
apresentou uma média de publicação de 2827±1505 por
ano, sendo o mínimo de 1286 e máximo de 6354. A base
de dados Lilacs teve uma média de 77±76 publicações
por ano (mínimo 3 – máximo 244). O Embase média de
1769±1130 publicações por ano (mínimo 734 - máximo
1116) e a base de dados Scopus média de 408±406 publicações por ano (mínimo 7- máximo 116) (Gráfico 3).
Quando comparados com o teste de Kruskall-Wallis
observamos uma diferença significativa na quantidade
de publicações nas bases de dados eletrônicas (p<0.01).
Considerando as diferentes dimensões das bases
de dados, o gráfico 4 representa a dispersão entre os
anos de existência de cada base de dados de saúde e o
logaritmo do número de revistas indexadas. A base de
dados Pubmed apresenta 10140 revistas indexadas, seguido do Scopus com 18500, o Embase com 7960 e Li-

Gráfico 3. Boxplot referente à quantidade de produção científica
nas bases de dados de saúde.

lacs com 852 revistas.
Discussão
Ao longo dos anos houve um crescimento nas produções científicas relacionados à fisioterapia em todas
as bases de dados eletrônicas na área da saúde incluídas
neste estudo. A indexação de revistas pelas bases de
dados aumenta o acervo bibliográfico e este fator contribuiu para que a base Pubmed seja a mais antiga, com
maior número de revistas indexadas, consequentemente, no presente estudo, apresentou o maior número de
estudos com os descritores de fisioterapia.
O crescimento das produções científicas está relacionado à prática da medicina baseada em evidências
(MBE), uma vez que, a prática clínica deve ser integrada
à interpretação das informações publicadas em revistas

Gráfico 4. Dispersão dos anos de existência das bases de dados
de saúde e o logaritmo da quantidade de revistas indexadas.

da área de saúde. Os profissionais de saúde devem aprimorar e desenvolver a habilidade de seleção da quantidade de informação, que está relacionado com a ca-

Neste estudo, apesar de não ter sido possível iden-

pacidade do senso crítico ao observar resultados e me-

tificar o país de origem dos estudos publicados com os

todologia de estudos para assim mensurar a transposi-

descritores relacionados à fisioterapia, a maioria era de

ção dos resultados científicos para a prática clínica.(10,11)

língua estrangeira, sendo que a base de dados Pubmed

O perfil do fisioterapeuta pesquisador brasileiro no

se destacou perante as outras com relação à sua magni-

cenário mundial foi descrito por Coury et al. (2009)(12)

tude. A base de dados Scopus apresentou maior quan-

apontando o crescimento significativo de pesquisadores

tidade de revistas indexadas quando comparada à base

doutores na última década e a busca da qualificação em

Embase, no entanto, a Embase tem mais tempo de exis-

nível de pós-graduação stricto senso.

tência e teve mais artigos identificados pela estratégia

Da mesma maneira, o Brasil vem sendo destaca-

de busca.

do nos rankings de produção científica mundial, des-

Comparativamente a Lilacs é a base de dados de

pontando países como Suíça e Suécia.(13) Vernaza-Pin-

saúde mais recente, com menor quantidade de revistas

zón et al. (2011)(14) apontou a produção científica de fi-

indexadas e menor quantidade de artigos identificados,

sioterapia pelos países da América Latina e o Brasil li-

mas também apresentou projeção nos últimos anos.

derou com 70,1%, seguido pelo Chile com 13,4 %, Co-

Alguns artigos produzidos por fisioterapeutas não

lômbia e Venezuela com 6 %, Argentina 3,4%, Cuba

são indexados com descritores relacionados à fisiotera-

e Peru responsáveis por 1 % da produção da produ-

pia, e sim com descritores das especialidades de ortope-

ção científica.

dia, cardiologia, ginecologia, etc. Por este motivo, com o
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objetivo de rastrear a maior quantidade de artigos dis-

no entanto, em estudos futuros outras estratégias me-

poníveis na literatura, a escolha da base de dados foi

todológicas podem ser desenvolvidas para compreender

dada pela magnitude das mesmas, bases de dados re-

a produção científica relacionada à fisioterapia, uma vez

levantes e consagradas na comunidade científica foram

que, este estudo contextualizou o perfil de publicação

incluídas neste estudo.

nas principais bases de dados de saúde.

Ainda assim, mesmo com a facilidade de acesso à

A base de dados Pubmed é a que apresentou os es-

informação, devemos considerar que as bases de dados

tudos mais antigos indexados com os descritores relacio-

Embase e a base Scopus apresentam acesso restrito a

nados à fisioterapia, além de apresentar a maior quan-

usuários, dificultando o acesso residencial individual,

tidade de publicações quando comparado a outras bases

sendo que grandes centros e universidades tem acesso

de dados eletrônicas. Neste contexto, como perspectiva

livre a essas bases de dados.

para o futuro das produções científicas em fisioterapia

Sabe-se que alguns estudos podem ser localizados

existe uma tendência para o aumento do número de pu-

em mais de uma base de dados devido à indexação da

blicações, ainda assim a qualidade metodológica dos es-

revista. Neste estudo não foi possível avaliar e catalo-

tudos é essencial para que a literatura científica possa

gar todos os artigos encontrados nas bases de dados,

embasar a prática clínica da fisioterapia especializada.
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posicional em pacientes com cervicalgia e
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Analysis of the effect of positional release therapy in patients with neck pain and tension headache - literature review.
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Tatsukawa de Freitas(4).
Resumo
Introdução: A dor de origem miofascial é comum na região cervical, em especial no músculo trapézio superior que
apresenta uma forte tendência a desenvolver espasmo e pontos gatilhos, devido a sua ação postural e por ser altamente suscetível ao uso excessivo. Essa disfunção somática pode originar patologias associadas à tensão muscular,
como cefaleia tipo tensional e cervicalgia. O Fisioterapeuta utiliza-se de inúmeros recursos que têm como finalidade
aliviar as dores e normalizar a função musculoesquelética. A Terapia de Liberação Posicional (TLP) vem apresentando-se como um recurso com excelentes resultados nas disfunções somáticas, técnica que aproxima origem e inserção
muscular passivamente, propicia relaxamento muscular e desativação dos pontos gatilhos. Objetivo: Assim, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão literária para determinar o efeito da Terapia de Liberação Posicional em
região cervical, sobretudo, no músculo trapézio superior. Métodos: A pesquisa da literatura foi realizada por meio das
bases eletrônicas de dados Bireme, Lilacs, Pubmed, Scielo e Medline, do ano de 2006 a 2012. Resultados: Os resultados mostram que a técnica pode ser eficaz no tratamento, porém, necessita estabelecer um maior rigor metodológico. Conclusões: Concluímos que a Terapia de Liberação Posicional pode ser eficaz na redução imediata da dor provocada por pontos gatilhos, contudo, ainda há necessidade de estabelecer um protocolo mais especifico e sua introdução na rotina do fisioterapeuta.
Palavras chave: Terapia manual, Terapia de liberação posicional, pontos gatilhos, cervicalgia, cefaleia do tipo tensional.
Abstract
Introduction: The pain of myofascial origin is common in the cervical region, especially in the upper trapezius muscle that has a strong tendency to develop spasms and trigger points due to Their postural and action to be highly susceptible to overuse. This somatic dysfunction can cause diseases Associated with muscle tension, and tension-type headache and cervical pain. The physiotherapist uses numerous features that are intended to relieve pain and normalize musculoskeletal function. Positional Release Therapy (PRT) has presented itself as a resource with excellent results
in somatic disorders, technique that approximates muscle origin and insertion passively promotes muscle relaxation
and deactivation of trigger points. Objective: Thus, this study aims to conduct a literature review to determine the
effect of Positional Release Therapy in the cervical region, especially in the upper trapezius muscle. Methods: A literature search was conducted through electronic databases Bireme, Lilacs, Pubmed, Medline and Scielo, the year 2006
to 2012. Results: The results show that the technique can be effective in the treatment, however, need to establish
a greater methodological rigor. Conclusions: We conclude that the Positional Release Therapy can be effective in reducing immediate pain caused by trigger points, however, there is still need for a more specific protocol and its introduction into routine physiotherapist.
Keywords: manual therapy, positional release therapy, trigger points, neck pain, tension headache.
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INTRODUÇÃO

área previsível, provocando dor e estresse no múscu-

A coluna cervical se localiza no pescoço entre a

lo ou na sua fibra.(9) Muitos fatores levam à dor miofas-

parte inferior do crânio e a superior do tronco no nível

cial como: Tensões anormais sobre os músculos, mo-

dos ombros. É composta de sete ossos sobrepostos que

vimentos bruscos, músculos encurtados, discrepâncias

são as vértebras. Estas estão unidas por estruturas cha-

no comprimento do músculo ou assimetria muscular são

madas ligamentos, discos intervertebrais e os múscu-

as causas mais comuns de dor miofascial. Má postura,

los. A coluna cervical realiza em media 600 movimen-

permanência de uma posição estática durante um longo

tos por hora ou 1 a cada 6 segundos.(1-2) Sendo o elo fle-

período, também tem sido sugerida na dor miofascial.

xível entre a plataforma sensorial do crânio e o tronco

Os PG’s podem também desenvolver-se após uma lesão

a coluna cervical tem como principais funções o suporte

inicial de fibras musculares. Esta lesão pode incluir um

e movimentação da cabeça bem como proteção das es-

evento notável traumático ou microtraumas repetitivos

truturas do sistema nervoso e vascular. A coluna cervi-

para os músculos, podendo assim desenvolver patolo-

cal sustenta a cabeça permitindo a ela posicionamento

gias associadas à tensão muscular, como a cervicalgia

e movimentos precisos. Possui três funções: provê su-

mecânica e a cefaleia do tipo tensional.(8)

porte e estabilidade à cabeça; suas superfícies articula-

A dor cervical pode ser proveniente da tensão mus-

res dão mobilidade à cabeça; e abriga e conduz a medu-

cular que aparece em decorrência do acúmulo de ácido

la espinhal e a artéria vertebral.(3-4) Conforme Kapandji(5)

lático, em virtude do esforço repetitivo, posturas inade-

(2000), a coluna cervical é constituída por duas partes

quadas ou contração estática mantida, o que pode levar

anatômica e funcionalmente diferentes, a coluna cervi-

formação dos PG’s provocando dor local, ocasionando a

cal superior e a coluna cervical inferior. Assim a colu-

cervicalgia e podendo acarretar dores referidas mesmo

na combina força e movimentação, que é realizada por

sem a palpação.(10) A cervicalgia é uma síndrome carac-

meio de um complexo sistema articular e muscular. E

terizada por dor e rigidez transitória na região da colu-

para seu funcionamento adequado existe um equilíbrio

na cervical devido à irritação do plexo sensitivo raqui-

entre a força muscular e sua flexibilidade.(2)

diano. Ocorre em 55% da população adulta em alguma

Os músculos da coluna cervical têm papel rele-

fase da vida, tendo maior incidência no sexo feminino.(4)

vante na estabilidade, no equilíbrio e na movimenta-

Da mesma forma que Kanner (1998)(11) considera que a

ção, além de participarem dos mecanismos de absor-

cervicalgia gera ainda, problemas que vão além da co-

ção dos impactos protegendo a coluna de grandes so-

luna cervical, causando incapacidade de membros su-

brecargas. Esses músculos atuam na coluna de modo

periores e dores de cabeça. Sobral et. al.(12) (2010) de-

integrado e em harmonia. Estes são divididos em gru-

fine a cervicalgia mecânica como dor referida na região

pos, com funções distintas de acordo com os segmen-

cervical, associada à tensão da musculatura adjacente e

tos da coluna em que estão situados.(1) Certamente uma

sensibilidade aumentada nos PG’s identificados à palpa-

das disfunções mais leves, é a tendência desses múscu-

ção, localizados na parte posterior do pescoço e superior

los se tornarem rígidos, ou tensos, em resposta a uma

das escápulas ou zona dorsal alta. Os PG’s situados na

intensa atividade do pescoço.(6) Os músculos do pescoço

região cervical podem desencadear dor espontânea pela

são considerados os mais sensíveis por conterem 80%

palpação, com ou sem irradiação, podendo assim desen-

de fibras aferentes em relação à sua estrutura total, en-

cadear a cefaleia do tipo tensional quando irradiado.(13)

quanto outros músculos estriados contêm apenas 50%.

A cefaleia do tipo tensional (CTT) constitui o tipo

Quando a função do sistema límbico se altera por es-

mais frequente de cefaleia na população em geral. Assim

tados emocionais, como a ansiedade, estes músculos

como na enxaqueca, acomete mais as mulheres do que

são afetados diretamente, respondendo a esse proces-

os homens, e a idade de acometimento das primeiras

so com espasmos musculares originando os pontos ga-

crises dão-se, em geral, após os 20 anos.(14) Já Baches-

Entre os vários músculos da região cer-

chi(15) (1991), relata que embora a dor possa aparecer

vical, o trapézio superior é o mais propenso à dor cervi-

em qualquer idade da vida, incide mais a partir da ter-

cal devido à sobrecarga contínua e micro traumas, pois

ceira década quando costumam serem maiores os pro-

tem a função antigravitacional, levando para o desenvol-

blemas emocionais, familiares e profissionais. Cerca de

vimento de PG’s.(8)

80% da população está sujeita a ter CTT em alguma

tilhos (PG’s).

(7)

Os PG’s são áreas de consumo elevado de energia

fase da vida. Jucá(16) (1999), afirma que estas cefaleias

e suprimento de oxigênio diminuído, devido à circula-

são mais frequentes nos indivíduos tensos e ansiosos e

ção inadequada, envolvem um círculo de autoperpetua-

naqueles cujo trabalho e postura requerem a contração

ção - a dor que leva a um aumento do tônus, que leva a

sustentada dos músculos da região anterior e posterior

dor – e que quase nunca se desativa, exceto se tratado

cervical, especialmente os suboccipitais e trapézio que

adequadamente. O ponto gatilho (PG) geralmente pro-

ficam bastante dolorosos à palpação.

duz contração e fasciculação e se a pressão for manti-

A Fisioterapia dispõe de várias técnicas manuais

da sobre tal ponto, produzirá uma dor referida em uma

que podem proporcionar o alívio da dor, restabelecen-
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do as propriedades estruturais e funcionais do tecido, e

com utilização da técnica de Terapia de Liberação Posi-

que também podem afetar o fluxo de fluidos, reduzindo

cional para desativação de pontos gatilhos, relacionando

as obstruções estruturais no interior do tecido.(17) Entre

os dados obtidos com a literatura pesquisada.

os diversos recursos manuais que podem ser utilizados
com o objetivo de reduzir a tensão muscular, restabelecer as propriedades estruturais e funcionais do tecido
está a terapia de liberação posicional.(18)

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão sistemática e descritiva
no banco de dados LILACS, SciELO, PubMed, MEDLINE e

A terapia de liberação posicional (TLP) é uma téc-

BIREME, bem como na literatura disponível na internet e

nica simples, de fácil aprendizado e de grande aceitação

também, foi efetuado um levantamento manual de arti-

por parte dos pacientes, desenvolvida pelo doutor La-

gos na revista Terapia manual com objetivo de identifi-

wrence H. Jones em 1954, no qual dedicou vários anos

car, nas bibliografias disponíveis e atualizadas da língua,

da sua vida ao estudo da posição de maior conforto para

inglesa e portuguesa, o material de pesquisa.

todos os músculos. A qual foi posteriormente aprimora-

Utilizaram-se as seguintes palavras chave: Terapia

da por George Roth e Kerry D’Ambrogio. O objetivo da

de Liberação Posicional, TLP`, Posicional Release The-

TLP é identificar áreas de disfunção e normalizar os te-

rapy, PRT.

cidos somáticos para reparar a condição geral e reequilibrar o estado normal do músculo.(19)
Desde modo essa técnica é um método de avalia-

Os critérios de inclusão envolveram os trabalhos
relacionados à terapia de liberação posicional aplicada
na região cervical.

ção total do corpo e de tratamento utilizando PG’s em

Depois de uma análise criteriosa de títulos e artigos

uma posição de conforto para solucionar a disfunção as-

pesquisados, foram selecionados aqueles que tinham as

sociada. Com o método de tratamento indireto e passi-

características evidenciadas das palavras-chave estuda-

vo, o fisioterapeuta realiza todos os movimentos sem o

das, obtiveram-se 27 obras, devidamente citadas na re-

auxílio do paciente. Todos os três planos de movimen-

ferência. Das quais foram selecionados sete artigos para

to são utilizados para fazer a aproximação da origem e

a discussão.

inserção do músculo, colocando o paciente em uma posição de maior conforto. Uma teoria defende que, en-

RESULTADOS

quanto o corpo é mantido na posição de conforto, ocor-

Os trabalhos utilizados foram agrupados de acordo

re uma redução e uma interrupção da atividade proprio-

com o assunto tratado, conforme demonstrado no gráfi-

ceptiva imprópria, assim, tenta-se obter o relaxamen-

co 1, cujos valores excedem 100%, pois algumas litera-

to do espasmo reduzindo o fluxo aferente exagerado do

turas compartilham assuntos.

fuso muscular. Isso é realizado reproduzindo a posição

De todos os 14 artigos pesquisados, 6 aborda-

de tensão inicial, ou aplicando-se uma contra tensão re-

vam a aplicação da TLP em região cervical, nos quais,

petindo passivamente a posição de tensão inicial, o fi-

os resultados dos estudos demostraram que o mús-

sioterapeuta desloca a articulação numa posição de con-

culo com maior incidência de pontos gatilhos é o tra-

forto e contrai ao máximo o músculo envolvido. A ma-

pézio fibras superiores. Em três artigos os autores re-

nutenção durante 90 segundos que permite ao fuso su-

lataram sobre a conduta da TLP em pacientes com ce-

avizar a frequência de descarga aferente e o retorno à

faleia tensional. Três artigos abordaram a técnica em

posição neutra de maneira lenta e definida impede a ex-

região lombar. E outros três artigos, sendo um com a

citação novamente do músculo que anteriormente esta-

aplicação da técnica em pacientes com DTM’s, outro

va em espasmo.(19-20)

em região de isquiotibiais e mais um relacionado a

Portanto é indicada para qualquer fase do trata-

dores miofaciais.

mento, tanto agudo quanto crônico, recomendada para
qualquer idade, e sugerida em lesões ortopédicas, neurológicas e esportivas, e sempre quando se tem uma
dor associada a um espasmo muscular. Já que os principais objetivos da técnica é diminuir a dor e reduzir
a tensão do tecido, além de proporcionar aumento da
microcirculação, diminuição do micro edema local e da
hipomobilidade articular. Devendo ser evitado somente em casos de fraturas ou processos de cicatrização,
tumores malignos, feridas abertas e hematomas, artrite reumatoide severa e hipersensibilidade extrema ao
toque.(19)
Contudo, objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura, a resposta da musculatura cervical,

Gráfico 1. Gráfico da distribuição porcentual da literatura pesquisada, conforme assuntos.
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Tabela 1. Análise descritiva dos artigos pesquisados (n= 09) relacionados à Técnica de Liberação Posicional na Região Cervical.
Autor

Ano

Objetivo

Resultados

Castro et. al.(18)

2006

Analisar os efeitos da TLP no quadro
clínico de pacientes com DTM.

Pode-se verificar que o grupo que foi tratado com
a TLP apresentou melhora significativa na dor e
na amplitude de movimento em relação ao grupo
controle.

Pimentel et. al.(21)

2010

Avaliar o efeito da aplicação do Protocolo da Terapia de liberação posicional
na postura, flexibilidade e sensibilidade dolorosa geral e nos PG’s.

A TLP mostrou-se efetiva na diminuição da sensibilidade dolorosa, com a redução da EVA geral e
desativação dos PG’s, entretanto, não promoveu
alterações na flexibilidade e na postura.

Barbosa et. al.(22)

2010

Analisar a intensidade da dor e os
pontos sensíveis de policiais federais
através da TLP.

Diminuição da frequência da dor e tensão muscular
na perspectiva do sujeito e no pré e pós-teste da
EVA e TLP

Sobral et. al.(12)

2010

Comparar o nível de dor, amplitude de
movimento e força muscular em pacientes com diagnóstico de cervicalgia
mecânica antes e após a aplicação da
TLP.

Foram observados resultados estatisticamente significantes após a aplicação da Técnica de Liberação
Posicional nos pacientes estudados no grupo da
intervenção terapêutica, em relação à diminuição do
nível de dor, aumento da amplitude de movimento e
da força muscular.

Kelencz, Tarini, Amorim.(23)

2011

Avaliar o tratamento da cervicobraquialgia por Terapia de liberação posicional.

Demonstraram uma diminuição progressiva da dor
em cada sessão. A tensão foi avaliada pela análise
de eletromiografia, que mostrou as relações entre o
tempo de tratamento e a diminuição da dor.

Kumaresan et. al.(24)

2012

Determinar o efeito da terapia de liberação posicional no espasmo doloroso
do músculo trapézio.

O estudo mostrou melhora estatisticamente significativa na flexão lateral, Redução de rotação,
diminuição na intensidade da dor e melhora na capacidade funcional.

Ghanbari et. al.(25)

2012

Comparar a eficácia da gestão de PG’s
por PRT e a terapêutica medicamentosa no tratamento da cefaleia do tipo
tensional.

Ambos os procedimentos foram igualmente eficazes
de acordo com o estudo. Assim, a PRT pode ser
uma opção de tratamento para pacientes com cefaleia do tipo tensional.

Jagatheesa, Unnati.(26)

2012

Comparar o efeito da PRT posicional e
o Taping em PG’s de trapézio superior
unilateral.

O tratamento convencional com PRT e tratamento
convencional com Taping são igualmente eficazes
no tratamento de PG’s de trapézio superior.

Mohamadi, Ghanbari,
Rahimi.(27)

2012

Reabilitar uma paciente com Cefaleia
do tipo tensional – Estudo de caso.

A PRT foi eficaz no tratamento de cefaleia do tipo
tensional.

DISCUSSÃO

são foi feita em dois grupos aleatoriamente, onde foram

A TLP é uma técnica que têm mostrado resultados

feitas intervenções na forma de fisioterapia convencio-

satisfatórios, porém imediatos no alívio da dor em pa-

nal no grupo A e fisioterapia convencional, associada à

cientes com cervicalgia e cefaleia do tipo tensional.(17)

terapia de liberação posicional no grupo B. O resultado

Castro et al.(18) (2006) em estudo intervencionista e

determinou que ambos os grupos obtiveram benefícios

controlado, realizado com 12 pacientes do sexo femini-

no tratamento da dor cervical, sendo que, o alívio da dor

no, entre 18 a 52 anos e com diagnóstico de DTM, divi-

foi significativamente maior no grupo tratado com a te-

didas em dois grupos. O grupo controle foi tratado com

rapia de liberação posicional.

TENS e alongamento, enquanto o grupo experimental

Pimentel et al.(21) (2010) em seu estudo, caracteri-

com TENS, alongamento mais a TLP. As pacientes foram

zado como relato de caso de um indivíduo de 26 anos,

avaliadas no início e final do tratamento, submetidas ao

do sexo masculino, realizou três sessões. Sua avaliação

protocolo uma vez por semana durante 6 semanas. Os

se deu pela verificação da dor local, flexibilidade da co-

resultados obtidos foram que as pacientes tiveram me-

luna cervical e avaliação sistemática dos PG`s. Nos re-

lhora significativa em alguns parâmetros clínicos, contu-

sultados observou-se uma redução na dor geral de 7/10

do o experimental apresentou redução significativa da

para 5/10, entre a primeira e a última sessão. Em rela-

dor nos músculos da mastigação e aumento significativo

ção aos PG’s houve uma diminuição de 31, nos quais 16

da amplitude de movimento de protrusão dos ombros,

eram moderadamente sensíveis, 12 muito sensíveis e 3

flexão, extensão e rotação cervical (p < 0,05 teste t de

extremamente sensíveis, para apenas 3 PG’s moderada-

Student), que não ocorreu no grupo controle.

mente sensíveis. Apresentando um posicionamento di-

(2012), também associou a

ferente de Castro et al.(18) (2006), não foi verificado al-

TLP a outra técnica, usando a fisioterapia convencional

terações significativas na inspeção postural e nos testes

para avaliar a dor cervical e a capacidade funcional da

de flexibilidade.

Kumaresan et al.

(24)

região. Em seu estudo com 30 indivíduos do sexo mas-

Já Barbosa(22) (2010), em sua pesquisa descritiva,

culino e feminino, com idade entre 20-55 anos. A divi-

composta por 13 policiais federais, de ambos os gêne-
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ros, compreendido entre 32 e 56 anos, que apresenta-

há cerca de nove meses. Durante três sessões tratada

vam cefaleia tensional, verificou o escore de dor e pon-

por TLP para os seus pontos de gatilho, a paciente re-

tos dolorosos em região de trapézio superior. Os resul-

latou que as dores de cabeça cessaram completamen-

tados mostraram diminuição da frequência da dor e ten-

te. E após oito meses foi realizada uma reavaliação, e

são muscular representada pelos pontos sensíveis à pal-

foi constatado que a paciente não teve dores novamen-

pação, após a aplicação da TLP.

te e não usou nenhum tipo de medicamento para dor

Reforçando essa ideia, Ghanbari et al.(25) (2012)

de cabeça.

considera que a TLP pode ser uma opção de tratamen-

Partindo do principio que a TLP associada ou não a

to para pacientes com CTT. Ele realizou um estudo com

outras técnicas se mostrou eficaz no que diz respeito à

30 pacientes utilizando como tratamento a TLP em um

sintomatologia da CTT e da cervicalgia, avaliada imedia-

grupo e terapia medicamentosa em outro. Os resultados

tamente após a aplicação das técnicas e também poste-

demostraram que ambos os grupos apresentaram redu-

riormente ao término do tratamento, a revisão mostra

ção significativa na frequência, porém não na intensida-

que são boas as perspectivas de prognósticos, devendo

de de dores de cabeça, no entanto, a redução das variá-

então haver novas metodologias e métodos de avaliação

veis do estudo foi mantida apenas no grupo tratado com

e reavaliação dos sintomas característicos.

TLP. A sensibilidade de pontos-gatilho foi significativamente reduzida em ambos os grupos.

CONCLUSÃO

Fonseca, Tambellini e Barbosa(27) (2004) salien-

Esta revisão evidencia que a técnica de liberação

tam que, “as algias na região cervical, por ser uma re-

posicional pode ser eficaz na redução imediata da dor

gião nobre com características específicas na dinâmi-

provocada por PG’s no músculo trapézio superior, po-

ca de seu funcionamento, requerem cuidados específi-

dendo ser utilizada no tratamento das patologias asso-

cos nas formas de abordagem e de utilização das téc-

ciadas a tensão muscular da região cervical. Contudo,

nicas manuais”. Eles acrescentam que quando os recur-

ainda há necessidade de novas pesquisas a fim de es-

sos são utilizados de forma correta, dentro das especifi-

clarecer algumas dúvidas que ainda permanecem sobre

cidades de cada paciente, é possível diminuir a dor por

a utilização da técnica, os reais mecanismos de ação, os

um longo período.

efeitos terapêuticos e os parâmetros mais adequados.

Em um estudo de caso, Mohamadi, Ghanbari &

No intuito de aprimorá-la e delimitar sua utilidade tera-

Rahimi(26) (2012), abordou uma paciente de 47 anos

pêutica e sua introdução na rotina dos profissionais fi-

de idade do sexo feminino, que relatava estar com CTT

sioterapeutas.
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Atuação da fisioterapia no stress patológico:
uma revisão de literatura.
Role of physiotherapy in pathological stress: a review of literature.
Solange Bertol Copetti(1), Ione Rodrigues Correia(2).
Faculdade de Pato Branco (FADEP), Pato Branco (PR), Brasil.

Resumo
Introdução: Os problemas relacionados com o descontrole do stress vêm chamando a atenção de diversos pesquisadores já há algum tempo, e estimulado a produção de estudos na área da saúde, com tentativas de minimizar os problemas e limitações das atividades de vida diária ocasionadas com isso. Objetivo: Este trabalho busca trazer o conceito de stress, sua fisiologia, os principais problemas que o ser humano enfrenta relacionado ao estresse patológico
tão comum nos dias de hoje, e as principais atuações que o fisioterapeuta, como profissional de saúde, pode desenvolver ou aplicar com seus pacientes para que possam ter uma melhor qualidade de vida. Método: O presente estudo
trata de um artigo de revisão bibliográfica baseado em monografias, revistas científicas, livros, sites das base de dados
científicos Scielo, Bireme e Lilacs. Resultados: A literatura disponível sobre o assunto nos aponta que o Stress pode
ter seu lado positivo, como na reação de luta ou fuga, quando nosso organismo é submetido a situações de stresse o
corpo reage de diversas maneiras, mais facilmente interpretado como algo ruim ao organismo. Conclusão: pode-se
afirmar, segundo a literatura, que a fisioterapia desempenha um importante papel na redução e prevenção no descontrole do stress, principalmente através de exercício aeróbico regular, técnicas de relaxamento e da Terapia Manual.
Palavras Chave: Stress, Fisioterapia e Stress, Fisioterapia Manual.

Abstract
Introduction: The problems associated with the lack of stress have been drawing the attention of many researchers
for some time now, and stimulated the production of studies in health, with attempts to minimize the problems and
limitations of daily activities occasioned thereby. Objective: This paper seeks to bring the concept of stress, its physiology, the main problems facing the human stress-related disease so common these days, and the main actions that
the physiotherapist, as a health professional, can develop or apply with their patients so they can have a better quality of life. Method: This study is a literature review based on monographs, journals, books, sites of scientific database
Scielo, Bireme and Lilacs. Results The literature on the subject shows us that stress can have a positive side, as the
fight or flight reaction when our body is subjected to stressful situations the body reacts in different ways, most easily interpreted as something bad to organism. Conclusion: it can be said, according to the literature, that physiotherapy plays an important role in reducing and preventing the uncontrolled stress, mainly through regular aerobic exercise, relaxation techniques and Manual Therapy.
Key-words: Stress, Stress and Physical Therapy, Physical Therapy Manual.
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INTRODUÇÃO
O estresse representa um processo complexo do

de prazer para a pessoa, ou seja, a origem do estresse
pode se dar através de um fato ruim ou bom.(6)

organismo, envolvendo aspectos bioquímicos, físicos e

A personalidade de cada indivíduo influencia no

psicológicos, que são desencadeados a partir da inter-

nível do estresse, por isso, cada pessoa o possui em

pretação que o individuo dá aos estímulos externos e in-

uma intensidade diferente.

ternos.(1,2)

estilo de vida de cada pessoa influencia muito a exis-

De acordo com o autor o

Os estímulos, também conhecidos como extresso-

tência e a qualidade do estresse, pois a resistência e a

res, podem ser entendidos como: ferimentos, calor ou

capacidade de se controlar são alguns dos fatores pre-

frio e o estresse psicológico. Independentemente do ex-

dominantes para se configurar a situação de cada in-

tressor o corpo ativa a mesma resposta, isso envolve

divíduo.(4)

processos como a secreção de certos hormônios, a inibi-

Uma pessoa estressada apresenta diversos sinto-

ção de outros e a ativação de determinadas regiões do

mas que surgem e mudam sua rotina conforme o tempo.

sistema nervoso.(3)

Fisicamente os sintomas mais frequentes são dores de

Diante da importância que o estresse exerce na

cabeça, dores musculares, insônia, taquicardia, aler-

manutenção da vida, o presente estudo tem como obje-

gias, queda de cabelo, falta de apetite, e os psicológicos

tivo identificar os principais extressores que acometem

são perda de memória, isolamento, introspecção, senti-

os indivíduos na atualidade, as características do stress

mento de perseguição, desmotivação, irritabilidade, an-

no organismo humano e as principais intervenções fisio-

siedade, tiques nervosos, entre outros.(7)

terapêuticas para a prevenção e tratamento no descon-

Para Oshima esses sintomas são claramente per-

trole do estresse. Busca também citar as principais téc-

ceptíveis na medida em que a doença começa a se ma-

nicas fisioterapêuticas disponíveis para a amenização ou

nifestar, as reclamações costumam ser cada vez mais

tratamento do stress em descontrole.

frequentes e o indivíduo passa a sentir dores de cabeça e no corpo muito fortes, gerando um desânimo pelas

DESENVOLVIMENTO

atividades realizadas diariamente. A maneira de tratar
as pessoas se modifica, pois a paciência fica diminuí-

O Stress

da, a pessoa passa a não gostar mais de sua vida pes-

O corpo de um indivíduo que sofre um processo de

soal e de si mesmo, evitando contatos externos, prefe-

desgaste, logo emite sinais de maneira natural e inte-

rindo viver sozinha e isolada de tudo que para ela possa

ligente, sinalizando perigo, isso representa uma forma

fazer mal.(7)

que o corpo encontra para demonstrar um estado emo-

Em termos psicológicos, vários sintomas podem

cional alterado quando se encontra sob pressão por al-

ocorrer como: ansiedade, tensão, angústia, insônia,

guma situação.(4) O estresse se dá por uma alteração

alienação, dificuldades interpessoais, dúvidas quanto a

que o indivíduo sofre sempre em que se encontra frente

si próprio, preocupação excessiva, inabilidade de con-

a situações adversas pelas quais não está acostumado,

centrar-se em outros assuntos que não o relacionado ao

há um descontrole gerado pelo desconhecido e a par-

estressor, dificuldade de relaxar, ira e hipersensibilida-

tir do momento em que aparece imediatamente o corpo

de emotiva.(8)

procura uma maneira para se defender.(4)

Se nada é feito para aliviar a tensão, a pessoa cada

Estar estressado quer dizer estar sob pressão ou

vez mais se sentirá exaurida, sem energia e depressiva.

estar sob a ação de estímulo insistente, para ele a im-

Na área física, muitos tipos de doenças podem ocorrer,

posição feita sob uma pessoa, independente do moti-

dependendo da herança genética do indivíduo. Uns ad-

vo, forma uma situação na qual o desconforto gerado

quirem úlceras, outros desenvolvem hipertensão, outros

se torna em muitos casos, excessivo e insuportável, co-

ainda têm crise de pânico, de herpes e outras doenças.

locando o indivíduo em um estado desconfortável e ge-

A partir daí, sem tratamento especializado e de acordo

rando mal estar.(5)

com as características pessoais, existe o risco de ocor-

O estresse está fundamentalmente ligado às ques-

rerem problemas graves, como infarto, acidente vascu-

tões psicológicas. Assim, o estressado não se dá conta

lar cerebral, dentre outros.(8) Efeitos negativos do stress

da carga emocional que recebe entrando em um esta-

podem ser, por exemplo, a fadiga e tensão muscular.(1)

do de confusão mental, provocando um descontrole das
funções normais de seu organismo.(6)

Fisiologia do Stresss

O estresse ainda se dá pelo ritmo de vida das pes-

As catecolaminas libertadas pelo sistema nervoso

soas no mundo contemporâneo, envolvendo aspec-

simpático e medula adrenal estão envolvidas na regula-

tos de desgaste emocional e físico. Entretanto, sempre

ção de um grande número de funções fisiológicas, espe-

pode haver fatores prejudiciais à saúde, mais nem sem-

cialmente no que respeita a respostas integradas a um

pre eles são negativos, a alteração pode se dar atra-

conjunto de situações de stress, que de outro modo com-

vés de situações agradáveis, que possibilitem algum tipo

prometeriam os mecanismos homeostáticos(33, 34).
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A homeostase consiste na regulação das várias
funções que mantêm a estabilidade intrínseca do orga-

ção de catecolaminas (norepinefrina e epinefrina) e de
glicocorticóides:

nismo, as principais para Iaria(9) seriam: pressão arte-

2° - Fase de resistência: quando o estimulo estres-

rial, pressão parcial de O2 e de CO2 no sangue, pH,

sor é mantido, a capacidade de reação diminui e o orga-

temperatura, osmolaridade plasmática, concentração de

nismo desenvolve mecanismos adaptativos;

hormônios e glicemia.

3° - Fase de exaustão: Quando a adaptação na fase

O SNA se comunica diretamente com as células

de resistência não ocorre, na qual o organismo torna-se

imunes, liberando mensagens químicas (adrenalina, no-

suscetível a distúrbios renais, cardiovasculares, gastrin-

radrenalina e acetilcolina) que produzem efeito inflama-

testinais e/ ou imunológicos.

tório ou atiinflamatório no Sistema Imune, esse SNA é

Ao vivenciarmos estresse prolongado e agudo, a

dividido ainda em: Sistema Nervoso Simpático (SNS) e

resposta de estresse cronicamente superativa, ocorre

Sistema Nervoso Parassimpático (SNP), a função sim-

um aumento do tônus simpático com excesso de Ca-

pática seria lutar ou fugir, enquanto a parassimpática

tecolaminas circulantes, aumento exagerado na produ-

seria repousar ou digerir. O SNA é uma via de dois neu-

ção de Glicocorticóides, deficiência de Dopamina, supri-

rônios: pré-ganglionares (SNC) e pós-ganglionares (Au-

mi a imunidade, matando linfócitos indiscriminadamen-

tônomo). Os neuronios pós-ganglionares simpático libe-

te, prejudicando o aprendizado, a plasticidade sináptica

ram norepinefrina causando efeitos adrenergicos, com

e as defesas imunológica são prejudicadas.(3)

exceção das glândulas sudoríparas (Acetilcolina), e os
neurônios pós-ganglionares parassimpático liberam acetilcolina, causando efeitos colinérgicos.(3)

RESULTADOS
Na literatura atual existem várias técnicas para a

Os neurônios pré-ganglionares simpáticos situam-

redução do stress patológico, uma das mais citadas é a

-se em segmentos Torácicos e Lombares da medula es-

indicação do exercício físico, que é realizada como me-

pinhal, e os neurônios pré-ganglionares parassimpáticos

dida de prevenção e tratamento das alterações cardio-

situam-se no tronco encefálico (relacionados aos 4 ner-

metabólicas induzidas pelo uso crônico de glicocorticoi-

vos cranianos lll, Vll, lX e X) e em segmentos sacros da

des.(13)

medula espinhal. As fibras pós-ganglionares do simpáti-

Alem do exercício aeróbico regular e das téc-

co e parassimpático influenciam em quase todos os ór-

nicas de relaxamento, a Terapia Manual tem se mos-

gãos do corpo.(9)

trado positiva na regulação do SNA (simpático e paras-

As respostas comportamentais e fisiológicas são de-

simpático). No caso de estresse crônico pode ocorrer o

sencadeadas pela ativação dos sistemas efetores do es-

que alguns autores classificam como Fase Simpaticoto-

tresse primário, incluindo o eixo SNS-medula da adrenal

nia (conflito/estresse, extremidades frias, pensamentos

e o eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA), ao ser es-

obsessivos, insônia, medo, perda do apetite, falhas or-

timulado por um extressor o Sistema Límbico ativa o Hi-

gânicas e cerebrais), é quando ocorre um descontrole

potálamo, este recebe e integra as informações neurais

do Sistema Nervoso Simpático, elevando de forma exa-

e humorais, estimula a atividade Simpática e a secreção

gerada as suas respostas ao estresse) e tratamento das

de dois neuro-hormônios: hormônio liberador de corti-

alterações cardiometabólicas induzidas pelo uso crônico

cotrofina (CRH) e a vasopressina. Ao serem transporta-

de glicocorticoides.(3)

dos para a hipófise estimulam a liberação do hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH). O ACTH atua na zona fasciculada da glândula adrenal, promovendo maior secreção de glicocorticoides.(10,11)

Terapia Manual
A terapia manipulativa espinhal é um procedimento
terapêutico aplicado frequentemente por fisioterapeu-

A ativação do SNS ocasiona o despertar, nos seres

tas no cuidado de muitas desordens musculo-esquelé-

humanos, esses hormônios (norepinefrina) estão asso-

ticas. A técnica pode ser aplicada como uma manobra

ciados à atenção, vigilância e excitação. Esta pletora de

oscilatória em diferentes locais da Amplitude de Movi-

efeitos é intuitiva, uma vez que ninguém sentirá sono

mento articular -ADM (mobilizações) ou pode ser reali-

em face do perigo.(12)

zada como um thrust de alta velocidade (MAV) no final
da ADM articular.(14)

A reação de estresse pode ser dividida em três
fases(10):

Estudos recentes nessa área tem mostrado que
após a Terapia Manual existe uma produção de analge-

1° - A fase de alarme ou excitação: o organis-

sia e simpatoexcitação, ainda que os mecanismos pelos

mo reconhece o estimulo como estressante, é carac-

quais isso acontece ainda não são totalmente compre-

terizada por aumento da capacidade orgânica em res-

endidos.(15) O modelo aceito é que a analgesia induzida

ponder ao agente agressor, com ativação do Sistema

pela manipulação (e mobilização) é uma resposta neu-

Nervoso Simpático (SNS) e do eixo Hipotálamo-Hipó-

rofisiológica específica ao estímulo de tratamento pro-

fise Adrenal (HHA), resultando em aumento na secre-

duzida pelos sistemas descendentes inibidores da dor,
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com um papel principal provido pela coluna lateral da

uma maior eficiência dos exercícios de longa duração na

Substância Periaquedutal Cinza (SPC).(16,17) Essa teoria

melhoria dos estados de humor, comparativamente aos

é suportada por estudos com animais onde a estimula-

de curta duração. Nota-se alguma prudência quanto à

ção da SPC dorsal/dorsolateral produz simultaneamen-

prescrição de exercício físico como terapia, ao que deve

te analgesia, facilitação motora e simpatoexcitação.(18)

ser de intensidade leve a moderada, num treino pro-

A Mobilização do Sistema Nervoso (MSN) vem sendo

gressivo e controlado.(23)

utilizada para restaurar o movimento e a elasticidade do
sistema nervoso (SN), o que promove o retorno às suas

Relaxamento Muscular

funções normais. Portanto, a técnica parte do princípio de

Atualmente, existe um interesse crescente por

que um comprometimento da mecânica/fisiologia do sis-

meios não farmacológicos para promoção de um esta-

tema nervoso (movimento, elasticidade, condução, fluxo

do de relaxamento, devido aos benefícios que este apre-

axoplasmático) pode resultar em outras disfunções pró-

senta para saúde mental e física, além de aprimorar a

prias do SN ou em estruturas musculoesqueléticas que

habilidade do indivíduo em lidar com situações de stress,

recebam sua inervação. As síndromes compressivas e a

tensão e ansiedade. O relaxamento tornou-se uma fer-

tensão neural adversa são exemplos destas disfunções. O

ramenta clínica de grande valia para saúde, bem-estar e

restabelecimento de sua biomecânica/fisiologia adequa-

desempenho físico.(24, 25, 26)

da, por meio do movimento e/ou tensão, permite recupe-

Independente do modelo ou técnica adotados o re-

rar a extensibilidade e a função normal do SN, bem como

laxamento é recomendado devido ao seu poder de redu-

das estruturas comprometidas.(1)

zir a atividade adrenérgica, a excitação neuromuscular e

O sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP)

hiperatividade cognitiva.(1) Para estes fins, várias técni-

devem ser considerados como uma unidade, já que for-

cas têm sido utilizadas. Diversos estudos mostram bons

mam um tecido contínuo. Esse sistema é contínuo de

resultados com uso da hipnose, biofeedback, relaxa-

três maneiras: mecanicamente – por meio da transmis-

mento muscular progressivo, meditação, música, yoga

são de forças e movimentos pelos seus envoltórios co-

e visualização no tratamento de patologias e desordens

nectivos; eletricamente – por exemplo, quando impulso

como insônia, hipertensão, fadiga, depressão, dor crôni-

gerado no pé atinge o cérebro; e quimicamente, pois os

ca, doenças respiratórias, stress, entre outras.(26, 28)

neurotransmissores periféricos e centrais são os mes-

Num estudo de caso publicado no livro Watsu;

mos e existe o fluxo axoplasmático de substâncias den-

exercícios para o corpo na água (2001), uma pacien-

tro dos axônios.(19)

te de 52 anos com diagnóstico de fibromialgia e pato-

Diante desse quadro podemos utilizar Mobilizações

logia degenerativa do disco cervical, história de depres-

no Tronco Parassimpático (nervo vago, craniosacro, la-

são, distúrbios do sono e estresse foi submetida a uma

ríngeo ou técnicas do mediastino) aumentando a res-

avaliação com fisioterapeuta, apresentando limitações

posta do SNP (que é responsável pelas respostas Coli-

moderadas na flexibilidade da coluna e rigidez modera-

nergicas) na tentativa de desacelerar o SNS.(3)

da em membros. Após dois meses de tratamento com
hidroterapia e Watsu, observou-se redução significativa

Exercício Aeróbico
Caspersen, Powel, e Christenson, definem ativida-

da dor, aumento da força e flexibilidade, redução da ansiedade melhora no padrão do sono.(29)

de física como “qualquer movimento corporal produzi-

Estudos comparativos mostram o uso da floatation

do pelos músculos esqueléticos que resulte num consu-

REST (tipo especial de terapia de restrição de estímulos

mo de energias”.(20)

ambientais -REST, composto por um sistema de flutua-

Estudos recentes tem divulgado que o exercício fí-

ção, no qual um indivíduo é capaz de flutuar em uma câ-

sico é tão eficaz na diminuição da ansiedade e da de-

mara a prova de ruídos e luz, numa solução termoneutra

pressão quanto tratamentos psicoterapêuticos e farma-

composta por água e sais Epsom, com intuito de pro-

cológicos, havendo a vantagem de ser mais saudável e

duzir mudanças fisiológicas e

econômico.(21) Porém, Becker refere que, para se verifi-

de um estado de relaxamento) e outras técnicas (priva-

bioquímicas indicativas

car efeitos substanciais do exercício físico na área emo-

ção sensorial, relaxamento muscular progressivo e hip-

cional, é necessário praticar de 4 a 20 vezes por sema-

nose) na redução de tensão muscular, dor crônica, ce-

na, sendo que o nível moderado tem se mostrado ser o

faléia e relaxamento. Os resultados obtidos evidenciam

mais adequado.(22) Para Berger que propõe que o exer-

que a associação da imersão (flutuação) com a restrição

cício físico, para a melhoria do humor, deve ser agradá-

de estímulos ambientais foi mais eficaz que o uso de ou-

vel, de carácter aeróbio, não competitivo, de intensida-

tras técnicas isoladas para estes casos.(30, 31, 32)

de moderada e de duração entre 20 a 40 minutos, regular durante a semana, praticada em ambientes previsíveis e espacialmente fixos.(21)
Quanto à duração, há evidências que apontam para
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que a fisioterapia tem um importante papel na minimi-

fundar-se mais em estudos que comprovem a eficácia

zação do stress patológico, pois pode atuar diretamen-

nos tratamento desta patologia, e sua consequente apli-

te com técnicas para regulação do Sistema Nervoso Au-

cação em pacientes. Porém ainda se faz necessário em

tônomo. Já que tem se tornado um problema de saúde

nosso país, estudos mais aprofundados sobre o tema,

pública, onde cada vez mais apresentam casos agudos

pois a bibliografia existente ainda é escassa. Por isso a

de stress, os profissionais fisioterapeutas devem apro-

realização deste estudo bibliográfico se justifica.
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Resumo
Introdução: A Fisioterapia vive sua nova fase em busca da consolidação no mercado da terapia intensiva. São notórias as evidências clínicas em relação à atuação desse profissional dentro de uma unidade de tratamento intensivo bem como sua ausência nestes locais. Objetivo: Com base nisso é que se propôs este trabalho na perspectiva de
analisar a situação da produção científica relacionada à prática da Fisioterapia em Terapia Intensiva no Brasil, nos últimos cinco anos, lançando mão da metodologia bibliométrica. Método: Para tal, foram realizadas buscas em duas
bases de dados acadêmicos (SCIELO e LILACS) através de descritores relacionados à rotina dos serviços de Terapia
Intensiva cruzados com o descritor fisioterapia, sendo, posteriormente, as publicações selecionadas submetidas a diversas categorizações. Resultados: Os resultados da pesquisa demonstraram: uma discrepância no número de resultados da busca nas diferentes bases de dados com os mesmos descritores; o periódico com maior número de publicações trata-se de uma revista especializada no tema Terapia Intensiva em todas as áreas da Saúde, porém já se encontram publicações na referida área em revista de Fisioterapia Geral; os assuntos mais abordados nos estudos foram
relacionados a manobras de Fisioterapia Respiratória e ventilação mecânica invasiva; o ano com maior número de publicações foi o ano de 2008, apresentando a partir daí um gradativo decréscimo na produção científica. Conclusão:
Esses dados alertam para a necessidade da ampliação do interesse pela pesquisa por parte dos profissionais e instituições de ensino, a fim de tornarmos a prática da Fisioterapia em Terapia Intensiva cada vez menos empírica e mais
baseada em evidências.
Palavras-chave: Fisioterapia, Unidade de Terapia Intensiva
Abstract
Introduction: Physiotherapy their lives seeking new phase of market consolidation in the ICU. Are notorious clinical
evidence regarding the role of this professional within an intensive care unit as well as its absence in these places. Objective: Based on that which is proposed in this work perspective to analyze the situation of scientific literature related to the practice of physical therapy in intensive care in the Brazil, in the last five years, making use of bibliometric
methodology. Method: For this, searches were conducted in two academic databases (LILACS and SciELO) using descriptors related to the routine of intensive physiotherapy crossed with the descriptor, being subsequently selected publications subjected to various categorizations. Results: The survey results showed: a discrepancy in the number of
search results in different databases with the same descriptors, the journal with the highest number of publications it
is a magazine specializing in the theme Intensive in all areas of Health but already in that area publications in the journal Physical Therapy General, the most discussed topics in the studies were related to maneuvers of Respiratory Therapy and invasive mechanical ventilation, the year with the highest number of publications was the year 2008, showing thereafter one gradual decrease in scientific production. Conclusion: These data highlight the need of expansion
of interest in research by professionals and educational institutions in order to become a physical therapy practice in
Intensive increasingly less empirical and evidence-based.
Keywords: Physical Therapy, Intensive Care Unit
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INTRODUÇÃO

métrico simples, tendo como foco apenas a demonstra-

A Fisioterapia é uma das áreas mais jovens da

ção quantitativa e uma sucinta categorização da produ-

saúde, tendo suas origens na chamada Medicina Física.

ção científica relativa à Fisioterapia em Terapia Intensi-

Porém, com seu desenvolvimento enquanto profissão e

va no Brasil, através da consulta de artigos científicos

ciência autônoma foram ganhando sua própria identida-

em duas das bases de dados acadêmicos disponíveis na

de e ampliando seu campo de atuação, como o próprio

web: SCIELO e LILACS.

conceito atual sugere.(1) O fisioterapeuta hoje atua em

O estudo bibliométrico, como citam REVELES

todos os níveis de atenção à saúde, o que inclui a alta

e TAKAHASHI (2007)(8), é utilizado para quantificar

complexidade onde está inserida a Unidade de Terapia

os processos de comunicação escrita e, o emprego

Intensiva (UTI), setor que assiste pacientes graves, com

de indicadores bibliométricos para medir a produção

risco de morte, contando com equipamentos sofistica-

científica.(8)

dos e pessoas com conhecimentos e experiências que
possibilitam o tratamento desses pacientes.(2)

Para delimitação do estudo foram adotados como
critérios de inclusão artigos científicos publicados entre

Em 2010 a agência Agência Nacional de Vigilân-

os anos de 2007 a 2012, que tratassem especificamen-

cia Sanitária(3) (ANVISA) ratificou a presença do fisiote-

te sobre a atuação do fisioterapeuta na Unidade de Te-

rapeuta como um dos profissionais da equipe multipro-

rapia Intensiva em todos os âmbitos de suas atribuições

fissional e interdisciplinar da UTI, definindo inclusive um

nesta especialidade. Para consulta nas bases de dados

número mínimo de um profissional para cada dez leitos

foram utilizados os descritores unidade de terapia inten-

ou fração, nos três turnos do dia, perfazendo um total de

siva, ventilação mecânica, ventilação não invasiva, res-

18 horas. Esta medida ampliou ainda mais a demanda

pirador artificial, pneumopatia, peep, paralisia diafrag-

por profissionais habilitados para esse segmento.

mática, intubação, desmame, desmame do respirador,

O reconhecimento da Fisioterapia em Terapia In-

aspiração traqueal, imobilização e síndrome do imobilis-

tensiva como especialidade da profissão pelo COFFI-

mo, cada um destes associados, em buscas isoladas, ao

TO, através da Resolução 392 do ano de 2011, foi outro

descritor fisioterapia. Após a seleção dos artigos, estes

grande avanço para nova especialidade.

foram categorizados de acordo com: base de dados con-

(4,5,6)

Agora, um dos grandes desafios para a amplia-

sultada; periódicos ao qual pertencem; ano de publica-

ção da atuação da Fisioterapia em Terapia Intensiva é

ção e conhecimento técnico aplicado. Após categoriza-

a formação de pessoal qualificado. Ainda hoje, se ob-

ção, os resultados foram analisados e discutidos.

serva certo déficit na formação em relação à atuação
em Terapia Intensiva durante a graduação em Fisiote-

RESULTADOS E DISCUSSÃO

rapia. Um estudo conduzido pela Associação Brasilei-

Após a pesquisa nas bases de dados obtivemos

ra de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em

através da categorização dos estudos os seguintes

Terapia Intensiva(7) (ASSOBRAFIR) em 2007 demonstra

resultados:

uma carga horária média inferior ao que seria necessária à contemplação de todo o conteúdo necessário na

Publicações encontradas relacionadas à base de
dados pesquisadas:

Fisioterapia Respiratória, disciplina na qual, atualmen-

A base de dados LILACS apresentou um número

te, está inserido o conteúdo relacionado à Terapia In-

maior de resultados em relação ao SCIELO, podendo

tensiva. Sendo assim, alguns profissionais recorrem à

justificar, assim, a maior quantidade de publicações

formação complementar através de cursos de aperfei-

selecionadas nessa base (ver Tabela 1). Outra questão

çoamento e pós-graduação relacionados à especialida-

importante é que essa discrepância no número de

de em questão.

resultados das duas bases consultadas nos remete

Diante das questões abordadas, observamos que

à necessidade de novos estudos, tomando o estudo

esta especialidade ainda tem um longo caminho a per-

presente como ponto de partida, consultando outras

correr, principalmente no que se refere à qualificação pro-

plataformas acadêmicas e assim ampliando os resultados

fissional, bem como coesão dos protocolos terapêuticos

aqui expostos e enriquecendo a discussão a respeito da

aplicados nos diferentes serviços de Terapia Intensiva.

produção científica em Fisioterapia em Terapia Intensiva.

Para tal, é imprescindível a ampliação do conhecimento científico nesta modalidade fisioterapêutica através de
estudos e divulgação ampla dos resultados destes.
O objetivo do presente trabalho é analisar a situa-

Tabela1. Relação de artigos encontrados e selecionados nas
bases de dados consultadas.

ção da produção científica no que se refere à Fisioterapia em Terapia Intensiva no Brasil.
METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de um estudo biblio-
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Scielo

Lilacs

Total

Total de artigos encontrados

62

174

236

Total de artigos selecionados

16

24

40

Fonte: Dados de pesquisa dos autores
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Jonathas G. Costa, Nádia G. B. Santos, Elder N. Pereira, Luciana S. Brito, Daniel S. Xavier.

Tabela 2. Relação de periódicos e respectivos números de artigos
neles selecionados.
Artigos
selecionados

Periódicos relacionados
Revista Brasileira de Crescimento e Des.
Humano

sioterapeuta intensivista, mas não reflete sua plenitude, apesar do senso comum muitas vezes induzir a este
pensamento.
A ventilação não invasiva, uma aliada constante na

1

atenção fisioterapêutica em Terapia Intensiva, foi aborda-

11

da em apenas dois estudos. A fisioterapia motora foi dis-

Terapia Manual

1

cutida em apenas três estudos e a aspiração traqueal re-

Fisioterapia Brasil

3

alizada por fisioterapeutas aparece em quatro estudos.

Revista Brasileira de Saúde Materna e
Infantil

1

Pediatria

1

Arquivos Médicos do ABC

1

Revista Paulista de Pediatria

1

Scientia Medica

1

Revista Latino-Americana de Enfermagem

1

Revista Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular

5

abordada (Gráfico 2). Entre os anos de 2007 e 2008

Fisioterapia e Pesquisa

2

observamos um crescimento considerável no número de

Jornal Brasileiro de Pneumologia

1

Revista Brasileira de Fisioterapia

4

O Mundo da Saúde São Paulo

1

Einstein

1

Fisioterapia e Movimento

1

Espera-se que, a partir do reconhecimento da Fisiote-

Revista Paulista de Pediatria

2

rapia em Terapia Intensiva como especialidade fisiote-

Revista Brasileira de Terapia intensiva

Arquivos de Neuropsiquiatria

Dois estudos apresentaram especificamente um inquérito para avaliação clínica realizado por fisioterapeutas.
Distribuição quanto ao ano de publicação
Um dado interessante da análise quantitativa das
publicações ao longo dos anos delimitados para o estudo
foi a tendência ao decréscimo de estudos na área aqui

publicações, sendo 2008 o ano com o maior número de
artigos com 12 publicações. A partir desse ápice observamos uma queda no número de trabalhos relacionados
à Fisioterapia em Terapia Intensiva nos anos seguintes.

1

Total

40

Fonte: Dados de pesquisa dos autores.

Distribuição das publicações quanto aos periódicos
Dos
dezenove

artigos

selecionados

diferentes

periódicos

foram
com

relacionados
a

respectiva

quantidade de publicações nele inclusas (Tabela 2).
O periódico onde foi observado o maior número publicações no período adotado na metodologia foi a Revista Brasileira de Terapia Intensiva com onze publicações, seguida pela Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular com cinco publicações. Pode-se observar, também, que a maior parte dos periódicos não apresenta
mais de uma publicação.
Vale destacar a presença de duas revistas científicas especializadas em Fisioterapia que apresentaram

Gráfico 1. Quantificação da abordagem dos conhecimentos
e atividades técnicas abordados nas publicações selecionadas
(valores absolutos e relativos).
Fonte: Dados de pesquisa dos autores

um número razoável de publicações quando se considera a escassez de estudos em Terapia Intensiva na Fisioterapia. São elas: Revista Brasileira de Fisioterapia com
quatro publicações e Fisioterapia Brasil com três publicações. Ainda que seja um pequeno número de estudos,
este resultado pode sugerir uma receptividade de revistas de Fisioterapia para esta nova especialidade.
Relação dos conhecimentos e procedimentos técnicos mais abordados
O assunto predominante foi manobras respiratórias, seguida por ventilação mecânica invasiva, sugerindo uma tendência e interesse dos pesquisadores por
esses focos de pesquisa (ver Gráfico 1). De fato, estes

Gráfico 2. Distribuição dos artigos selecionados de acordo com
o ano de publicação.

temas apresentam relação direta com a rotina do fi-

Fonte: Dados de pesquisa dos autores
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rapêutica e ampliação do quadro de profissionais desta

cia em despertar o interesse pela pesquisa por parte dos

área, haja um interesse por parte destes pelo campo da

profissionais e acadêmicos de Fisioterapia atuantes na

pesquisa e um incremento constante de novos estudos,

Terapia Intensiva. A construção do saber científico nesta

para reversão deste quadro atual.

nova especialidade deve ser encarada como um compromisso dos profissionais e instituições de ensino, a fim de

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo refletem urgên-

alimentar uma atuação profissional cada vez mais baseada em evidências científicas e menos empírica.
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sendo estruturado da seguinte forma: Introdução / Objetivo / Método / Resultados
/ Conclusão, num mesmo parágrafo contendo entre 250 e 300 palavras. As palavras-chave em português devem ser baseadas no DeCS (Descritores em Ciências
da Saúde), publicados pela BIREME e disponíveis em http://decs.bvs.br.
Abstract: Deve ser estruturado com
o mesmo conteúdo da versão em português: Introduction / Objective / Methods
/ Results / Conclusion. As palavras-chave
em inglês (keywords) devem ser baseadas
no MeSH (Medical Subject Headings) do
Index Medicus, disponível em http://www.
nlm.nih.gov/mesh/mbrowser.html.
3. Manuscrito: Os artigos originais deverão conter as seguintes sessões: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados,
Discussão e Conclusões.
Introdução: Conter somente a natureza do problema e a sua significância clínica, hipóteses se houver e finalizar com os
objetivos da pesquisa.
Método: Deve conter somente as informações sobre o protocolo utilizado, seleção e descrição dos participantes, informações técnicas e estatísticas. Toda
pesquisa relacionada a seres humanos
deve mencionar o número do protocolo de aprovação por um Comitê de Ética
em Pesquisa, segundo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, constantes da
Resolução do Conselho Nacional de Saúde
196/96 e Declaração de Helsinky de 1975,
revisada em 2000. Para os experimentos
realizados com animais, mencionar o número do protocolo de aceite, considerando
as diretrizes internacionais Pain, publicadas em: PAIN, 16:109-110, 1983 e a Lei
nº 11.794, de 08/10/2008, da Constituição Federal Brasileira, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais e cria o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONCEA)
e as Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs).
Resultados: Devem ser apresentados
numa sequência lógica, com números referentes às tabelas/figuras em ordem de citação no texto, entre parênteses e em números arábicos. Limitar o número de tabelas e/ou figuras a 5 (cinco).
Discussão: Deve enfatizar os aspectos
mais novos e importantes do estudo, comparando-o a estudos prévios e explorando novas hipóteses para pesquisas futuras. Ao longo do texto, evitar a menção a
nomes de autores, dando sempre preferência às citações numéricas.
Conclusão: Apresentar de forma sucinta apenas as conclusões baseadas nos
achados da pesquisa.
Referências: É preconizada a citação
de 20 a 30 referências, sendo somente artigos originais atualizados, evitando utilizar teses e monografias, trabalhos não
publicados ou comunicação pessoal como
referência. No texto, devem estar sobrescritas, entre parênteses e em números
arábicos, aparecendo depois da pontuação. Nas referências, devem ser numeradas consecutivamente conforme são mencionadas no texto. Os títulos dos perió-

dicos devem estar abreviados de acordo
com o redigido no documento do ICMJE
(citado acima).
Exemplo de citação:
“(...) o que explicaria a maior incidência de DPOC entre os homens.(19,23,30)”
“(...) pelos efeitos da gravidade.(2-4)”
Exemplo de formatação:
Liposcki DB, Neto FR. Prevalência de artrose, quedas e a relação com o equilíbrio
dos idosos. Ter Man. 2008;6(26):235-8.
Agradecimentos: Colocar apenas as
contribuições consideráveis, colaboradores, agências de fomento e serviços técnicos. É responsabilidade do(s) autor(es)
possuir(em) a autorização das instituições
ou pessoas para citação nos agradecimentos.
Anexos: As tabelas e figuras devem
estar no mesmo documento, mas separadas da redação, cada uma em uma página, seguindo as respectivas chamadas
no texto, contendo um breve título escrito
com fonte menor (8), em espaço duplo –
no caso das tabelas, o título deve aparecer
acima da tabela, no caso das figuras, o título deve aparecer abaixo. Gráficos e ilustrações devem ser chamados de figuras.
Em relação às tabelas, não utilizar linhas
horizontais e verticais internas; em relação às ilustrações, devem estar em formato JPEG, com alta qualidade e, se houver pessoas, estas não devem ser identificadas. Além disso, todas as abreviaturas
e siglas empregadas nas figuras e tabelas
devem ser definidas por extenso em nota
abaixo das mesmas. Todas as figuras, tabelas e gráficos devem ser enviados em
preto e branco.
A não observância das instruções editoriais implicará na devolução do manuscrito pelo Editorial da revista para que os
autores façam as correções pertinentes
antes de submetê-lo aos revisores. A revista reserva o direito de efetuar adaptações gramaticais e de estilo. Os manuscritos encaminhados à revista Terapia Manual Posturologia que atenderem às normas
para publicação de artigos serão enviados
a dois revisores científicos de reconhecida competência na temática abordada, os
quais julgarão de forma cega o valor científico da contribuição. O anonimato ocorre durante todo o processo de julgamento (peer review). Os artigos que não apresentarem mérito científico, que tenham
erros significativos de metodologia e que
não coadunem com a política editorial da
revista serão rejeitados diretamente pelo
conselho editorial, não cabendo recurso.
Os artigos recusados serão devolvidos aos
autores e os que forem aceitos serão encaminhados à publicação, após o preenchimento e envio do formulário de autoria da revista Terapia Manual e a concordância de pagamento da taxa de publicação (Business Model) por todos os autores
para o e-mail editorial@revistaterapiamanual.com.br.
Situações não contempladas pelas Instruções aos Autores deverão seguir as recomendações contidas no documento supracitado – ICMJE, e informações detalhadas no site: www.revistatm.com.br (Instruções aos autores).
Os autores são inteiramente responsáveis por eventuais prejuízos a pessoas ou
propriedades ligadas à confiabilidade de
métodos, produtos, resultados ou ideias
expostas no material publicado.

