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Les XXI Journées Internationales de Posturologie 
clinique et congrès latino-Américain de 

Posturologie 

auront lieu le 22 et 23 février 2014 

à Londrina (Brésil)-PR                                                                                                 
avec le soutien de  

l’Association Posturologie Internationale. 

 

“Posturologie 
Clinique” 

1

Qu’est-ce que la 
Posturologie? 

La Posturologie est l’étude du 
système postural permettant 
l’identification des éventuels 
déséquilibres de la stabilité et du 
contrôle de l’orientation dans 
l’espace. Ce système doit 
s’adapter aux variations 
environnementales et aux 
stimulations provenant des 
différents systèmes: Visuel, 
Vestibulaire, Proprioceptif et 
Viscéroceptif. 
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Thèmes abordés: 

 

- Douleurs Musculo-squelettiques 

- Déséquilibres 

- Altérations vasculaires 

- Dysfonctions visuelles 

- Altérations respiratoires 

- Difficultés d’apprentissage 

- Dépression 

-Anxiété 
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Suspendisse elementum rhoncus velit. 
Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor.  

1

Suspendisse elementum rhoncus velit. 
Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor. 

Programme/Programação 
 

WORKSHOP/Ateliers     Vendredi 21 février 

-Pré-journée 
08:30 — 12:00    

Evaluation Clinique Posturale – Emmanuel Bais et  Philippe Villeneuve 
SALLE 01 

08:30 — 12:00 

Bouche et Posture – Christine Poncelet 
SALLE 02 

12:00 — 14:00 

Déjeuner 
 
14:00 — 18:00 

Posturopodie – Marc Janin et Syvie Villeneuve 
SALLE 01 

14:00 — 18:00 

PNS – Posturothérapie Neurosensorielle – Philippe Villeneuve et Emmanuel Bais 
SALLE 02 
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1

3

1er jour   Samedi 22 février 
 

07:30 — 08:30 Réception des congressistes 

 
08:30 — 08:50 Philippe Villeneuve (Président 
API) 

Discours d’ouverture et présentation de 
l’Association Posturologie Internationale 
 
08:50 — 09:00 Afonso Salgado (vice-président 

l’API, responsable Brésil) 
Introduction   

09:00 — 09:30 Pierre-Marie Gagey (Président 
d’honneur API) (Paris. Fr) 

La Posturologie: De ses débuts à 
aujourd’hui  
 
09:30 — 10:00 Philippe Villeneuve (Paris. Fr) 

Une des clefs des douleurs chroniques : les 
neurostimulations manuelles neurales 

10:00 — 10:30 Coffee Break 

10:30 — 11:00 Marc Janin (Poitiers. Fr) 

Nociception et Posture  
 

11:00 — 11:30 Christine Poncelet (Liège. Be) 

La Bouche : une entrée posturale 

2

 
11:30 — 13:30 Déjeuner 

 
13:30 — 14:00 Sylvie Villeneuve (Paris. Fr) 

Prévention des chutes chez les personnes 
âgées: Intérêt en Posturologie  
 
14:00 — 14:30 Marc Janin (Poitiers. Fr) 

Système Podal et Régulation Posturale  
 
14:30 — 15:00 José Luis Acuña Aquilera 
(Caracas,Ve) 

Utilité des semelles posturales chez les 
Parkinsoniens. 
 
15:00 — 15:30 Coffee Break 

 
15:30 — 16:00 Wilson Luiz Przysiezny (Br) 

 
16:00 — 16:30 Alceuleir de Souza (Br) 

Posturologie, une vision orthopédique 

 
16:30 — 17:00 Afonso Salgado (Londrina Br) 

Système Nerveux et Posture 
 

20:00 — 00:00 Diner de Gala. 
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2ème  jour     Dimanche 23 février 
 

08:30 — 09:00 Marc Janin (Poitiers. Fr) 
Lien entre Dyslexie et Système Postural 

 
09:00 — 09:30 Philippe Villeneuve (Paris. Fr) 

Pourquoi est-il indispensable de traiter les 
dysfonctions épidermiques ?  
 
09:30 — 10:00  Emmanuel Bais (Paris. Fr) 

Traitement des Lombo-sciatalgies par 
Neurostimulations Manuelles Neurales.  
 
10:00 — 10:30 Coffee Break 
 

10:30 — 11:00 Palestra 14 
 
11:00 — 11:30 Philippe Villeneuve (Paris. Fr) 

La Posture : un reflet des émotions   
 
11:30 — 12:00 Lisandro Antonio Ceci (Londrina 
Br) 

Posture et Déficit de Lecture 
 
 
 
 
 

2

 
12:30 — 13:30 Déjeuner 
 
13:30 — 14:00 Rodolfo Borges Parreira  

Fatigue musculaire et Contrôle Postural 
 
14:00 — 14:30 Marc Janin 

Actualités des Stimulations Plantaires 
 
14:30 — 15:00 Carlos Marcelo Pastre 
 
15:00 — 15:30 Coffee Break 
 

15:30 — 16:00 Luis Vicente Franco de Oliveira 
 
16:00 — 16:30 Ilvan Kerppers 
 

 

 

 

« Les Journées de Posturologie Cliniques sont bien plus qu’une 
conquête pour nous, brésiliens, elles marquent l’évolution de notre 
profession » 

Afonso Salgado (vice-président l’API, responsable Brésil) 

XXI Journées de Posturologie Clinique 21-22-23 février 2014 

LONDRINA (BRESIL) 

http://posturologiaclinica.com.br 
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Editorial
Caros leitores, estamos encerrando mais um ano de atividades!! Temos muito a comemo-

rar!  A revista transformou-se em open access e superou os números exigidos pelos “Crité-
rios SciELO: critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos 
científicos na Coleção SciELO”. Em 2013, em quatro números publicamos 66 artigos originais, 
8 estudos de casos e 22 artigos de revisão.

Para o ano de 2014, gostaríamos de apresentar lhes novidades que serão incorporadas a 
revista. Estas alterações buscam a internacionalização e consequente aumento de visibilidade 
da revista no cenário mundial da publicação científica. 

Visando a profissionalização de nossos serviços, a revista passará a ser editada pela Edito-
ra Cubo que é uma empresa especializada no gerenciamento e produção de publicações cien-
tíficas que oferece suporte editorial para periódicos técnico-científicos nacionais e internacio-
nais. Atualmente a “Cubo” edita trinta e seis revistas científicas. 

A revista passará a ter um host produzido pela Editora Cubo. O sistema Host consiste na 
implantação de um site profissional especializado na divulgação de periódicos contendo todas 
as informações pertinentes a uma publicação científica acessíveis através de uma interface 
moderna, que propicia ao mesmo tempo identidade à publicação e fácil acesso a todo o seu 
acervo. Desde páginas de conteúdo como dados sobre a revista, escopo e política editorial até 
instruções aos autores e corpo editorial. 

O host da revista disponibilizará artigos “ahead of print” para seus leitores. Esta iniciati-
va tem como objetivo divulgar os manuscritos que se encontram aprovados para publicação à 
comunidade científica. Deste modo o autor já tem sua pesquisa divulgada e os leitores conhe-
cem mais cedo o conteúdo que será publicado em breve no periódico aumentando as chances 
de citações.

A revista passará a se chamar “Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal” . 
Este novo título em inglês ampliará o escopo da revista dando maior abrangência na publica-
ção de artigos. Também passaremos em breve a publicar em inglês efetivando assim o proces-
so de internacionalização. 

A Association Posturologie Internationale – API, mais antiga sociedade científica na área da 
posturologia no mundo continuará a apoiar a revista. A API esta incentivando a criação da API 
– Brasil. Cabe destacar o Congresso Internacional “XXI Jornada Internacional de Posturologia 
Clínica e I Congresso Latino Americano de Posturologia” que se realizará em nosso país em fe-
vereiro na cidade de Londrina (PR). 

Outra importante novidade é o ingresso da revista junto ao Committee on Publication 
Ethics – COPE. O COPE é um fórum de editores científicos e editoras de periódicos peer review 
para discussão dos aspectos da ética na publicação. Ele também orienta editores sobre como 
lidar com os casos de má conduta na pesquisa e publicação. O COPE foi criado em 1997 por um 
pequeno grupo de editores de periódicos médicos no Reino Unido, mas atualmente conta com 
mais de 7000 membros de todas as áreas acadêmicas em todo o mundo.

Ele mantém um fórum para os seus membros para discutir casos individuais. O COPE não 
investiga casos individuais, mas encoraja os editores para garantir que os casos sejam inves-
tigados pelas autoridades competentes (geralmente uma instituição de pesquisa). Todos os 
membros do COPE devem seguir o Código de Conduta para os Editores de Revistas.

Com todas estas inovações esperamos cada vez mais oferecer a comunidade científica na-
cional e internacional um periódico comprometido com a publicação ética e de qualidade. 

Gostaríamos de agradecer ao staff administrativo, ao corpo editorial, aos autores, aos lei-
tores e principalmente aos revisores que muito colaboram com a revista neste ano.

A todos uma excelente leitura.

Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor Chefe.
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Dear readers, we are ending another year of activities! We have much to celebrate! The 
journal became open access and exceeded the numbers required by “ Critérios SciELO: cri-
térios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos científicos na 
Coleção SciELO “. In 2013, four numbers publish 66 original articles, eight cases studies and 
22 review articles.

For the year 2014, we would like to present to you news that will be incorporated into the 
journal. These changes seek internationalization and consequent increase visibility of the jour-
nal in the world scenario of scientific publication.

Aiming at the professionalization of our services, the journal will be published by Editora 
Cubo is a company specializing in the management and production of scientific publications 
that provides editorial support for national and international technical and scientific journals. 
Currently the “Cube” edit thirty-six scientific journals.

The journal will have a host produced by Editora Cubo. Host system consists of the imple-
mentation of a specialized professional website for disseminating periodicals containing all rel-
evant to a scientific publication information accessible through a modern interface, which pro-
vides identity while the publication and easy access to your entire library. Since content pages 
as data about the journal, scope and editorial policy up instructions for authors and editorial 
staff.

The host of journal provide articles “ahead of print” to his readers. This initiative aims to 
promote the manuscripts are accepted for publication in the scientific community. Thus the au-
thor has already published his research and the readers know early what content will be pub-
lished shortly in the journal increasing the chances of citations.

The journal will be called “Manual Therapy & Rehabilitation Posturology Journal”. This new 
title in English broaden the scope of the journal giving greater coverage in the publication of 
articles. Also pass soon to be published in English thus effecting the process of international-
ization.

The Association Posturologie Internationale - API oldest scientific society in the posturol-
ogy will continue to support the journal. The API is encouraging the creation of API - Brazil. It 
is worth mentioning the International Conference “XXI International Meeting of Clinic Postur-
ology and I Latin American Congress on Posturology” to be held in our country in February in 
the city of Londrina (PR).

Another important novelty is of the journal entry with the Committee on Publication Ethics 
- COPE. COPE is a forum for editors and publishers of peer reviewed journals to discuss all as-
pects of publication ethics. It also advises editors on how to handle cases of research and publi-
cation misconduct. A COPE was established in 1997 by a small group of medical journal editors 
in the UK but now has over 7000 members worldwide from all academic fields. 

COPE provides advice to editors and publishers on all aspects of publication ethics and, 
in particular, how to handle cases of research and publication misconduct. It also provides a 
forum for its members to discuss individual cases. COPE does not investigate individual cases 
but encourages editors to ensure that cases are investigated by the appropriate authorities 
(usually a research institution or employer). All COPE members are expected to follow the Code 
of Conduct for Journal Editors.

With all these innovations expect increasingly offering national and international scientific 
community with a commitment to ethics and quality journal publication.

We would like to thank the administrative staff, the editorial board, the authors, readers 
and reviewers that much mainly to collaborate with the magazine this year.

Excellent read.

Luis Vicente Franco de Oliveira
Editor-in-Chief.

Editorial
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Plantar	 pressure	 distribution	 in	 children	 with	
hemiparetic	and	diparetic	cerebral	palsy:	case-
control	study.
Cláudia Simone Maturana(1), Luís Sidônio Teixeira Silva(2), Eliane Silva Mewes Gaetan(3), Daniel Chaves La-

cerda Ribeiro(4).

Londrina State University, Londrina (PR), Brazil.

Abstract

Introduction: The baropodometry is the simple method, important adjunct in the diagnosis kinesiologic functional, 

useful for the evaluation of plantar pressure using an electronic platform to evaluate and register variations of the su-

pport points of the feet, to measuring and comparing the distribution of force on position standing, in static or dyna-

mic. Objective: Determine whether there are differences in the peak pressure distribution in children with spastic he-

miparetic and diparetic cerebral palsy  compared to normal children through Pedobarometry. Method: 39 hemipare-

tic and diparetic children with cerebral palsy were selected for the case group and 39 children were selected for the 

control. The plantar pressure distribution was recorded in the regions of the forefoot, midfoot and hindfoot.  Results: 

The peak pressure was higher in the forefoot and midfoot in spastic diparetic children and in the forefoot in hemipa-

retic children.  Conclusion: The peak pressure on   the forefoot and midfoot in the diparetic group were higher when 

compared to the control group, thus discharging greater weight in the anterior-medial region and it was also verified 

a significant difference in peak pressure in the hindfoot of the affected hemibody that presented lower when compa-

red with the unaffected hemibody, as it was expected by the authors.

Descriptors: Cerebral Palsy, Hemiparetic Spastic, Diparetic Spastic, Pedobarometry, Plantar Pressure. 
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INTRODuCTION

In the United States, the incidence of cerebral palsy 

(CP) varies 1,5 to 5,9 /1000 live births.(1,2) In Brazil, it 

is estimated an incidence of 7 children with CP for every 

1000 live births. Brasileiro and Moreira(3) report that 

functional and structural changes are present in chil-

dren with neurological dysfunction from very early and 

as much more severe the neurological sequel is, most 

evident are neuromotor and sensory deficits. 

The spastic hemiparetic CP is characterized by 

motor impairment and unilateral spasticity, reaching the 

upper and lower limbs contralateral to the affected brain 

hemisphere. The hemiparetic child moves using prefe-

rentially the normal hemibody and shows deficit in body 

alignment, impairing to the transfer of weight on the 

affected side,(4) on the other hand, the spastic dipare-

tic CP is characterized by greater spasticity in the lower 

limbs, generally symmetric(5) and it can show deficits in 

posture control mechanisms which have been suggested 

to be the major components of disorders in children with 

walking potential.(6) 

The evaluation of the locomotor system in CP pa-

tients is clinically important because it allows not only to 

delineate treatments for the gait, as well as evaluate the 

effectiveness of these treatments. Currently, the resear-

ch of the locomotor system in patients with CP are con-

ducted by clinical tests, electromyography, videography 

and baropodometry.(4,7)

The baropodometry constitutes in an simple me-

thod that is an important coadjuvant in the kinesiologic 

functional diagnosis, useful for the evaluation of plantar 

pressure utilizing an electronic platform to assess and 

record the variations of the support points of the feet, 

aiming to measure and compare the distribution of force 

on standing position, in static or dynamic.(8) There are 

studies conducted in healthy adults(9) which defined pat-

terns of normality. The pedobarometry has also been 

used in patients with rheumatoid arthritis(10) and the dia-

betic foot(11), helping to determine the best strategies for 

treatment and prognosis in these patients. 

In the children with CP there are two studies using 

baropodometry to evaluate the efficacy of the botulinum 

toxin in the treatment of equinus foot deformity in the 

children with  spastic hemiparetic and diparetic(12,13) CP. 

Another study used the evaluation of  pedobarometric to 

analyze the postural balance in the children with spas-

tic diplegia(6) CP.

Duarte and Zatsiorsky(14) emphasize that is of great 

importance  the implications of the neuromotor and pos-

tural dysfunctions can unleash in maintaining the erect 

posture, a complex task, however, common in everyday 

life.  

In this context, this work was aimed at determi-

ning whether there’s a difference in the distribution of 

static plantar pressure among children with spastic he-

miparetic and diparetic CP when compared to the nor-

mal children.

METHOD

Participants

It was conducted a controlled transversal descrip-

tive study and 39 children were selected for the group 

if diagnosed with spastic hemiplegia or diplegia CP15. 

These inclusion criteria of this group were: medical diag-

nosis of CP, presence of spastic hemiplegia or diplegia, 

ability to ambulate unassisted, without no fixed contrac-

tures, with good understanding, stay in a standing posi-

tion without the support and ability to meet the guidan-

ce given during the evaluations. At the he same time, 

39 children were selected to the group control; weight, 

height, gender and demographic region equivalent for 

each case. These inclusion criteria for the control group 

were: the absence of skeletal  and/or neurological le-

sions, with the ability to remain in standing position wi-

thout the support and meet the guidelines. The evalua-

tions were carried out at the Hospital Clinics of the Lon-

drina State University (UEL/Londrina/Brazil), outpatient 

physical therapy at the University of North Parana (UNO-

PAR/Londrina/Brazil) and schools of the city of Londrina 

and the metropolitan region of the state of Parana/Bra-

zil. Informed consent was obtained from the children’s 

parents before beginning studies. We also received ap-

proval from the ethics committee of the UNOPAR under 

the number PP 188/06.

PROCEDuRE

Study design

All information has been collected by their authors. 

The data about the medical diagnosis spastic hemiple-

gia and diplegia CP and implementation of BTX-A, have 

been extracted from the medical records of children. 

Only children who received an injection of the TBA for 

more than 180 days have been submitted to the Pedo-

barometry, as polls suggest.(7,13) The information about 

the weight and height were collected on the day of the 

pedobarometric evaluation using a balance of the mark 

Welmi. As to the gender, age and demographic region 

have been obtained with the parents and/or responsi-

ble for the children. The collection of the distribution 

of plantar pressure has been carried out through static 

analysis with the platform Foot Work (Arkipelago/Com-

pex/Brazil). To obtain the plantar pressure distribution, 

the feet of the children were divided into forefoot, mi-

dfoot and hindfoot, according to the classification of Ro-

drigues et al.(16) The marks of the peak pressure repre-

sent the highest value pressure registered by each sen-

sor during a phase postural entire.(17)
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Pedobarometric assessment

The pedobarometric static test was performed with 

children in a standing position(12,18) with outstretched 

arms and looking at a fixed point for a period of 20 se-

conds. When the child had seized him as, the collection 

was repeated. The information has been picked up by 

the program FootExp cable calling the platform to the 

computer and stored for later analysis. 

Analysis of results

A descriptive statistical analysis of the quantitative 

parameters of mean and SD was performed. The data 

were analyzed using the SAS program, version 8.02, and 

for comparison of the groups used the test t Student for 

paired-sample. The normal data has been tested throu-

gh the test Shapiro-Wilk (SAS Institute Inc2001. Statis-

tical Analysis Systems, version 8.02. SAS Institute Inc, 

Cary, North Carolina). All values are expressed average 

values. Significance level was set at p < 0.05.

RESuLTS

In Table 1 presents the data relating to the children 

of the group case.

Data analysis was chosen test bilateral for variables 

weight, height and age and unilateral test for compari-

sons of the distribution plant on the peaks of pressure 

between the groups.

Note that there was no significant difference in the 

variables weight, height and age between the diplegic 

group and the group control, because the samples are 

paired. In relation to the peak pressure plant in these 

two groups, note significant difference when compared 

the values of the hindfoot. The values of left forefoot 

and hindfoot, there was a difference statistically signifi-

cant (Table 2).

Also there was no statistically significant difference 

in weight, height and age in the hemiparetic and control 

groups, because the samples were paired. It was not ob-

served any difference in statistics between the groups 

for peak of pressure in the forefoot, both in the compa-

rison on the affected, as well as, on the side not affec-

ted. To the midfoot, the peak pressure on the hemipa-

retic group, both affected the right (p = 0.03) as to the 

left (p = 0.01) has been less against the control group. 

The same was observed when compared the midfoot of 

the none affected hemibody by the corresponding con-

trol group (p = 0.03). Note that the peak of pressure in 

the hindfoot of hemiplegic individuals on the right (n = 

12) was less statistically against the control group (p = 

0.0004). The same was not observed for  hemiplegic in-

dividuals on the left (n = 9), as well as, when compa-

red the limb not affected by the corresponding control 

group (Table 3).

In Table 4 presents the comparisons of the none 

affected hemibody and affected hemiplegic individuals. 

Only hindfoot as been observed that the peak pressu-

re limb affected is less than the not affected (p = 0.03).

DISCuSSION

The foot can be divided into three areas: the fore-

foot, midfoot and the hindfoot. The rear, the hind foot 

is formed by the talus and the calcaneus responsible for 

the initial contact with the floor.(16)

Second Orlin and McPoil(17) the data obtained from 

the assessment of the plantar pressure can be used 

for the evaluation and treatment of people with a wide 

range of feet associated damage neurological and skele-

tal lesions, which can affect adults and children. 

Table 1. Data of the children diparetics and hemiparetics group 
spastic case.

Group case Spastic diparetic Spastic hemiparetic

Sample size n = 18 (46,15%) n = 21 (53, 85%)

Gender male 33, 33% 66, 67%

Gender feminine 77, 78% 22, 22%

Affected right - 12

Affected the left - 9

Table 2. Average and standard deviation of weight, height, age and pressure peaks: comparison between diparetic group with the 
control group by t-test (p <0.05).

Diparetic Control Bilateral
(p)

unilateral
(p)

Weight 24.89 ± 6.36 25.67 ± 7.86 0.5408 -

Height 123.94 ± 15.43 126.22 ± 16.66 0.1658 -

Age 7.72 ± 2.65 7.44 ± 3.15 0.2779 -

Forefoot R(1) 70.62 ± 33.17 58.52 ± 27.24 - 0.1449

Midfoot R 52.18 ± 24.73 40.26 ± 25.00 - 0.0828

Hindfoot R 22.35 ± 29.07 54.22 ± 33.03 - 0.0075

Forefoot L 75.91 ± 33.45 50.52 ± 12.75 - 0.0034

Midfoot L 55.51 ± 58.7 36.71 ± 16.10 - 0.1072

Hindfoot L 26.2 ± 15.4 72.36 ± 49.77 - 0.0004

(1) R: right; L: left.
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The spastic equine foot is a disorder more com-

mon in lower limbs of children with CP with the poten-

tial to gait.(13, 19)

In the present study, the diparetic children presen-

ted significant difference in the values of the peak pres-

sure in the right and left hindfoot and in the left forefoot 

recorded on the platform when compared with the con-

trol group (Table 2). Although no significant difference 

occurs, the peak of pressure in regions of the right fo-

refoot and right and left midfoot of  the diparetic group 

were higher when compared with the control group. The 

dysfunction in spastic diparesia shows at the develop-

ment stage when the extension reaches the lower trunk 

and lower limbs, especially the hips. The risk of develo-

pment of contractures (dynamic or fixed) matches the 

amount of voluntary control, the amount of both ab-

normal tone and growth of the patient. Thus, the child 

doesn’t sit and will not be standing in the expected time 

for such purchases.(20) 

Levitt(21) cites the abnormal postures in the stan-

ding position are due to the absence of postural fixa-

tion (head on the trunk and the pelvis). To maintain ba-

lance, even inappropriately and to compensate for this 

absence, the child may increase the flexion of hips and 

knees with or without: adduction-internal rotation of 

lower limbs, increased lumbar lordosis, dorsal kypho-

sis and cervical flexion, valgus feet or excessive dorsi-

flexion. If the shortening of plantar flexors, limited dor-

siflexion, the child will remains standing on the toes. 

Bobath(5) reports that spastic diparetic children em-

ploy excessive compensatory movements of the head, 

upper trunk and upper limbs, since the hips and lower 

limbs are very tense. 

Miller and Clark(20)  reports that flexion, adduction and 

internal rotation of the hips, knees flexed, feet equinoval-

gus or calcaneovarus are the most common findings in or-

thostatic position in children with spastic diparetic CP. 

Perry(22) and Shepherd(23) cites that individuals with 

spastic diparesia have greater weightbearing in the an-

teromedial region of the feet as a result of default in 

flexion aducction of the hip bilaterally, excessive fle-

xion of the knees, excessive plantar flexion at the ank-

les and anterior pelvic inclination and they do not per-

form adequate transfer of weight from one leg to the 

other. Perry(22) also notes that the posture of the flexed 

hips and knees require considerable muscular effort of 

the antigravitational muscles to prevent collapse in the 

standing position.

Although it is not statistically significant, the values 

of the peak pressure in the midfoot diparetic group were 

greater compared with the control group, as previous-

ly reported.(22,23)

Table 3. Average and standard deviation of weight, height, age and pressure peaks: comparison between hemiparetic group with the 
control group by t-test (p <0.05).

Hemiparetic Control Bilateral
(p)

unilateral
(p)  

Weight 28.76 ± 13.44 29.77 ± 13.52 0.4824 -

Height 126.14 ± 21.17 129.95 ± 21.55 0.0593 -

Age 7.71 ± 3.15 7.81 ± 3.59 0.7542 -

Forefoot RA(1) 87.17 ± 55.60 67.24 ± 45.80 - 0.0673

Midfoot RA 21.25 ± 22.82 36.65 ± 27.89 - 0.0339

Hindfoot RA 30.71 ± 26.83 78.17 ± 41.97 - 0.0004

Forefoot LA 83.71 ± 55.25 72.60 ± 36.22 - 0.1984

Midfoot LA 19.89 ± 16.63 37.71 ± 16.22 - 0.0189

Hindfoot LA 47.94 ± 43.02 65.93 ± 34.23 - 0.1508

Forefoot UN 76.71 ± 50.70 71.10 ± 29.44 - 0.3037

Midfoot UN 25.2 ± 14.30 38.1 ± 28.02 - 0.0302

Hindfoot UN 61.11 ± 42.7 67.3 ± 37.35 - 0.2958

(1) RA: Right affected; LA: Left affected; UN: Unaffected

Table 4. Average and standard deviation of pressure peaks: comparison between the hemibody unaffected
with hemibody affected by t-test (p< 0.05).

Hemibody unaffected Hemibody affected Bilateral
(p)

unilateral
(p)

Forefoot 76.71 ± 50.7 85.7 ± 54.1 - 0.1417

Midfoot 25.2 ± 14.30 20.67 ± 19.93 - 0.1501

Hindfoot 61.11 ± 42.7 38.1 ± 34.9 - 0.0314
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In this study, values of peak pressure on the right 

and left midfoot region were not statistically significant, 

although larger. The values for the right and left hin-

dfoot the difference was significant (p = 0.0075 and p 

= 0.0004), respectively, demonstrating that individuals 

with diparetic CP  have less weightbearing in this region 

(Table 2).

In the present study, although there was no statis-

tically significant difference in the regions of the hemi-

paretic forefoot group compared to the control group, 

the peak pressure were greater on both, the right and 

left hemiparetic (Table 3). In the region of the midfoot 

right hemiparetic group (p = 0.03), left (p = 0.01) and 

also in the midfoot of the unaffected side (p = 0.03) 

when compared with the control group, the peak pres-

sures were lower.

In the hindfoot region of individuals with hemipare-

sia, peak pressure were lower when compared with the 

control group, but only the right hemiparetic group (n = 

12) showed a significant difference (p = 0.0004).

Miller and Clark(20) cites that the most common pro-

blems encountered at the lower limbs of hemiparetic 

children are evident in the region of the knees, ankles 

and feet, where the motor control may be unsatisfac-

tory. The hip is partially flexed and adducted, knee and 

ankle flex due to increased tone of the hamstrings and 

plantar flexors and foot may be in the equinovarus or 

calcaneovalgus. the most affected hemiparetic children 

often develop hamstring contracture and dynamic con-

tractures of the rectus femoris muscle.

Levitt(21) emphasizes that the lack of balance of an 

upper limb, causes the child to lean to one side, trig-

gering asymmetric postures and consequently scoliosis.

Bobath(5), Perry(22) and Yokochi et al(23) mentions the 

hemiparetic child, in the orthostatic position supports 

mainly of their weight and the normal leg can only su-

pport the weight on the affected spatic lower limb with 

the help of extension produced by the forefoot pressure 

against the floor. It develops, then, a default for inver-

sion, plantar flexion of the ankle and claw toes.

Shepherd(24) notes that these individuals take lon-

ger to acquire the balance to sit, stand and walk and 

have a tendency to fall on the paretic side, therefore, 

the equilibrium and protective reactions are ineffecti-

ve in that hemibody. The spasticity in the lower limbs, 

especially in the calf muscles can interfere in the nor-

mal standing position by inhibiting the heel contact on 

the ground, making it difficult to walk in 8% of chil-

dren, triggering contractures and deformidades.(25) Pa-

lencia(26) mentions the paretic hemibody shows pyrami-

dal signs: increased muscle tone, hyperreflexia, Babis-

nki signal and clonus.

The findings of this study are in accordance with 

reports in the literature indicating that individuals with 

spastic hemiparesis CP discharge more weight on the 

healthy lower limb and stay with the affected foot plan-

tigrade in standing position.(5,24,25)

 The plantar pressure distribution was also analyzed 

in studies in healthy adults(9) who defined normal range, 

in rheumatoid arthritis patients,(10) diabetic foot,(11)obese 

children,(27) children preschoolers for the survey of the 

pattern of the feet(28) and in children undergoing surgi-

cal treatment aiding in determining the best treatment 

strategy and prognosis in these patients(29). Westcott et 

al(30) report that children with many types of motor dys-

functions have problems in maintaining postural stabi-

lity. Postural balance in obese children was also verified 

by baropodometry(27).

In the study by Rose et al(6) with 23 children and 

adolescents diagnosed with CP, diparetic spastic, the au-

thors concluded that children with spastic diparetic CP 

have changes in postural control when compared with 

normal subjects.

In the study of Falso et al(12), 10 children with spas-

tic hemiparetic and diparetic CP were submitted to com-

puterized baropodometry to analyze the distribution of 

plantar pressure, spasticity and range of motion (ROM) 

of the lower limbs before and after 1 month of applica-

tion of BTX-A (Botulinum toxin type A). These authors 

reported that in a static condition, the equinus defor-

mity unleashes increases in plantar pressure in the fo-

refoot and midfoot and that the reduction of hyperto-

nia of inverters and flexor muscles of the lower limbs of 

the affected foot can change the attitude and stability 

of posture during a static condition. Despite being used 

other methods of evaluation by the authors in this study 

protocol, the computed baropodometry proved effecti-

veness.

 In the pilot study of Manganotti et al(13), were as-

sessed 10 children with unilateral equinus and compa-

red with 10 healthy children utilizing the baropodometry 

and surface dynamic electromyography. There was sig-

nificant difference between the affected and unaffected 

member in all variables studied by baropodometry the 

two moments (increase in peak pressure in the hindfoot 

of the affected side and a decrease in peak pressure of 

the unaffected side and increased plantar surface of the 

affected side). The authors concluded that the decrease 

in hypertonia of foot inverters and flexors in the treated 

spastic lower limb can change the stability in the orthos-

tatic position of children with CP. These findings revea-

led by baropodometry and electromyography were sen-

sitive and useful for the quantification of data and clini-

cal evolution after treatment. 

In Table 4, note that when compared the unaffec-

ted hemibody with affected hemibody in the hemiparetic 

group, the peak pressure in forefoot were higher and in 

hindfoot were minor in the paretic members, however, 

only in the hindfoot the difference was statistically sig-

nificant (p = 0.03). 
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In the present study, there was a difficulty in ob-

taining a larger and more homogeneous sample. Howe-

ver, the control group showed no significant difference 

for the variables gender, age, height and weight, becau-

se, were paired. Took up careful to recruit children for 

the group control of the same origin or region of the chil-

dren with CP.

The values of plantar pressure can be used in a 

therapeutic program through changes in shoes, indica-

tion and adjustment of lower limb orthoses, kinesiothe-

rapy and handling associated with specific stretching for 

diparetic and hemiparetic children, as well as guidan-

ce on weight support. The information obtained in this 

analysis is also useful from an investigative perspective 

to solve many questions about the relationship between 

plantar pressure and posture of the lower extremities. 

The analysis of human motion in the science of 

rehabilitation is much more than just a functional asses-

sment tool, as it assists in determining the complex rela-

tionships between functional limitations, disabilities and 

handicaps. Having defined these relationship may deve-

lop not only optimized studies regarding efficacy of di-

fferent current strategies of rehabilitation, but also allow 

for greater consideration of new treatment techniques.

Technological resources assist in the construction 

and enhancement of knowledge. 

Conclude that the evaluation of the peak pressure 

through computadorized baropodometry in children with 

spastic hemiparetic and diparetic CP, the pressure peaks 

in the forefoot and midfoot regions in the diparetic group 

were higher when compared with the group control, as 

the authors expected, because they present larger wei-

ght support in the anteromedial region of the feet. 

There were no statistically significant differences 

in the regions of the hemiparetic forefoot group when 

compared with the group control, although the values 

are higher on both  the right and on the left hemipare-

tic group. All pressure peaks values in the hemiparetic 

midfoot group (left, right, and the unaffected side) were 

lower when compared to the control group and the diffe-

rence was statistically significant.

It found a significant difference in peak pressure in 

the hindfoot of the affected hemibody presented smaller 

when compared with the unaffected hemibody, as ex-

pected by the authors.
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Abstract

Introduction: Microkinesitherapie technique was developed in France. This word comes from Greek, which means 

(“micro”: small and “kinesi”: movement and “therapie”: treatment), being literally “treatment by small movements”. 

The objective of this study is to analyze the autonomic nervous system behavior in healthy subjects undergone mi-

crokinesitherapie technique through the heart rate variability (HRV) analysis. Method: Sixteen Caucasian (11 women) 

healthy subjects were voluntarily recruited to participate of this study who have never been undergone any manual 

therapy treatment. All patients who attended the inclusion criteria were evaluated according to anthropometric data, 

and after this, they underwent a 45 minutes session of microkinesitherapie technique. Orthostatic test was perfor-

med by all participants before and right after the treatment, using the Nerve-Express System software to data acqui-

sition and the Kubios HRV to data analysis. We analyzed the HRV according to time domain and frequency domain pa-

rameters. Result: We could observe a statistically significant difference in the mean RR intervals, with the subjects be-

coming closer to the normal values (p ≤ 0.05). There was also a significant difference in the high frequency domain 

(HF) after the treatment, which corresponds to an increase of parasympathetic nervous system activity (p ≤ 0.05). 

Conclusion: We have concluded that this technique has contributed to the sympathetic and parasympathetic balance. 
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INTRODuCTION

Emotions have diverse effects on autonomic ner-

vous function.(1) According to the World Health Organi-

zation(2), several mental health-related conditions fall 

within the most important causes of disability and mor-

tality, including violence, road traffic accidents, cirrho-

sis of the liver, and self-inflicted injuries.(3) During the 

1990s, the WHO published the Global Burden of Disea-

se, a comprehensive assessment of the burden of mor-

tality and disability from diseases, injuries, and risk fac-

tors, taking into account the number of years of life lost 

due to premature mortality and years of healthy life lost 

as a result of disability, as well as the combined measu-

re of disability-adjusted life years.(2) Unveiling the disa-

bility associated with several health conditions, the Glo-

bal Burden Disease has thrown light on the huge im-

pact of mental disorders in the public health scenario, as 

psychiatric morbidity is a major source of disability, both 

in developed and developing regions.(4)

The clinical importance of HRV became apparent 

in the late1980s when it was confirmed that HRV was a 

strong and independent predictor of mortality following 

an acute myocardial infarction (5). It is well documen-

ted that emotional processes result in changes in heart 

rate (HR), heart rate variability (HRV) and contractili-

ty. HRV and complexity are useful non-invasive techni-

ques to assess the vagal component of cardiac autono-

mic function in response to emotional changes.(6) It des-

cribes the variations between consecutive heartbeats. 

The regulation mechanisms of HRV originate from the 

sympathetic and parasympathetic nervous systems and, 

thus, HRV can be used as a quantitative marker of the 

autonomic nervous system.(7)

It is know that several treatments interfere on the 

ANS function. Microkinesitherapie is a technique that 

works directly in some layers of the body surface with 

global results, then, we hypothesize that it can also in-

terfere on the ANS activity. Microkinesitherapie tech-

nique was developed in France. This word comes from 

Greek, which means (“micro”: small and “kinesi”: move-

ment and “therapie”: treatment), being literally “treat-

ment by small movements”. The base of this technique 

is embryology, when the whole structure of the human 

body is originate from 3 embryonary stems. The struc-

tures formed by a same stem are considered from a 

same “embryologic family”, thus they are considered in-

terlinked each other. (8) This treatment is a manual the-

rapy technique-based which principles are similar to the 

homeopathy – both follow two laws: the cure by the infi-

nitive (diluted medicament – minimal palpation) and si-

milarity (similar cures the similar). It consists in iden-

tifying the primary cause of a disease and/or symptom 

and to stimulate the organism’s “self-cure”, so that the 

body could recognize the aggressor (antigen) and initia-

te the elimination process through a tissue and cellular 

reprogramming.(9) This primary aggression leaves tra-

ces (scars) which disturb the cells and tissues behaviour, 

these traces remain stored in tissue/cell memory (loss 

of vitality) by a body and mind elimination deficiency re-

garded to the aggressor. (10)

This is justified because during the second to third 

period of the foetus formation, the skin and the nervous 

system are originated from the ectoderm. Thus, there 

is a projection from the nervous system disturbances to 

the skin. This technique is applicable in all ages with a 

therapeutic or preventive objective.  With the hands, the 

therapist mobilizes and stimulates the different tissues, 

with the objective of find cell/tissue memories (scars), 

through selective micro palpation in pre-determined 

points of the body.(8) The objective of this study was to 

analyse the autonomic nervous system behaviour in he-

althy subjects undergone microkinesitherapie technique 

through the analysis of the heart rate variability.

MATERIAL AND METHOD

Subjects

This is an experimental prospective descriptive 

study, which followed the International Norms of Human 

Rights and the Helsinki Declaration. Sixteen Caucasian 

(11 women) healthy subjects were voluntarily recruited 

to participate of this study. 

The inclusion criteria were healthy subjects betwe-

en 20 to 65 years (table 1), who have never been un-

dergone any manual therapy treatment and that have 

accepted to participate of the study. Were excluded all 

the subjects with cardiac or any other illness that could 

affect autonomic nervous system activity, moreover, 

were also excluded subjects who regularly taking pres-

cription medication and had a history of current drug or 

alcohol abuse. All volunteers were fully informed about 

the program and gave their formal signed consent befo-

re participate of the study in agreement with the terms 

of Resolution 196/196, October of 1996, of the national 

Council of Health of the Ministry of Health (Protocol Re-

ference Number: 390/2).  

Procedure and data collection

All participants underwent an interview to provide 

some personal data and to confirm the inclusion and ex-

Table 1. Subjects’ anthropometrical characteristics

Characteristics (n = 16) Values (mean ± SD)

Age (years) 41,88 ± 11,27

Sex (male:female) 5 : 11 

Weight (Kg) 69,62 ± 13,25

Height (meters) 1,65 ± 0,96

Body mass index (Kg/cm
2
) 25,52 ± 3,56
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clusion criteria. Then, the volunteers who attended the 

inclusion criteria were evaluated according to anthropo-

metric data (table 1). Only after this they underwent 

a 45 minutes session of microkinesitherapie technique. 

To assess the effects of microkinesitherapie tech-

nique on HRV, an orthostatic test was performed by all 

participants before and right after the treatment, accor-

ding to the previous study of Kerppers et al.(11) In this 

procedure the volunteers was informed about the test 

and was required to lie down in supine position, with 

eyes opened and relaxed, without talking or moving ex-

ceedingly. The examiner can follow the test by a rhyth-

mogram which shows the length of RR intervals for the 

heart beats. After 192 RR intervals, the patient is asked 

to stand up looking to the wall and to remain in this po-

sition for a few minutes until the end of the test, which is 

at the 448 RR intervals points, which represents appro-

ximately five minutes. Recording of approximately 1 min 

is needed to assess the HF components of HRV while ap-

proximately 2 min are needed to address the LF compo-

nent. In order to standardize the procedure, 5 min re-

cordings was performed according to standards measu-

rement of heart rate variability of the European Socie-

ty of Cardiology and The North American Society of Pa-

cing and Electrophysiology.(7) All assessments took place 

in a controlled environment (i. e. light, temperature, and 

sound).

All the RR intervals acquisition was done by a fre-

quency meter (Nerve-Express System; v. 2.9; Heart 

Rhythm Instruments Inc., USA). HRV signals was com-

piled with MATLAB routines (The Mathworks, Natick, MA) 

and analysed in both time and frequency domain by the 

software Kubios HRV version 1.1 (Biosignal Analysis and 

Medical Imaging Group; Kuopio, Finland).(12) The fre-

quency bands analysed in this study were in accordan-

ce with previous guideline published by American Heart 

Association which state the recommendations for HRV 

measurement and interpretations.(7) The variables used 

in this study were for the time domain (obtained by de-

termination of correspondent RR intervals in any point 

in the time),(7,13) was mean RR (mean values of N-N in-

tervals from a period of time), HR intervals (beats/min), 

SDNN (standard deviation of the N-N intervals – an es-

timate of total HRV), rMSSD (square root of the mean 

squared difference of the successive N-N intervals – a 

parasympathetic marker), these variables are routine-

ly measured during the supine position; and for the fre-

quency domain (contributed to understanding of the au-

tonomic background of RR intervals fluctuations in the 

heart rate record) were measured in both supine and or-

thostatic positions, and the variables analysed was, the 

power of low frequency (LF – is modulated by both pa-

rasympathetic and sympathetic activities) and high fre-

quency (HF – modulated exclusively by the parasym-

pathetic activities).The LF/HF ratio was considered as a 

marker of the sympathovagal balance.  The Orthotest 

(orthostatic test from Nerve-Express) is a very popular 

method of ANS provocation, which is a simply transition 

from a supine to a standing position.(14)

Statistical Analysis

Data of heart rate variability signals are presented 

as means and standard deviations (SD). The parametric 

t-paired test was used to compare the difference of the 

heart rate variability signals between pre and post mi-

crokinesitherapie treatment. In this exploratory study, 

the level of significance of each comparison was set to p 

< 0.05. The entire analysis was conducted using the sof-

tware SPSS  (Version 16.0).

RESuLTS

The data values   of the heart rate variability compo-

nents before and after the microkinesitherapy are shown 

in figures 1 and 2. The HR and RR intervals in the time 

domain parameter showed statistic differences, where 

RR interval increased from 0.797 ± 0.071 ms pre-treat-

ment to 0.837 ± 0.094 ms post-treatment (p < 0.01), 

and the HR interval showed a decrease after microki-

nesitherapy from 79.97 ± 6.28 bpm to 77.42 ± 8.05 

bpm (p < 0.05). The other component in the time do-

main were not statistically significant pre and post-tre-

atment, being the SDNN was 0.129 ± 0.057 ms to 0.142 

± 0.045 ms (p = 0.13) and the rMSSD component de-
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creased from 143.64 ± 71.96 ms to 139.64 ± 54.33 

ms (p = 0.43). Concerning to frequency domain compo-

nents (fig. 2), only the HF component showed statisti-

cal difference, where pre-treatment value was 3217.69 

± 4372.43 ms2 and post-treatment 4351.81 ± 4536.32 

ms2 (p < 0.04), but when the values   were normalized, 

these statistical difference disappeared (p = 0.14). The 

other component in the frequency domain LF the values 

pre and post-treatment was from 2007.06 ± 5350.26 

ms2 to 2387.97 ± 2431.97 (p = 0.37), and LF / HF ratio 

component (fig. 3) was from 0.663 ± 0.27 ms2 pre-tre-

atment to 0.552 ± 0.145 ms2 post-treatment (p = 0.09).

DISCuSSION

To our knowledge, this is the first study bout this 

manual therapy-based technique, called microkinesithe-

rapy on the heart rate variability. The objective of mi-

crokinesitherapie according to Grosjean and Benini(8),  is 

to inform again the body of the attacks suffered and not 

rejected, so that it can be possible to start a self-cure 

mechanism.  This information is filed by the slow stre-

tching of the skin structures performed by light touch on 

the altered tissue’s areas. It can be applied an immuno-

logy law, which says that for an organism create an anti-

body; it has to recognize the antigen.(8) There are strong 

evidence of records of the autonomic effector responses 

from spinal autonomic nerves(15), cardiac nerve(16), and 

from clinical observational results in which there are au-

tonomic spinal reflexes circuits associated with the sym-

pathetic systems from the viscera, deep somatic tissues 

or skin and spinal parasympathetic systems. These cir-

cuits may also have functional specificity with respect 

to afferent input, for example, the skin(17), so functio-

nal changes of organs or deep somatic tissues can cause 

changes in the corresponding dermatomes, myotomes 

and sclerotomes (e. g., trophic changes of skin tissue 

and its appendages, joint capsule, fascia, etc.)(17). The 

present study showed that the microkinesitherapy chan-

ge some componentes of the HRV, thus indicating that 

there is na autonomic system modulation with increased 

RR intervals and decreased of heart rate. Despite the wi-

despread use of HRV analysis in understanding the phe-

nomena involved with the SNA in normal and pathologi-

cal conditions are poor in number of publications related 

to its use in clinical practice.

The time domain analisys of the HRF contributes to 

the understanding of the knowledge of the RR intervals 

fluctuations; (18,19) these variations present during res-

ting conditions represents best beat-to-beat control me-

chanisms.(20) These mechanisms is mediated by vagal 

afferent stimulation which leads to reflex excitation of 

vagal afferent activity and inhibition of sympathetic effe-

rent activity.(21) Efferent sympathetic and vagal activities 

directed to the sinus node are characterized by dischar-

ge largely synchronous with each cardiac cycle which 

can be modulated by central (e.g. vasomotor and res-

piratory centers) and peripheral (e.g. oscillation in arte-

rial pressure and respiratory movements) oscillators.(5) 

These oscillators generate rhythmic fluctuations in effe-

rent neural discharge which manifest as short and long-

-term oscillation in the heart period, and the analysis of 

these rhythms may permit inferences on the state and 

function of, for example, the central oscillators, sympa-

thetic and vagal efferent activity, humoral factors, and 

the sinus node.(7) In our study we could see that in the 

RR intervals, this fluctuation after the microkinesithera-

py, remain in a better state than before the treatment 

and the t-test showed significant increased values (see 

fig. 1A). The HRV reduction (i. e. RR intervals) has been 

shown as a strong indicator to adverse events related 

illness such as arterial hypertension(22,23), myocardial in-

farction,(24) diabetic neuropathy(25) and others, which re-

flect a vital role that the ANS performs in maintaining 

a good health(26). For example, a study by Menezes et 

al.(23) showed that subjects with arterial hypertension 

when compared with normotension subjects, they foun-

ded a reduced indices such as RR interval, HF, LF, LF/HF 

ratio, probably due a sympathetic activity(23). This was 

showed too by Pecyna et al.(27)in a systematic review, 

where patients post-acute myocardial infarction their 

HRV parameters was lower. It was also reported diffe-

rences in HRV in trained and non-trained subjects.(28,29) 

Trained subjects had both time and frequency domain 

higher values than non-trained people, indicating a good 

status of the ANS. It is important to mention here that 

during sympathetic activation the resultant is tachycar-

dia, expressed by HR component, whereas the reverse 

occurs during vagal activation(7). In our study we could 

see that after microkinesitherapy there was a heart rate 

reduction (see fig. 1B) reflecting a vagal tonus predomi-

nance in the cardiac system. 

The efferent vagal activity is a major contributor to 

the HF component of HRV. Various studies in clinical and 

experimental observations has shown this phenomenon 

throughout of autonomic manoeuvers such as electrical 

vagal stimulation, muscarinic receptor blockade, and va-

gotomy(18,30). Our results has showed, as seen in fig 2C, 
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that absolute values (ms2) from HF component reached 

statistical difference, which values of this variable befo-

re and after microkinesitherapy had an increased, but 

when expressed in normalized units (n. u.) there wasn’t 

statistical difference (fig 2D). We state here the signifi-

cant difference found in our results (as seen in absolu-

te values) because when the spectral components are 

expressed in absolute units, the changes in total power 

influence LF and HF components in the same direction 

and prevent the appreciation of the fractional distribu-

tion of the energy,(18) thus, indicating a good vagal ac-

tivity where is induced among others by controlled res-

piration.(13,30,31)  This result suggest according to Pome-

ranz et al.(18) that autonomic control of the heart in res-

ponse to postural movements strikes a balance betwe-

en the activities of the parasympathetic and sympathe-

tic nervous systems provide a quantitative measure of 

this balance. The other component from frequency do-

main analyzed was LF and as showed in our results (fig. 

2A,B), this component did not reached statistical signi-

ficance neither in absolute units (ms2) nor in normalized 

units (n. u.). LF component is considered as a marker as 

sympathetic modulation (mainly expressed in normali-

zed units)(30-32), but other researches has stated that LH 

component includes both sympathetic and vagal influen-

ces(33,34) being difficult and controversial its interpreta-

tion. This discrepancy is due to the fact that in some 

conditions, associated with sympathetic excitation, a de-

crease in the absolute power of the LF component is ob-

served(7). Consequently, LF/HF ratio component of HRV 

(fig. 3) is considered the same of sympatho-vagal balan-

ce or to reflect sympathetic modulations(7).

 There are some limitation of this study, first is the 

fact of the patients were not analysed after more time 

of the treatment, then the time of paradoxical effects 

would be passed and it could exist different results. Also, 

it could have been done more treatment sessions and 

then perform new analysis, and finally this procedure 

was conducted only in healthy subjects, making neces-

sary a comparison with a specific population.

CONCLuSION

We concluded that this technique has contributed to 

the sympathetic and parasympathetic balance as seen in 

parameters such as RR intervals and HR in time domain 

and HF component in frequency domain. Further studies 

with more subjects, more sessions and a control group 

are needed for bringing results to specific populations.
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Análise	dos	captores	sensitivos	em	indivíduos	
assintomáticos	e	com	lombalgia.
Analysis captors sensitive in individuals asymptomatic and with low back pain.

Nathálie Clara Souto Faria(1), Paulo Fernandes Pires(2), Rui Gonçalves Marques Elias(3), Rúben de Faria Ne-

grão Filho(4), Anna Cláudia Lança(5), Fábio Antonio Neia Martin(6), Fabrício José Jassi(7).

Departamento de Fisioterapia, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus Jacarezinho, Jacarezinho 

(PR), Brasil.

Resumo
Introdução: A dor lombar é um problema comum na sociedade que atinge cerca de 80% da população em algum mo-
mento da vida. Dentre os fatores que causam a dor lombar encontra-se a má postura. Uma postura equilibrada de-
pende de informações íntegras oriundas de vários sistemas, somatossensorial, visual e podal, os quais são denomina-
dos captores sensitivos. Objetivo: Foi selecionar testes clínicos para os captores sensitivos e aplicá-los em indivíduos 
com dor lombar e assintomáticos. Método: Participaram do estudo 52 voluntários, 5 mulheres e 47 homens, com ida-
des entre 20 e 50 anos (36±6,32), foram divididos em dois grupos, G1(dor lombar) e G2 (assintomático), todos foram 
submetidos à mesma avaliação. Os captores analisados em questão foram o captor podal, ocular e vestibular, ainda 
foram analisados obstáculos que impedem a correção postural, sendo eles as cicatrizes e o comprimento dos mem-
bros inferiores. Resultados: Ambos os grupos apresentaram alterações no captor podal; analisando o captor ocular 
o grupo com dor lombar apresentou uma porcentagem maior de voluntários com alteração do mesmo. Observou-se a 
presença de obstáculos na maioria dos voluntários em ambos os grupos. Conclusão: Concluiu-se então que a maio-
ria dos voluntários apresentaram alteração dos captores avaliados e não houve diferença significativa entre os grupos.
Palavras-chave: Lombalgia, Avaliação, Postura.

Abstract
Introduction: Low back pain is a common problem in society that affects about 80% of the population at some point 
in your life. Among the factors that cause back pain is poor posture, a balanced posture depends on the integrity of in-
formation coming from multiple systems, somatosensory, visual and foot, which are called sensory captors. Objecti-
ve: Was to select clinical trials for sensory captors and apply them in individuals with low back pain and asymptoma-
tic. Method: The study included 52 volunteers, 5 women and 47 men, aged between 20 and 50 years (36 ± 6.32), 
were divided into two groups, G1 (LBP) and G2 (asymptomatic), all underwent the same evaluation. The captors were 
concerned the captor foot, eye and vestibular yet analyzed the scars and leg length. Results: Both groups showed 
changes in foot captor, the ocular captor analyzing the group with low back pain showed a higher percentage of vo-
lunteers with alteration thereof. It was observed the presence of obstacles in the majority of subjects in both groups. 
Conclusion: It was concluded that most of the volunteers had alterations captors evaluated and no significant diffe-
rence between groups.
Key words: Low back pain, Evaluation, Posture.
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INTRODuÇÃO

A dor lombar é um problema comum, que ocorre 

em cerca de 80% da população em algum momento da 

vida, evoluindo normalmente para incapacidade e afas-

tamento do trabalho, isso leva a um alto custo para o 

sistema de saúde e previdência social.(1,2)

A lombalgia pode ocorrer a partir de um dano a qual-

quer estrutura anatômica, incluindo ossos, discos inter-

vertebrais, articulações, músculos, estruturas neurais e 

vasos sanguíneos;(1) este dano pode levar a complicações 

inflamatórias e processos degenerativos.(3) Quando a dor 

permanece por um período superior a seis meses, carac-

terizam-se como dor crônica.(4) Normalmente a lombalgia 

crônica não ocorre por apenas um fator, mas sim por um 

conjunto; fatores sócio-demográficos (idade, sexo, renda 

e escolaridade), exposições ocorridas nas atividades coti-

dianas (trabalho físico pesado, vibração, má postura, mo-

vimentos repetitivos), comportamentais (tabagismo, al-

coolismo e baixa atividade física), e outros (obesidade, 

morbidades psicológicas).(3)

Segundo Caraviello et al.(2) as principais afecções 

da coluna vertebral estão relacionadas à movimentos 

corporais inadequados e à má postura. A má postura 

leva a desequilíbrios biomecânicos que geram sobrecar-

gas e alterações nos tecidos moles e articulações da co-

luna vertebral,(5) tendo como resultado a dor. Para Ken-

dall et al.(6), a dor relacionada à má postura ocorre de-

vido ao dano tecidual causado pelo efeito cumulativo de 

pequenas sobrecargas constantes e inadequadas ao sis-

tema musculoesquelético, assemelhando-se a um dano 

causado de forma intensa e súbita.(7)

Fundamentando-se em que alterações posturais 

aumentam o risco de lombalgia e consequente piora da 

qualidade de vida é oportuno o entendimento sobre pos-

tura ideal.  Segundo Magee(9), é aquela na qual há mí-

nimo estresse muscular sobre as articulações e mínima 

atividade muscular para manter o ser humano na postu-

ra ereta. A postura ideal para uma tarefa específica re-

presenta uma interação complexa perfeita entre a bio-

mecânica e a função neuromuscular.(10)

Dessa forma entende-se que para o controle e equi-

líbrio da postura estática o organismo requer informa-

ções vindas de vários sistemas, sendo eles: vestibu-

lar, somatossensorial e visual.(11,12) Para Cuccia(13) a es-

tabilidade postural estática quanto a dinâmica ocorre de-

vido aos diferentes tipos de informações sensoriais pro-

venientes dos sistemas visual, vestibular, proprioceptivo 

e superfície plantar do pé. Após receber as informações 

provenientes do sistema sensorial o sistema nervoso cen-

tral processa-as e envia impulsos nervosos aos músculos 

para que gerem respostas neuromusculares, as quais são 

essenciais para garantir o controle postural.(14) 

Green et al.(15) e Bricot(16) citam a importância de 

chegarem ao sistema nervoso central informações ex-

ternas provenientes de todas as fontes sensoriais, e que 

na presença de desregulação que seja de apenas um 

desses captores as informações muitas vezes se tor-

nam ambíguas, favorecendo o desenvolvimento de alte-

rações posturais. Segundo Mackrous e Simoneau(17) são 

as entradas sensoriais que geram a percepção de movi-

mento e posição no espaço. 

Devido à importância da postura correta para a 

qualidade de vida cabe uma avaliação da mesma, esta 

pode ser qualitativa ou quantitativa.(14)

Quando utilizamos instrumentos de medição cha-

mamos de avaliação quantitativa,(14) e Miranda et al.(18) 

aponta o uso de inclinômetros, radiografias ou câme-

ras de vídeo, Miranda et al.(18) ele  ainda ressaltam o 

uso de fotografias, afirmando que são um meio eficien-

te pelo fato de que as imagens podem ser usadas como 

um meio de documentar as antigas posturas e compa-

rá-las com as atuais. No entanto, a maioria desses mé-

todos apresentam custo elevado, e não são empregados 

no ambiente clínico.

Devido à influência desses captores sensitivos na 

manutenção da boa postura e a dificuldade encontra-

da para utilização de tais métodos quantitativos, o ob-

jetivo do trabalho foi de selecionar testes clínicos espe-

cíficos (avaliação qualitativa) para cada captor sensorial 

(podal, visual e vestibular) e para os obstáculos a ma-

nutenção e correção da boa postura (cicatrizes patológi-

cas e diferença no comprimento de membros inferiores), 

executá-los em indivíduos com dor lombar e assintomá-

ticos e comparar os grupos em questão. 

MATERIAL E MÉTODOS

Amostra

A amostra foi composta de 52 policiais militares da 

cidade de Jacarezinho-PR, sendo 5 mulheres e 47 ho-

mens, com idade entre 20 e 50 anos (36±6,32). A pes-

quisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos da Universidade onde foi realizado 

o estudo (Protocolo número 022/11). Todos foram infor-

mados sobre os procedimentos da pesquisa, logo após 

assinaram um termo de consentimento livre e esclareci-

do, concordando em participar da pesquisa.

Procedimentos

Os voluntários foram organizados em dois grupos, 

G1(12) grupo com lombalgia e G2 (40) grupo assinto-

mático. 

Todos os voluntários que concordaram em partici-

par da pesquisa foram incluídos no estudo, e ambos os 

grupos foram submetidos aos mesmos procedimentos 

de avaliação. Toda avaliação foi conduzida por um único 

avaliador que recebeu treinamento prévio de um fisiote-

rapeuta clínico experiente na área. 

A avaliação apresentou dois momentos, no primei-

ro o voluntário foi orientado a preencher uma ficha de 
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identificação e no segundo momento submetido aos tes-

tes clínicos específicos, ambas as fichas foram elabora-

das pelos pesquisadores. 

Todos os testes e procedimentos de avaliação 

foram selecionados considerando sua frequente aplica-

bilidade na rotina clínica, dentre eles estavam testes clí-

nicos para os captores podal, ocular, sistema vestibular, 

teste para análise de cicatrizes e para perna curta.(16) 

Testes para o Captor Podal 

Os testes utilizados para o captor podal foram o de 

apoio unipodal direito e esquerdo, no qual o indivíduo 

era solicitado a marchar algumas vezes no lugar, parar 

em apoio unipodal e manter-se, então o avaliador ob-

servava seu calcâneo e assim identificava se o mesmo 

era valgo ou varo, repetia-se o processo para o membro 

contralateral; utilizou-se ainda o teste de marcha para 

frente e para trás, no qual o voluntário caminhou qua-

tro passos para frente e quatro para trás, enquanto o 

avaliador observou numa vista posterior a presença de 

pé/pés com duplo componente, o qual é definido como 

aquele em que o apoio do calcanhar se faz em tálus 

varo, depois o pé desaba imediatamente para valgo, 

pulando assim os dois tempos simultâneos seguintes; 

a acomodação global se faz em seguida para terminar 

normalmente sobre os três primeiros artelhos.(16)

Testes para o Captor Ocular

Para análise do Captor Ocular foram utilizados os 

testes de convergência, no qual o avaliador aproxima a 

ponta de uma caneta lentamente nos planos dos olhos 

até a raiz do nariz do voluntário enquanto observa se a 

convergência ocular é harmoniosa ou não; o teste de 

convergência reflexa, no qual o indivíduo olha longe, a 

ponta da caneta é colocada na raiz do nariz, no plano 

dos olhos e ao comando os olhos devem vir em con-

vergência à ponta da caneta, o avaliador observa nesse 

momento a convergência ocular.(16) 

Ainda para o captor ocular foi executado o teste de 

Romberg, no qual o voluntário é instruído a permane-

cer em pé, com os pés unidos, braços estendidos à fren-

te do corpo, punhos fechados e dedos indicadores es-

ticados, num afastamento entre si com largura de dois 

dedos. O examinador com os dois dedos bloqueados 

sobre seu peito, coloca-se em frente ao paciente, estica 

seus dedos indicadores na largura dos dedos do pacien-

te, e pede para que ele feche os olhos, deve permanecer 

por 20 a 30 segundos sem alteração alguma.(16)  

Para finalizar a análise do captor ocular os volun-

tários foram submetidos ao teste de marcha no lugar, 

com o voluntário em pé, braços e mãos estendidos sem 

se tocarem, deve fechar os olhos e dar 30 passos no 

mesmo lugar, elevando bem os joelhos, para normalida-

de não deve haver nenhuma mudança de posição da ini-

cial para final.(16)  

Teste para o Sistema Vestibular

O sistema Vestibular foi analisado através da Ma-

nobra de Dix Halpike, durante essa manobra o paciente 

está inicialmente em posição sentada, com a cabeça ro-

dada lateralmente (direita ou esquerda, conforme o lado 

a ser testado), em aproximadamente 45 graus. Com o 

examinador segurando a cabeça do paciente, promove-

-se um brusco e rápido movimento de deitar, em de-

cúbito dorsal horizontal. Ao ser deitado, por não haver 

uma fixação horizontal da cabeça, esta fica pendente 

para trás, em aproximadamente 30 graus. O paciente 

fica imobilizado nessa posição, com os olhos abertos e 

olhar fixo.(19) Presença de nistagmo, vertigem ou ambos 

indicam positividade do teste.

 

Análise dos Obstáculos

Os obstáculos analisados foram a cicatriz patológica 

e perna curta. A cicatriz patológica foi diagnosticada atra-

vés do teste da artéria radial, e a perna curta foi identifi-

cada observando-se três parâmetros (fossetas de Micha-

lis e espinha ilíaca póstero-superior mais baixa; desequi-

líbrio entre as nádegas na flexão de tronco; pelve poste-

rior do mesmo lado da perna curta) que devem estar pre-

sentes para considerarmos o teste positivo.(16)

Análise Estatística

As análises descritivas dos dados foram realizadas 

através do Excel 2007 e do pacote estatístico Statisti-

cal Package for de Science (SPSS) 15.0. Foi utilizado o 

teste qui-quadrado para analisar as diferenças percen-

tuais entre as variáveis. Foi adotado um intervalo de 

confiança de 95%.

RESuLTADOS

Captor Podal

No teste de apoio unipodal, observou-se no grupo 

com dor lombar (G1) um número maior de voluntários 

com calcâneos valgos à direita e varo a esquerda (ta-

bela 1).

Tabela 1. Distribuição de frequências da análise do apoio unipo-
dal direito e esquerdo.

Grupos
Apoio unipodal Direito P=0,527

Valgo
F(%)

Normal
F(%)

Varo
F(%)

G1 5 (42%) 4 (33%) 3 (25%)

G2 14 (35%) 9 (22,5%) 17 (42,5)

Total 19 (37,5%) 13 (25%) 20 (38,5%)

Apoio unipodal Esquerdo P=0,145

G1 1 (8,5%) 4 (33%) 7 (58,5%)

G2 12 (30%) 16 (40%) 12 (30%)

Total 13 (25%) 20 (38,5%) 19 (37,5%)

Nota: G1- grupo com dor lombar; G2 – grupo sem dor lombar.
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No teste de marcha para frente e para trás ambos os 

grupos apresentaram voluntários com pés alterados, em-

bora o grupo com dor lombar apresentasse ligeira preva-

lência em relação ao grupo sem dor, não houve diferença 

estatisticamente significante entre eles (p=0,447). 

Captor Ocular

A tabela 2 apresenta o resultado dos testes de con-

vergência ocular e convergência reflexa. G1 e G2 apre-

sentaram a maioria dos voluntários com alteração nos 

dois testes. O grupo com dor lombar apresentou uma 

porcentagem maior de voluntários com alteração nos 

dois testes. 

No teste de Romberg a maioria dos voluntários não 

apresentou alteração nos dois grupos (p=0,797), já no 

teste de marcha no lugar todos voluntários apresenta-

ram alteração.

Sistema Vestibular

Na tabela 3 encontra-se o resultado da manobra 

Dix Halpike. No G1, 1(8,5%) voluntário e no G2, 6(15%) 

voluntários apresentaram o teste positivo, sendo por-

tanto, negativo para maioria dos voluntários nos dois 

grupos avaliados.

Obstáculos

Ambos os grupos apresentaram cicatrizes na maio-

ria dos voluntários, para estes 3(25%) voluntários do G1 

e  7(17,5%) voluntários do G2 apresentaram o teste da 

artéria radial positivo, indicando tratar-se de cicatriz pa-

tológica. Não houve diferença significativa entre os gru-

pos (p=0,182).

No teste da perna curta três parâmetros (fosse-

tas de Michaelis e espinha ilíaca póstero superior mais 

baixa; desequilíbrio entre as nádegas na flexão de tron-

co; pelve posterior do mesmo lado da perna curta) 

devem estar presentes para considerarmos o teste posi-

tivo. A maioria dos voluntários dos dois grupos apresen-

taram o teste positivo, sendo o G2, o grupo com maior 

número de voluntários com alteração. O resultado pode 

ser observado na tabela 4.

DISCuSSÃO

O presente estudo teve como objetivo selecionar 

testes clínicos específicos para captores sensoriais res-

ponsáveis pela postura equilibrada e testes para os obs-

táculos à manutenção da boa postura. Segundo Asaka-

wa et al.(20) o sistema somatossensorial juntamente com 

o visual e vestibular desempenham um papel na esta-

bilização do equilíbrio de uma pessoa na postura ereta.

No teste de apoio unipodal, o tipo de adaptação 

ocorrido em grande parte dos voluntários com lombalgia 

(maioria com calcâneos valgos à direita e varos à esquer-

da) recebe o nome de pés desarmônicos e é responsável 

por aumentar os componentes rotatórios nos joelhos e 

torção na bacia.(16) Sendo assim, essas assimetrias corpo-

rais podem acarretar sobrecargas em determinadas regi-

ões levando a quadros álgicos. Segundo Mouzat et al.(12) 

o posicionamento dos pés pode mudar o centro de pres-

são e assim influenciar a postura ortostática. 

O teste de marcha para frente e para trás, utilizado 

no estudo tem por objetivo identificar pés com duplo com-

ponente, o qual já foi anteriormente definido como aque-

le em que o apoio do calcanhar se faz em tálus varo e o pé 

desaba imediatamente para valgo, pulando os dois tempos 

simultâneos seguintes; a acomodação global se faz em se-

guida para terminar normalmente sobre os três primei-

ros artelhos.(16) No estudo, durante esse teste ambos os 

grupos apresentaram voluntários com alteração, porém, o 

grupo com dor lombar apresentou ligeira prevalência em 

relação ao grupo sem dor. Pés com duplo componente fa-

vorecem o deslocamento anterior do plano escapular,(16) 

aumentando as forças compressivas sobre as facetas na 

coluna lombar e favorecendo a instalação de lesões.

Os distúrbios oculares favorecem o desequilíbrio no 

Tabela 2. Distribuição de frequências da análise da convergência 
ocular e convergência reflexa.

Grupos Convergência Ocular P=0,664

Normal
F(%)

Alterada
F(%)

G1 2 (16,5%) 10 (83,5%)

G2 9 (22,5%) 31 (77,5%)

Total 11 (21%) 41 (79%)

Convergência Reflexa P=0,216

G1 3 (25%) 9 (75%)

G2 18 (45%) 22 (55%)

Total 21 (40%) 31 (60%)

Nota: G1- grupo com dor lombar; G2 – grupo sem dor lombar.

Tabela 4. Distribuição de frequências da análise da perna curta

Grupos Perna Curta P=0,336

Negativo
F(%)

Positivo
F(%)

G1 4 (33,5%) 8 (66,5%)

G2 8 (20%) 32 (80%)

Total 12 (23%) 40 (70%)

Nota: G1- grupo com dor lombar; G2 – grupo sem dor lombar.

Tabela 3. Distribuição de frequências da análise do sistema 
vestibular

Grupos Sistema Vestibular P=0,553

Negativo
F(%)

Positivo 
F(%)

G1 11 (91,5%) 1 (8,5%)

G2 34 (85%) 6 (15%)

Total 45 (86,5%) 7 (13,5%)

Nota: G1- grupo com dor lombar; G2 – grupo sem dor lombar.
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Análise dos captores sensitivos.

sistema tônico postural que por sua vez acarreta incli-

nações e rotações do corpo,(16) no estudo ocorreram al-

terações no captor ocular em voluntários de ambos os 

grupos, porém os voluntários com dor lombar apresen-

taram maior porcentagem de positividade nos testes.

Carlsen et al.(21) afirma que seus resultados indicam 

que as perturbações visuais ou vestibular tiveram im-

pacto durante a marcha resultando em um desvio lateral 

de cerca de 15 cm entre passos iniciais e finais, demons-

trando assim que o olhos e o sistema vestibular influen-

ciam na manutenção da postura e equilíbrio corporal, o 

que também pode ser demonstrado em nosso estudo 

já que os voluntários com sintomatologia apresentaram 

uma maior porcentagem de alterações do captor ocular.

Berencsi et al.(22) em seu estudo analisou quanto 

a visão periférica e central contribuem para o contro-

le da postura, encontrou em seus resultados indicativos 

de uma maior contribuição da visão periférica do que da 

visão central. Dessa forma, Berencsi et al.(22) comprova-

ram que a visão interfere no controle postural o que vai 

de encontro com o presente estudo.

Mckeon et al.(23) em seu estudo analisou o efeito 

da diminuição da sensibilidade cutânea plantar em re-

lação ao equilíbrio e chegou à conclusão de que a infor-

mação sensorial dos receptores cutâneos plantares pa-

rece ser importante na manutenção do controle postu-

ral ântero-posterior.

Este estudo teve como limitações a dificuldade para 

encontrar artigos referente ao tema abordado, assim 

com a pequena amostra para o grupo com dor lombar. 

Dessa maneira para próximos estudos recomenda-se 

a utilização de uma amostra maior e mais homogênea 

para aumentar assim a possibilidade de diferença sig-

nificante entre os grupos. Recomenda-se também que 

após a avaliação do captor podal, se encontradas alte-

rações que sejam feitas as devidas correções com pal-

milhas, já que as alterações do captor ocular podem ser 

decorrente de descompensações ascendentes dos pés 

devido à influência do eixo viso-podal.(16)

CONCLuSÃO

Observou-se no estudo que ambos os grupos (as-

sintomáticos e com dor lombar) apresentaram altera-

ções no padrão postural (positividades de um ou mais 

testes clínicos selecionados), algumas foram mais evi-

dentes no grupo com dor lombar, porém, não houve di-

ferenças evidentes entre os grupos em nenhum teste 

clínico utilizado.
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Comportamento	 do	 sinal	 eletromiográfico	
em	 exercícios	 isométricos	 com	 diferentes	
velocidades	de	contração	-	Estudo	Preliminar.
Behavior of the electromyographic signal in isometric exercises with diferent speeds of 
contraction – Preliminary Study.

Isabela Soares Kishi Fioramonte(1), Rúben de Faria Negrão Filho(2), Neri Alves(3), Fábio Mícolis de Azevedo(4).

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Paulo (SP), Brasil.

Resumo
Introdução: A velocidade de contração é um importante fator de interferência na relação entre força e eletromiogra-
fia. Objetivo: O presente trabalho visa promover uma melhor compreensão da relação eletromiografia (EMG) x força 
no quesito velocidade de contração. Método: Foi coletado o sinal eletromiográfico de superfície do músculo bíceps bra-
quial de dez voluntários durante 10 contrações isométricas em rampa e 10 contrações isométricas em degrau, de ma-
neira aleatória com sobrecarga de 40% da contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Nos exercícios em rampa 
a força era incrementada de maneira gradativa de 0 a 40% da CIVM, e nos exercícios em degrau o indivíduo era orien-
tado a incrementar a força em sua máxima velocidade de contração. A CIVM foi obtida para normalização dos proce-
dimentos de coleta e dos valores de RMS (root mean square) extraídos do sinal EMG. Os dados foram submetidos a 
teste de normalidade de Ryan-Joiner e quatro períodos selecionados foram comparados para as duas diferentes velo-
cidades aplicando o teste de Wilcoxon, para um nível de significância p ≤ 0.05. Resultados: O resultado neste traba-
lho nos permite inferir que há diferenças na quantidade de ativação muscular no domínio do tempo quando se aplica 
diferentes velocidades de contração. Conclusão: De acordo com os resultados encontrados neste trabalho permite-se 
concluir que há diferenças quando se aplica diferentes velocidades de contração, e que essas diferenças poderiam in-
dicar um maior recrutamento muscular de fibras do tipo II e a uma maior quantidade de ativação muscular nos exer-
cícios na subida em degrau (DS), quando mensuradas no domínio do tempo do sinal eletromiográfico.
Palavras-chave: eletromiografia, exercício isométrico rampa, degrau.

Abstract
Introduction: The speed of contraction is an important factor that influences the relationship between strength and 
electromyography. Objective: The present study aims to promote a better understanding of the relationship elec-
tromyography (EMG) x force contraction velocity in the question. Method: Was collected surface electromyographic 
signal brachial biceps than ten volunteers during 10 isometric contractions in ramp and 10 step isometric contractions, 
randomly overload of 40% of maximal voluntary isometric contraction (MVIC). In the exercises in ramp the force was 
increased in a gradual way 0-40% MVIC, and exercises in ramp the individual was instructed to increase the force at  
maximum speed of contraction. MVIC was obtained for standardization of procedures for collecting and values   of RMS 
(root mean square) extracted from the EMG signal. The data were tested for normality of Ryan-Joiner-four selected pe-
riods were compared for the two different speeds applying the Wilcoxon test, for a significance level of p ≤ 0:05. Re-
sults: The result of this work allow us to infer that there are differences in the amount of muscle activation in the time 
domain when applying different rates of contraction. Conclusion: According the results found in this study allows to 
conclude that there are differences when applying different speeds of contraction, and these differences are could indi-
cate a greater muscle recruitment of type II fibers and a greater amount of muscle activation exercises in rise in step 
(DS), When measured in the time domain of the electromyographic signal.
Keywords: electromyography, isometric exercise ramp step.
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INTRODuÇÃO

Há uma série de fatores que podem influenciar a 

relação da eletromiografia (EMG) com a força muscular; 

tais como o recrutamento de unidades motoras e taxa 

de disparo, conteúdo de fibras de contração rápida ou 

lenta dentro do músculo, a distância entre as fibras ati-

vas e a gravação dos eletrodos, o sinergismo muscular, 

o comprimento muscular, a posição angular do membro, 

a porcentagem da geração de força e a velocidade de 

contração.(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

A velocidade de contração afeta a relação da ele-

tromiografia e a força, pois conforme se alteram a ve-

locidade de contração diferentes estratégias de contro-

le motor, recrutamento de unidades motoras e ativação 

muscular são empregados. Diversos estudos têm ana-

lisado duas velocidades de contração, rampa e degrau, 

sendo rampa quando a força muscular no exercício iso-

métrico é incrementada de maneira gradativa, e degrau, 

quando a força muscular no exercício isométrico é incre-

mentada em sua maior velocidade de contração. 

Segundo Ota(10), a relação eletromiografia e a força 

dependem de quatro variáveis: a força interna gerada 

pelo músculo, a posição angular do membro, a velocida-

de angular e da velocidade de contração. Se estas qua-

tro variáveis são mantidas constantes elas exercem re-

lação direta na relação EMG e força muscular. No pre-

sente trabalho será abordado o quesito velocidade de 

contração, pois foi observado que é um importante fator 

que interfere na relação força e EMG, sendo estudados 

exercícios em rampa e em degrau em exercícios isomé-

tricos para o músculo bíceps braquial com 40% da con-

tração voluntária máxima. Nos exercícios em rampa a 

força muscular foi empregada de maneira gradativa e 

nos exercícios em degrau a força foi incrementada em 

sua máxima velocidade de contração. A principal razão 

desse estudo é tentar promover uma maior compreen-

são da relação EMG e força muscular quando alterada a 

velocidade de contração, verificando se quando muda-

mos a velocidade ocorrem diferenças na ativação mus-

cular, estratégia de controle motor.

MATERIAIS E MÉTODOS

Sujeitos

Participaram desse estudo 10 sujeitos jovens do 

sexo masculino, saudáveis, fisicamente ativos e sem 

comprometimento osteoarticular do membro analisado. 

A idade média do grupo foi 22.5 ± 3.80 anos, a altura 

foi 176.4 ± 7.74, com peso corporal de 76.1 ± 12.73 e 

prega biciptal 3.8 ± 1.03. O protocolo para o desenvol-

vimento desse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa Local (processo No. 20/2009) e todos os vo-

luntários leram e assinaram um termo de consentimen-

to livre e esclarecido recebendo informações sobre sua 

participação na pesquisa, conforme a Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da FCT/UNESP – Presidente Pru-

dente.

Instrumentação

Para a realização da coleta dos dados, foi utilizado 

um sistema de aquisição de sinais da marca Lynx®. Este 

sistema foi composto por um eletrodo bipolar ativo de 

superfície, constituído de duas barras de prata/cloreto 

de prata. O eletrodo apresenta um encapsulamento com 

um circuito pré-amplificado com ganho de 20 vezes. 

Para a realização da dinamometria foi utilizado uma cé-

lula de carga, modelo MM da Kratos Dinamômetros, com 

capacidade nominal para até 100 Kg para medir a inten-

sidade da força. Foi utilizado também um goniômetro 

para posicionar o membro avaliado em 90 graus de fle-

xão de cotovelo. Os eletrodos e a célula de carga foram 

conectados a um módulo condicionador de sinais, mo-

delo MCS 1000 – V2, da Lynx, com 16 canais de entra-

da. No condicionador, os sinais analógicos foram filtra-

dos com faixa de freqüência de corte de 20 Hz a 500 

Hz, através de filtro analógico (tipo Butterworth, de dois 

pólos) e amplificado para um ganho final de 1000 Hz 

com freqüência de amostragem de 4.000 Hz.

Procedimentos Experimentais

Os voluntários foram recebidos no laboratório antes 

da coleta para realizar a familiarização com o equipa-

mento, protocolo de exercício e ambiente. Em segui-

da foram submetidos à tricotomia, abrasão e limpeza 

dos locais de acoplamento dos eletrodos de captação de 

EMG, que foi no músculo bíceps braquial cabeça longa 

de acordo com as normas do SENIAM.(13) Após a coloca-

ção dos eletrodos, cada voluntário foi posicionado ade-

quadamente ao sistema de exercício, composto de uma 

cadeira com regulagem de inclinação do encosto, altu-

ra e tamanho do assento e foi realizado a goniometria 

para que o cotovelo permanecesse a 90 graus de flexão 

(Figura 1).

Primeiramente foram obtidos os valores de contra-

ção isométrica voluntária máxima (CIVM). O indivíduo 

Figura 1. Posicionamento do voluntário durante o experimento.
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realizou 3 CIVMs num tempo de 3 segundos cada con-

tração, com repouso de 5 minutos entre elas, e com en-

corajamento verbal e “feedback” visual contínuo na tela 

do computador. A média dos valores das 3 CIVMs foi 

considerada a capacidade máxima de força que o indiví-

duo conseguiu realizar. De acordo com Doheny(8) é inte-

ressante que a normalização dos dados seja feita atra-

vés da CIVM encontrada na respectiva angulação.

Protocolo isométrico submáximo em rampa e em 

degrau

Nos exercícios isométricos “em rampa” o indivíduo 

foi orientado a incrementar a força de forma gradativa 

de 0 até 40% da CIVM, monitorada por feedback visual 

do registro da célula de carga no computador. Nos exer-

cícios em “degrau”, o indivíduo realizou contrações com 

40% da CIVM de maneira rápida, com a articulação tam-

bém posicionada a 90 graus. Foram coletados dez repe-

tições em rampa e em degrau, com um tempo de repou-

so entre cada série de dois minutos, sendo realizadas de 

maneira aleatória.

No final do protocolo em rampa e degrau foi co-

letado mais uma CIVM; sendo que, se o valor da CIVM 

final variasse mais do que 5% da média da CIVM inicial, 

o teste seria invalidado. Pois de acordo com Raynold, 

Taylor e Mottram se ocorrer essa variabilidade demons-

tra indícios de fadiga muscular localizada.(14,15,16)

Processamento de Sinais

Os sinais eletromiográficos de cada exercício em 

rampa e em degrau foram divididos em quatro períodos 

por meio do registro da célula de carga. Nos exercícios 

em rampa, o primeiro período foi uma janela de tempo 

variável com média de seis segundos de duração, onde 

o indivíduo aumentava a força de 0 até chegar a 40% 

da CVM, sendo chamado de RS (subida em rampa). O 

segundo período foi uma janela de 3 segundos a partir 

do momento em que a linha de força da célula de carga 

estivesse estável, sendo chamado de RS1(sustentação 

1 em rampa), e o terceiro período em rampa era mais 

uma janela de 3 segundos após o RS1, sendo chama-

do de RS2 (sustentação 2 em rampa). Um quarto perí-

odo em rampa consistia da somatória dos períodos RS1 

e o RS2, ou seja, uma janela de seis segundos denomi-

nada de RST (sustentação total em rampa) (Figura 2).

O sinal EMG e o registro da célula de carga dos 

exercícios em degrau também foram divididos em qua-

tro períodos. Sendo o primeiro período em degrau, uma 

janela de tempo variável em que o indivíduo disparava a 

força muscular de 0 a um pico de força tentando alcan-

çar 40% da CVM, sendo chamado de DS (subida em de-

grau). O segundo período, consistiu de uma janela de 3 

segundos a partir do momento que o registro da linha de 

força da célula de carga se mantinha estável em aproxi-

madamente 40% da CVM, sendo chamado de DS1 (sus-

tentação 1 em degrau). O terceiro período foi uma jane-

la de 3 segundos após o DS1, sendo chamado de DS2 

(sustentação 2 em degrau). O quarto período consistiu 

de uma janela de seis segundos, somatória do DS1 com 

o DS2, que foi chamada de DST (sustentação total em 

degrau) (Figura 3). 

Após a divisão de cada exercício em rampa e de 

cada exercício em degrau em quatro períodos, para aná-

lise no domínio do tempo foram obtidos os valores de 

RMS (Root Means Square), para avaliar o nível de ativi-

dade muscular (17). Esse valor é definido por:

Os valores de RMS foram normalizados pelo valor 

de RMS obtido da média das 3 CIVMs e em seguida foi 

realizado a análise estatística dos dados.

Análise Estatística

Foram comparados os valores de RMS normaliza-

dos dos quatro períodos em rampa; em degrau e final-

mente entre rampa e degrau. Todos os dados foram sub-

metidos a teste de normalidade (Ryan-Joiner) e consi-

derando que os mesmos apresentaram distribuição nor-

mal foi aplicado o Teste de Wilcoxon para nível de signi-

ficância p ≤ 0.05.

RESuLTADOS 

Tempo de realização do exercício

Durante a realização do exercício isométrico em 

rampa os voluntários apresentaram um valor médio de 

6.38 segundos (sd = 2.52s; min. = 4.1 e max. = 14.6; e 

Coeficiente de Variação = 39%) para atingir o valor esti-

pulado de 40% da CIVM, que corresponde à fase de su-

bida da rampa (RS). 

Figura 2. Exemplo de um sinal EMG (azul) obtido durante exercí-
cio isométrico em rampa, sendo dividido em quatro períodos por 
meio do sinal de monitoramento da força muscular (vermelho). 
(RS = subida em rampa, RS1 = sustentação 1 em rampa, RS2 
= sustentação 2 em rampa, RST = sustentação total em rampa)
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Para a realização do exercício isométrico em de-

grau o valor médio foi de 0.021segundos (sd = 0.14s; 

min. = 0.039 e max. = 0.82; e Coeficiente de Variação 

= 666%) para atingir o valor de 40% da CIVM, que cor-

responde à fase de subida do degrau (DS). 

Análise no sinal EMG

O resultado da comparação entre os quatro perío-

dos do exercício isométrico em rampa mostra diferen-

ça significante entre a fase de subida (RS) e as fases de 

sustentação (RS1, RS2 e RST). Já entre as fases de sus-

tentação (RS1, RS2 e RST) nenhuma diferença foi ob-

servada. Note que a quantidade de ativação necessária 

para a realização da RS foi sempre menor do aquela ne-

cessária para as fases de sustentação (Tabela 1). 

A comparação entre os quatro períodos do exercí-

cio isométrico em degrau nenhuma diferença significan-

te foi observado entre a fase de subida (DS) e as fases 

de sustentação (DS1, DS2 e DST). Já entre as fases de 

sustentação (DS1, DS2 e DST) diferença significante foi 

observada. Note que a quantidade de ativação necessá-

ria para a manter o período final da atividade (DS2) foi 

maior do que os períodos DS1 e DST (Tabela 2). 

Quando da comparação entre os exercícios isomé-

tricos em rampa versus degrau foi possível observar di-

ferença significativa apenas no período de subida (RS 

versus DS); onde a quantidade de atividade necessária 

para realizar a subida em rampa foi menor do que para 

a realização da subida em degrau (Tabela 3). 

DISCuSSÃO E CONCLuSÃO

É evidente a distinção entre os exercícios isométri-

cos em rampa e degrau, sendo confirmado pela diferen-

ça nas comparações dos tempos para execução do pe-

ríodo de subida (RS = média de 6.38 segundos e DS = 

média de 0.021 segundos). Apesar disso, o que mais 

chama a atenção é a enorme diferença observada entre 

os voluntários quando observamos o coeficiente de via-

riabilidade (RS = CV de 39% e DS = CV de 666%). Em-

bora todos os voluntários tenham sido orientados a re-

alizar os exercícios isométricos em rampa e em degrau 

até atingir 40% da CIVM e em seguida sustentar o nível 

de força a velocidade durante a realização tempo neces-

sário variou bastante entre eles; principalmente para a 

DS. Isso demonstra que o grau de dificuldade na estra-

tégia de controle motor para a realização de atividades 

com alta velocidade de execução. De acordo com Wong 

e NG(18) o controle neuromotor pode ser alterado por 

treinamento regular com carga. No entanto, consideran-

do que os voluntários deste estudo não realizaram ne-

nhum treinamento prévio a variabilidade inter-sujeitos 

observada nos valores do tempo de execução deve ser 

Figura 3. Exemplo de um sinal EMG (azul) obtido durante exercí-
cio isométrico em degrau, sendo dividido em quatro períodos por 
meio do sinal de monitoramento da força muscular (vermelho). 
(DS = subida em degrau, DS1 = sustentação 1 em degrau, DS2 
= sustentação 2 em degrau, DST = sustentação total em degrau).

Tabela 1. Valores de média (n = 10), desvio padrão (DP) do RMS 
normalizado (% da CIVM) e nível de significância nas compara-
ções entre os 4 períodos dos exercícios em rampa.

Média/DP Média/DP Valor de P

RS x RS1 0.266 ±0.13 0.428 ±0.18 ≤ 0.05

RS x RS2 0.226 ±0.13 0.445 ±0.18 ≤ 0.05

RS x RST 0.267 ±0.13 0.439 ±0.17 ≤ 0.05

RS1 x RS2 0.428 ±0.18 0.445 ±0.18 ns*

RS1 x RST 0.428 ±0.18 0.439 ±0.17 ns

RS2 x RST 0.445 ±0.17 0.439 ±0.17 ns

(RS = subida, RS1 = sustentação 1, RS2 = sustentação 2, RST = susten-
tação total)

Tabela 2. Valores de média (n = 10), desvio padrão (DP) do RMS 
normalizado (% da CIVM) e nível de significância nas compara-
ções entre os 4 períodos dos exercícios em degrau.

Média/DP Média/DP Valor de P

DS x DS1 0.473 ±0.25 0.413 ±0.18 ns*

DS x DS2 0.473 ±0.25 0.436 ±0.25 ns

DS x DST 0.473 ±0.25 0.427 ±0.18 ns

DS1 x DS2 0.413 ±0.18 0.436 ±0.18 ≤ 0.05

DS1 x DST 0.413 ±0.18 0.427 ±0.18 ≤ 0.05

DS2 x DST 0.436 ±0.18 0.427 ±0.18 ≤ 0.05

(DS = subida, DS1 = sustentação 1, DS2 = sustentação 2, DST = susten-
tação total) * = não significante

Tabela 3. Valores de média (n = 10), desvio padrão (DP) do 
RMS normalizado (% da CIVM) e nível de significância nas com-
parações entre os 4 períodos dos exercícios em rampa e  dos 
exercícios em degrau.

Média/DP Media/DP Valor de P

RS x DS 0.259 ±0.13 0.473 ±0.25 ≤ 0.05

RS1 x DS1 0.428 ±0.18 0.413 ±0.18 ns*

RS2 x DS2 0.445 ±0.18 0.436 ±0.18 ns

RST x DST 0.439 ±0.17 0.427 ±0.18 ns

(RS = subida, RS1 = sustentação 1, RS2 = sustentação 2, RST = sustentação 
total) (DS = subida, DS1 = sustentação 1, DS2 = sustentação 2, DST = 
sustentação total) * = não significante
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considerado como uma limitação deste estudo. 

Neste estudo a quantidade de ativação muscular 

para a realização do exercício isométrico no período de 

subida foi de 47% da CIVM para DS e 26% para RS, 

que representa quase o dobro em favor da DS. Isto está 

de acordo com Linamo(19) que estudou duas velocidades 

de movimento para observar ativação muscular e rela-

tou que quando se aplica o exercício de maneira rápida 

ocorre maior ativação muscular e recrutamento de fi-

bras de contração rápida.

De acordo com Ryan(20) a taxa de disparo disparo 

pode ter sido mais alta nas contrações em rampa do que 

em degrau, e pode ser devido ao emprego de diferen-

tes estratégias de controle motor na produção de força 

muscular. Larivière(21) sugere que essas diferenças pode 

ocorrer quando ocorre pequenas mudanças na ativida-

de muscular, mudanças no posicionamento do membro, 

o qual pode promover uma variação no comprimento 

muscular, como também mudanças na ordem de recru-

tamento de unidades motoras.  Bilodeau(22) afirma que 

pode ser explicado pela presença de fibras mais largas, 

do tipo II. Segundo Akataki(23) e Guo, et al.(24) o fato de 

o RMS ser maior no exercício isométrico em degrau do 

que em rampa pode ocorrer devido a um maior recruta-

mento de unidades motoras com fibras de contração rá-

pida, que são recrutadas em limiares mais altos confor-

me o aumento da velocidade de execução e o aumento 

gradual da força.

Portanto, os resultados encontrados neste trabalho 

nos permitem concluir que há diferenças quando se apli-

ca diferentes velocidades de contração, e que essas di-

ferenças poderiam indicar um maior recrutamento de fi-

bras do tipo II e a maior quantidade de ativação mus-

cular nos exercícios na subida em degrau (DS), quando 

mensuradas no domínio do tempo do sinal EMG (RMS da 

porcentagem da CIVM). 

Estudos futuros deverão considerar a análise do 

sinal EMG no domínio da frequência no sentido de ofere-

cer mais subsídios a respeito do padrão de recrutamen-

to em diferentes velocidades de realização dos exercí-

cios isométricos.
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Artigo Original

Força	muscular	lombar:	uma	análise	comparativa	
entre	indivíduos	sadios,	sedentários	e	indivíduos	
com	lombalgia	inespecífica.
Low back muscle strength: a comparison between healthy and sedentary individuals and individu-
als with nonspecific low back pain.

Tuíra Oliveira Maia(1), Thamille Rodrigues Cavalcanti(1), Nina Teixeira Fonsêca(1), Wellington Bruno Araujo 

Duarte(1), Ana Candice Côelho(2).

Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Maceió (AL), Brasil.

Resumo
Introdução: Superada apenas pela cefaleia dentre os distúrbios dolorosos que mais afetam o homem, a dor lombar é 
motivo frequente de morbidade e incapacidade, estando combinada a um grande impacto social e econômico. Objetivo: 
Analisar, de forma comparativa, a força dos músculos da paravertebral lombar em indivíduos com lombalgia inespecífica. 
Método: O estudo foi composto por 60 indivíduos de ambos os sexos, utilizou-se da dinamometria lombar para verificar 
a força da musculatura paravertebral, seguindo-se pela avaliação da intensidade da dor através da Escala Visual Analógi-
ca (EVA), qualidade de vida através do questionário genérico Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Sur-
vey (SF-36) e funcionalidade pelo questionário de Roland-Morris. Foi verificado que a média de idade dos indivíduos com 
lombalgia é de 37,40 (±12), enquanto nos sadios e sedentários é 23,76(±6,12) com predominância do sexo feminino e 
Índice de Massa Corpórea (IMC) dentro da normalidade em toda a amostra. Resultados: Na avaliação de força pela di-
namometria lombar a média dos indivíduos com lombalgia foi de 30,90Kgf (±13,75) e nos sujeitos sadios foi de 51,76Kgf 
(±22,29), esses valores quando comparados não apresentaram estatística significante (p>0,05). Na escala da dor, foi ob-
servada uma porcentagem de 50% de sujeitos com dor intensa. De acordo com o Roland-Morris averiguou-se que 30% 
da amostra, no grupo com lombalgia, foram classificados com incapacidade funcional. Na análise do SF-36 foi observa-
do um comprometimento da qualidade de vida para os domínios limitação por aspectos físicos, dor e vitalidade. Os resul-
tados obtidos constataram que não houve uma correlação significativa entre diminuição de força em pacientes com lom-
balgia inespecífica quando comparados com indivíduos sadios sedentários. Conclusão: Novos estudos devem ser reali-
zados com o intuito de analisar a força da musculatura paravertebral lombar, em indivíduos com lombalgia inespecífica, 
utilizando uma amostra com um maior número de sujeitos.
Palavras-chave: Dor lombar; força muscular; funcionalidade.

Abstract 
Introduction: Surpassed only by the headache in the painful disorders that most affect the man, back pain is a frequent 
cause of morbidity and disability, combined with a great social and economic impact. Objective: To analyze in a compar-
ative way, the strength of the lumbar paraspinal muscles in patients with nonspecific low back pain. Method: The study 
was composed of 60 individuals of both sexes, we used the dynamometry lumbar to verify paraspinal muscle strength, 
followed by pain intensity assessment through the Visual Analogic Scale (VAS), quality of life through the generic ques-
tionnaire Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) and functionality by Roland-Morris ques-
tionnaire. It was found that the average age of individuals with low back pain is 37.40 (± 12), while in healthy sedentary 
is 23.76 (± 6.12) with predominance of the female sex and with body mass index (BMI) within the normal range through-
out the sample. Results: In the evaluation of strength by dynamometry of average individuals with lumbar back pain was 
30, 90Kgf (13.75 ±) and in healthy individuals was 51, 76Kgf (± 22.29), these values when compared showed no sta-
tistically significant (p > 0.05). In pain scale was observed a percentage of 50% of subjects with severe pain. According 
to the Roland-Morris it was found that 30% of the sample, in the group with low back pain, were classified with function-
al incapacity. In analysis of the SF-36 was observed a deterioration of quality of life for the domains: limitation for phys-
ical aspects, pain and vitality. The results found that there was not a significant correlation between decreased strength 
in patients with nonspecific low back pain when compared to sedentary healthy individuals. Conclusion: Further studies 
should be conducted in order to analyze the strength of the lumbar paraspinal muscles in patients with nonspecific low 
back pain, using a sample with a larger number of subjects.
Key Words: Low Back Pain, muscle strength, functionally. 
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INTRODuÇÃO

A dor lombar é um dos principais sintomas rela-

tados pelos pacientes portadores de alguma disfunção 

da coluna, sendo esta a principal queixa informada em 

clínicas e ambulatórios de fisioterapia atualmente1. Na 

lombalgia mecânico-postural também denominada lom-

balgia inespecífica, geralmente acontece um desequilí-

brio entre a carga funcional, que é o esforço necessá-

rio para atividades da vida diária (AVD´S) e profissional 

(AVP´S), e a capacidade funcional, que seria o potencial 

de execução para essas atividades.(2,3,4) 

A limitação de movimento e o espasmo muscular 

geralmente acompanham a dor podendo gerar redução 

da força muscular, que leva a restrições ou incapacida-

des para a realização de AVD´S, redução da participação 

do indivíduo na sociedade e comprometimento da qua-

lidade de vida.(5) É notório, que níveis baixos de força e 

flexibilidade dos músculos paravertebrais lombares, re-

presentam um fator de risco para lombalgia. Déficits de 

força dessa musculatura, associados à dor lombar, re-

sultam em redução da coordenação do movimento cor-

reto durante a realização das atividades funcionais.(6,7,8) 

O comprometimento da função dos músculos da 

coluna vertebral é causado principalmente pela fadi-

ga muscular e sobrecarga excessiva, que são aplicadas 

sobre os elementos passivos da coluna lombar (discos 

intervertebrais, cápsulas e ligamentos), acarretando a 

deformação plástica destas estruturas sensíveis à dis-

tensão, e consequentemente, a dor lombar. A estabilida-

de estática e dinâmica da coluna vertebral é determina-

da pela atuação conjugada de elementos contráteis e te-

cidos passivos, sendo o músculo um importante protetor 

das estruturas passivas da coluna vertebral.(9)

Existe uma íntima relação da força muscular com a 

capacidade funcional. O termo força muscular é utilizado 

como a habilidade de um determinado músculo em pro-

duzir ou resistir a uma força. A avaliação da força mus-

cular é fundamental para detectar possíveis alterações 

e riscos na população, sendo importante para estimar a 

capacidade funcional do indivíduo. Os achados quanto à 

força muscular também podem contribuir para o proces-

so seletivo de sujeitos saudáveis na admissão e avalia-

ções periódicas em empresas, tornando possível detec-

tar perfis inadequados para cargos e funções.(10,11)

Um dos métodos para avaliar a força muscular da 

paravertebral lombar é utilizar como instrumentação o 

dinamômetro lombar, medida de força isométrica, que 

envolve o emprego de força sobre um objeto imóvel. A 

dinamometria é todo processo que inclua a averigua-

ção de uma força realizada através de pressão ou com-

pressão de um segmento que possua carga. Trata-se de 

um teste realizado com um aparelho portátil (dinamô-

metro) consistindo em um procedimento não invasivo, 

breve e de baixo custo que é capaz de mensurar o com-

portamento de uma carga especifica que pode ser de-

formada. O dinamômetro lombar é um instrumento es-

pecifico e prático na avaliação da força da musculatura 

extensora de tronco, porém seus resultados podem ser 

influenciados por fatores, tais como: o incentivo verbal 

e/ou visual ao indivíduo avaliado, variações antropomé-

tricas e o sexo.(10) 

Estudos epidemiológicos apontam a prevalên-

cia das lombalgias na população em geral entre 50% a 

80%, sendo a origem mais comum de incapacidade em 

trabalhadores com menos de 45 anos de idade, ocasio-

nando quadros de incapacidade laborativa, levando so-

frimento aos pacientes e familiares e trazendo custos 

decorrentes da perda de produtividade.(11)

Diante da restrição funcional, que a dor pode acar-

retar, e da alta prevalência da dor lombar nas variadas 

faixas etárias, é importante a realização de pesquisas 

com rigor metodológico que investiguem a redução real 

da força dos paravertebrais lombares em portadores de 

lombalgia inespecífica, para servir como base de proce-

dimentos preventivos e reabilitadores, contribuindo para 

melhorar a qualidade de vida e funcionalidade dos indi-

víduos. O objetivo desta pesquisa foi analisar compara-

tivamente a força muscular lombar entre indivíduos sa-

dios sedentários e indivíduos com lombalgia inespecífi-

ca, através do teste da dinamometria lombar, buscando 

identificar se há correlação entre o déficit de força dos 

paravertebrais lombares com a dor, além de comprome-

timento da funcionalidade e qualidade de vida em indi-

víduos com lombalgia inespecífica. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo de coorte, transversal, prospectivo realiza-

do na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 

Alagoas (UNCISAL), com amostra recrutada por conve-

niência composta por 60 indivíduos de ambos os sexos, 

sendo 30 indivíduos sedentários e sadios, e 30 indiví-

duos sedentários portadores de lombalgia inespecífica, 

estes selecionados a partir de um encaminhamento con-

tendo o diagnóstico clínico fornecido pelo médico. Os 

critérios de inclusão agregaram o diagnóstico de lom-

balgia inespecífica, dor avaliada entre 3 e 8 cm na Es-

cala Visual Analógica (EVA) e faixa etária entre 18 e 65 

anos. Como critério de exclusão, estabeleceu-se: indiví-

duos em fase aguda, com quadro doloroso que impossi-

bilitasse a participação no programa (intensidade de dor 

acima de 8 até 10 cm na EVA) e que apresentaram do-

enças incapacitantes associadas. Todos os pacientes as-

sinaram o termo de consentimento livre esclarecido, se-

gundo resolução CNS 196/96. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadu-

al de Ciências da Saúde de Alagoas através do protoco-

lo de nº 1803. 

Inicialmente, foram coletadas informações gerais 

dos indivíduos como: sexo, idade, peso e altura para 

a elaboração de um perfil de toda amostra. Com a al-
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tura e o peso foi calculado o Índice de Massa Corpó-

rea (IMC), que classifica como abaixo do peso um IMC 

de 16,5Kg/m² a 18,5 Kg/m²; normal (18,5 Kg/m²-24,9 

Kg/m²); sobrepeso( 25 Kg/m²-29,9 Kg/m²); obesidade 

classe I(30 Kg/m²-34,9 Kg/m²), classe II(35 Kg/m²-40 

Kg/m²) e classe III (acima de 40 Kg/m²).(12) Em seguida 

realizou-se a dinamometria usando o dinâmometro lom-

bar da marca Crown, com valor mínimo de 0 e máximo 

de 200kgf, que avaliou a força muscular lombar, na qual 

o sujeito estava em posição bípede, descalço com a co-

luna reta mantendo os braços estendidos em frente às 

coxas, posicionado sobre a plataforma com uma carga 

vinculada, sendo instruído a realizar flexão anterior de 

tronco, permanecendo com os joelhos estendidos e se-

gurando o puxador com as mãos executando uma tração 

com força máxima no puxador, de forma perpendicular 

a plataforma. Neste teste são coletadas três medidas de 

cada paciente, e para o cálculo do valor do teste realiza-

-se o descarte dos dois valores menores e toma-se como 

referência a maior medida entre as três tentativas.(10) 

Para avaliar a funcionalidade foi aplicado o questio-

nário de Roland-Morris Brasil, composto por 24 questões 

relacionadas às atividades de vida diária (AVD’s), dor e 

função; neste questionário para cada questão afirmati-

va é atribuído 1 ponto e o escore final representado pelo 

somatório dos valores, obtendo-se uma pontuação míni-

ma de “0” e uma pontuação máxima de “24”. Este ques-

tionário tem como ponto de corte o escore “14”, ou seja, 

os indivíduos avaliados com um escore igual ou maior 

que “14” são classificados como incapacitados funcio-

nalmente.(13)

 Nos indivíduos com lombalgia além da dinamome-

tria foi avaliada a intensidade da dor, mensurada atra-

vés da escala visual analógica (EVA), sendo 0 – nenhu-

ma dor e 10 – uma dor insuportável(14); e a qualidade 

de vida através do questionário genérico Medical Outco-

mes Study 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-

36), composta por 36 itens que analisam a capacida-

de funcional (CF), limitação por aspectos físicos (LAF), 

dor (DOR), estado geral de saúde (EGS), vitalidade (V), 

aspectos sociais (AS), limitação por aspectos emocio-

nais (LAE) e saúde mental (SM); obtendo-se como es-

core final, para cada paciente e para cada domínio um 

valor de 0 (mais comprometido) a 100 (nenhum com-

prometimento).(15) 

A análise dos dados foi realizada através do progra-

ma Biostat – versão 5.0, os quais foram submetidos à 

estatística descritiva com determinação de médias, fre-

quência e desvio-padrão. Na análise estatística analíti-

ca foram testadas a homogeneidade inicial da amostra 

e a diferença intergrupos pelo teste t student, conforme 

a normalidade dos dados, para correlação das diferen-

ças intergrupos foi utilizado o teste de Spearman. Foram 

considerados como significante um α de 0,05.

RESuLTADOS

A partir dos resultados, foi verificado que 93,3% 

dos indivíduos com lombalgia inespecífica eram do sexo 

feminino, tinham idade média de 37 anos, 40% desses 

indivíduos tinham idade entre 34 e 49 anos. A maio-

ria dos sujeitos sem lombalgia também eram mulhe-

Figura 1. Análise da funcionalidade através do Roland- Morris 
Brasil.

FONTE: Dados da pesquisa.

Tabela 1. Características do perfil da amostra.

Características  N  Média/Dp

Sexo Sem Dor Com Dor Sem Dor Com Dor

Feminino  22 28  - -

Masculino  8 2  - -

Imc

Abaixo Do Peso  4 3  17,25±0,5 16,67±1,52

Normal  22 12 21,63±1,64 22,08±1,50

Sobrepeso  3 8 27,33±1,52 27,00±1,37

Obesidade Classe I  1 6  - 31,33±1,63

Obesidade Classe Ii  0 1  - -

Obesidade Classe Iii  0 0  - -

Faixa Etária  - - 23,76±6,12 37,40±12,03

FONTE: Dados da pesquisa. LEGENDA: DP= Desvio Padrão; IMC= Índice de massa corpórea.
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res(73,33) e apresentavam uma média de 23,76 anos. 

A maioria dos indivíduos, da amostra, estava com o Ín-

dice de Massa Corpórea (IMC) dentro da normalidade 

(Tabela 1).

Na mensuração da incapacidade funcional, a partir 

do questionário Roland-Morris, foi observado que ape-

nas 26,67% dos indivíduos com lombalgia foram clas-

sificados como portadores de alguma incapacidade de 

funcionalidade apresentando média de pontos de 17,87. 

Todos os sujeitos sadios e sedentários foram denomina-

dos capazes (Figura 1). 

A análise descritiva dos parâmetros da qualida-

de de vida, nos indivíduos com lombalgia, apresentou 

média de 58,57(±27,57) para a capacidade funcional, 

36,66(±38,69) para os aspectos físicos, 38,80(±18,57) 

para a dor, 56,80(±21,53) para o estado geral de saúde, 

40,50(±22,37) para a vitalidade, 65,41(±24,27) para 

os aspectos sociais, 43,32(±41,19) para os aspectos 

emocionais e 58,26(±20,36) para a saúde mental (Fi-

gura 2). Sabendo-se que as notas dos 8 domínios va-

riam de 0 a 100, onde zero é o pior resultado e 100 é 

o melhor resultado para cada domínio; nos domínios li-

mitação por aspectos físicos, dor , vitalidade e limitação 

por aspectos emocionais apresentaram escores menores 

que a metade do melhor resultado, tal fato pode inter-

ferir na redução da qualidade de vida desses indivíduos.

No teste de força utilizando o dinamômetro lombar 

a média dos indivíduos com lombalgia foi de 30,90Kgf 

(±13,75) e nos sujeitos sadios foi de 51,76Kgf (±22,29), 

mas a análise de correlação através do teste de Spear-

man não apresentou significância estatística (p>0,05). 

A tabela 2 mostra isoladamente a diferença entre ho-

mens e mulheres, quanto a força, devido as suas dife-

renças fisiológicas.

A análise de correlação da força obtida, através da 

dinamometria, com as seguintes variáveis: funcionalida-

de, dor (EVA) e os domínios do SF-36, não se apresen-

tou estatisticamente significante (p>0,05). 

Os resultados encontrados a partir da EVA demons-

traram que 50% dos indivíduos caracterizaram a dor 

lombar como intensa, com média de 7,06 cm (±0,8), 

(Figura 3).

DISCuSSÃO

Neste estudo, a maioria dos indivíduos com lom-

balgia inespecífica eram do sexo feminino, sendo seme-

lhante à pesquisa referente à avaliação da dor e função 

de pacientes com lombalgia tratados com um progra-

ma de escola da coluna, também ao estudo sobre a pre-

valência e fatores associados da dor lombar crônica em 

uma população adulta do sul do país, e a revisão biblio-

gráfica sobre dor lombar e exercício físico.(16,17,18)

Em 2004 foi descrito ainda que as mulheres apre-

sentam risco superior aos homens para dor lombar crô-

nica, uma vez que associam a realização de tarefas do-

mésticas com o trabalho fora de casa onde estão expos-

tas a cargas ergonômicas e, além disso, o sexo femini-

no apresenta algumas características anátomo-funcio-

nais (menor estatura, massa óssea, massa muscular, ar-

ticulações mais frágeis e menos adaptadas a elevado es-

Figura 2. Análise de qualidade de vida de acordo com o SF-36.

FONTE: Dados da pesquisa. LEGENDA: CF- Capacidade funcional; 
LAF- Limitações por aspectos físicos; AS- Aspectos sociais; DOR- 
Dor; LAE- Aspectos emocionais; EGS- Estado geral da saúde; 
V- Vitalidade; SM- Saúde mental.

Tabela 2. Análise da força através da dinamometria lombar

 Média/DP  Mínimo  Máximo

Sadios
Homens  78,78(±20,52) 50 110

Mulheres  41,27(±10,23) 22 61

Com lombalgia
Homens  48(±22,71) 22 64

Mulheres  30,03(±12,60) 9 72

Fonte: Dados da pesquisa. LEGENDA: DP= Desvio padrão. 

Figura 3. Relação do número de indivíduos e intensidade da dor.

FONTE: Dados da pesquisa.
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forço físico) que podem colaborar para o surgimento das 

dores lombares crônicas.(16)  

Os resultados relacionados ao Índice de Massa Cor-

pórea (IMC) mostraram que a maioria dos indivíduos 

desta pesquisa apresentavam IMC normal, corroboran-

do com o estudo sobre a avaliação da dor e da capaci-

dade funcional em indivíduos com lombalgia crônica, o 

qual mostrou que 64,7% dos indivíduos apresentavam 

IMC normal.(5)

Quanto a idade, 40% dos indivíduos com lombalgia 

tinham idade entre 34 e 49 anos, diferenciando de pes-

quisa publicada em 2004 onde a maioria dos indivídu-

os avaliados tinham entre 20 e 29 anos, porém aproxi-

mando-se do resultado de uma revisão de literatura do 

ano de 2008 que afirma que o maior índice de indivídu-

os com lombalgia além de pertencerem ao sexo femini-

no possuíam idade entre 22 e 45 anos.(16,19)

Com relação aos resultados, obtidos através da Es-

cala Visual Analógica (EVA), foi visto que 50% dos indi-

víduos caracterizaram a dor lombar como intensa, com 

média de 7,06cm (±0,8), semelhante ao estudo referen-

te à terapia manual e cinesioterapia na dor, incapacida-

de e qualidade de vida de indivíduos com lombalgia, onde 

inicialmente a análise de intensidade da dor teve media-

na de 7, diferente da pesquisa sobre dor lombar crônica 

inespecífica e função, onde a maioria dos indivíduos apre-

sentavam uma percepção moderada de dor.(20,21)

Em estudo sobre a correlação entre um questioná-

rio de desempenho funcional e testes de capacidade físi-

ca em pacientes com lombalgia, é citado que a lombal-

gia pode levar a uma significativa limitação funcional, 

restringindo principalmente as atividades ocupacionais 

e de lazer. No presente estudo, a incapacidade funcio-

nal foi mensurada através do questionário Roland-Mor-

ris, e foi visto que 26,67% dos indivíduos foram classi-

ficados como portadores de incapacidade funcional de-

vido à lombalgia, porcentagem esta que se aproxima de 

estudo publicado em 2011 onde 23,5% dos indivíduos 

foram classificados incapazes.(3,5)

Na dinamometria lombar a média dos indivíduos 

com lombalgia foi de 30,90Kgf (±13,75) e nos sujeitos 

sadios foi de 51,76Kgf (±22,29), que mostra um valor 

muito relevante quando comparados a estudo sobre cor-

relação entre os testes de dinamometria de preensão 

manual, escapular e lombar, onde nesta pesquisa re-

alizada com indivíduos saudáveis de ambos os sexos, 

sendo 82 homens e 119 mulheres, a média da dina-

mometria lombar foi de 107,0Kg(±24) em homens e 

56Kg(±16) nas mulheres, o que evidencia a diminui-

ção de força da musculatura lombar em indivíduos com 

lombalgia.(10)

No estudo sobre o impacto da lombalgia na quali-

dade de vida de motoristas de ônibus urbanos, os resul-

tados mostraram que nenhum dos parâmetros ficaram 

abaixo da metade do melhor resultado (100), confron-

tando assim com esta pesquisa, na qual os parâmetros 

limitação por aspectos físicos, dor e vitalidade apresen-

taram escores menores que 50.(22) 

Em pesquisa sobre aptidão física, saúde e quali-

dade de vida relacionada à saúde em adultos, publica-

da em 2000, foi visto que em decorrência do sedenta-

rismo cada vez mais prevalente esse grupo populacional 

tende a apresentar níveis progressivamente menores de 

saúde e qualidade de vida. Acredita-se que hábitos sau-

dáveis de vida contribuiriam para melhoria dos níveis de 

qualidade de vida.(23)

O presente estudo permitiu não apenas avaliar de 

forma objetiva a força, mas, também o desempenho de 

pacientes com lombalgia em suas atividades funcionais 

e sua qualidade de vida, o que pode ajudar no proces-

so de discussão e compara ção do estado de saúde e das 

consequências funcionais da lombalgia. 

CONCLuSÃO

Os resultados do presente estudo demonstraram 

que, na amostra analisada, não houve uma correlação 

estatisticamente significativa entre redução da força e 

presença de dor na paravertebral lombar. Apresentou 

como limitações o tamanho da amostra, o que dificul-

tou uma análise estatística avançada, bem como a re-

lação entre as escalas e os dados sociodemográficos e 

de saúde; assim, novos estudos devem ser realizados 

com o intuito de analisar a força da musculatura para-

vertebral lombar, em indivíduos com lombalgia inespe-

cífica, utilizando uma amostra com um maior número 

de sujeitos. 
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A	estimulação	tátil	reduz	o	nível	de	ansiedade	
em	ratos.
Tactile stimulation reduces anxiety of adult rats.

Rafaela Costa(1), Mariana Leite Tamascia(2), Marie Doki Nogueira(3), Dulce Elena Casarini(4) Afonso Shigue-

mi Inoue Salgado(5) e Fernanda Klein Marcondes(6).

Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas (FOP-UNICAMP), Piracicaba (SP), Brasil.

Resumo

Introdução: Estudos realizados em seres humanos e em animais têm evidenciado que a estimulação tátil ou manipu-

lação pode resultar em alterações fisiológicas e comportamentais quando realizada no período pós-natal. Porém pouco 

é conhecido sobre os efeitos da estimulação tátil realizada no período juvenil ou adulto. Objetivo: O objetivo desse es-

tudo foi avaliar o efeito da manipulação sobre o nível de ansiedade de ratos adultos. Método: Ratos Sprague-Dawley, 

60 dias de idade, foram divididos em 2 grupos: Controle e Manipulação. A manipulação foi realizada 5 dias por sema-

na durante 7 semanas. Na 6ª semana o nível de ansiedade foi avaliado no teste do labirinto em cruz elevado (LCE). O 

nível de estresse foi determinado pela análise das concentrações plasmáticas de corticosterona e catecolaminas. Re-

sultados: A concentração plasmática de noradrenalina foi significativamente menor no grupo manipulado comparado 

ao controle, sem haver diferença na concentração plasmática de noradrenalina e corticosterona. O grupo manipulado 

apresentou aumento significativo na porcentagem de tempo nos braços abertos, porcentagem de entradas nos braços 

abertos e no numero de visitas até o final dos braços abertos, e apresentou redução na latência da primeira entrada 

em um dos braços abertos comparados ao controle. Conclusão: Os dados obtidos sugerem que a estimulação tátil di-

minuiu o nível de ansiedade e estresse em ratos adultos jovens.

Palavras-chave: ansiedade, estresse, manipulação, ratos, toque terapêutico.  

Abstract

Introduction: The tactile stimulation (handling), when performed in the postnatal period, can result in physiological 

and behavioral changes in human and animals, and little is known about handling of juvenile or adult subjects. Ob-

jective: The aim of this study was to examine the effects of handling on anxiety levels of adult rats.  Method: Male 

Sprague-Dawley rats, 60-days-old, were divided into Control and Handling groups. The handling procedure was ap-

plied for five weeks, five days a week. In the 6th week, animals’ anxiety level was evaluated in the elevated plus maze 

(EPM) test. Stress was evaluated by determination of plasma corticosterone and catecholamine levels. Results: Plas-

ma concentration of norepinephrine was significantly lower in the handling group compared with control, without dif-

ferences in plasma epinephrine and plasma corticosterone. The handling group presented significant increase in the 

percentage of time spent in the open arms, percentage of entries into open arms and number of visits to the end of 

the open arms, and decrease in latency of the first open arm entry  in comparison with the control group. Conclusion: 

The data obtained suggest that handling, when applied to adult rats, decreases stress and anxiety levels.

Keywords: anxiety, handling, rats, stress, therapeutic touch.
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INTRODuÇÃO

Os organismos podem expressar diferentes res-

postas adaptativas de acordo com o ambiente em que 

vivem e, para os mamíferos o cuidado maternal é funda-

mental para seu desenvolvimento. Nesse contexto, a es-

timulação tátil, o “toque” e a massagem, realizados na 

infância, podem atuar como fatores que reduzem o es-

tresse e estimulam o desenvolvimento pós-natal. Além 

disso, a estimulação tátil provoca alterações no desen-

volvimento refletindo em respostas neuroendócrinas e 

comportamentais que persistem na vida adulta.

Em humanos, a estimulação realizada por meio de 

massagem melhora o crescimento e estimula o desen-

volvimento comportamental em bebês prematuros.(1,2) 

Além disso, a massagem no bebê é uma maneira pela 

qual os pais podem usar o toque de forma positiva favo-

recendo o conhecimento de como comunicar-se com seu 

bebê, permitindo entender a sua necessidade e confortá

-los com o toque amoroso.(3) 

Em adultos, trabalhos têm relacionado suporte so-

cial através da terapia do abraço a alterações neuroen-

dócrinas. A terapia do abraço pode aumentar a concen-

tração salivar de ocitocina e reduzir a concentração sa-

livar de cortisol.(4) Em resposta ao estresse agudo reali-

zado em laboratório, o suporte social diminui a concen-

tração de cortisol salivar(5) e a reatividade cardiovascu-

lar.(6) Ainda, a terapia através do toque ou toque tera-

pêutico também representa um método efetivo em au-

mentar o bem estar psicológico em pacientes com pro-

blemas emocionais,(7) além de diminuir a intensidade da 

dor e melhorar a qualidade do sono.(8)

Nos seres humanos, a interpretação de cada pes-

soa ao toque ou massagem pode ser diferente poden-

do resultar em diferentes respostas. A percepção pesso-

al do toque em promover o bem-estar pode ser influen-

ciada pela vivência prévia de cada indivíduo, pela emo-

ção, gênero, idade, cultura, espiritualidade e costumes 

religiosos. Neste contexto estudos em animais podem 

ajudar a compreensão dos mecanismos fisiológicos en-

volvidos, pois utilizando o modelo animal é possível iso-

lar esses fatores que podem influenciar os resultados 

obtidos. 

Em roedores, a estimulação tátil realizada pela mãe 

no período neonatal (primeiros 21 dias de vida do ani-

mal) é fundamental para o desenvolvimento do filho-

te. As variações que ocorrem no comportamento mater-

no de lamber a prole (a maior fonte de estimulação tátil 

para o filhote) são associadas com diferentes respostas 

endócrinas (eixo hipotálamo-pituitária-adrenal - HPA) e 

comportamentais da prole em resposta a estímulos es-

tressores.(9) 

A estimulação tátil experimental, a qual mimetiza o 

comportamento maternal de lamber o filhote, por meio 

do uso de um pincel, realizada durante a fase neonatal, 

promove maior aumento no ganho de peso e crescimen-

to ósseo dos filhotes,(10) e diminui respostas compor-

tamentais e endócrinas no animal quando adulto.(11,12) 

Gibb et al.(13) demostraram que a estimulação tátil expe-

rimental também foi efetiva em atenuar o défict motor 

causado por lesão do cortéx frontal e em promover al-

terações plásticas nas áreas não afetadas. Ainda, a ma-

nipulação neonatal experimental realizada apenas com 

as mãos do experimentador também tem sido discutida 

na literatura como um procedimento que além de esti-

mular o filhote, afeta o comportamento materno quan-

do esses retornam para a mãe, resultando em aumen-

to do cuidado maternal influenciando o desenvolvimen-

to da prole.(14,15) 

Tanto em humanos como em animais os efeitos fi-

siológicos e neuroendócrinos da estimulação neona-

tal estão bem documentados na literatura. No entanto 

pouco se conhece sobre tais alterações quando a esti-

mulação tátil é aplicada no indivíduo na fase adulta. No 

período pós desmame ou em ratos jovens e adultos, tem 

sido demonstrado que a manipulação influencia a explo-

ração e a emocionalidade de roedores. Animais adultos 

(180 dias de vida) submetidos à manipulação durante o 

período de pós-desmame, período juvenil e adulto (ma-

nipulados de 21 a 180 dias de vida) também apresen-

tam alterações comportamentais.(16) No teste de campo 

aberto, animais manipulados tiveram melhor desempe-

nho e, no teste exploratório de ambientes complexos, 

tiveram maior comportamento exploratório, deixando o 

compartimento seguro mais rapidamente, explorando o 

ambiente por mais tempo e percorrendo maior distân-

cia quando comparados a animais não manipulados.(16)

Uma vez que a pele representa um órgão que exer-

ce um papel modulador participando da manutenção da 

homeostase,(17) sua estimulação através do toque ou 

massagem pode representar um fator capaz de cau-

sar alterações fisiológicas e neuroendócrinas diminuin-

do a ansiedade e melhorando o bem estar do individuo. 

Nesse contexto para complementar os estudos em hu-

manos o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da es-

timulação tátil sobre o nível de ansiedade de ratos adul-

tos jovens, uma vez que modelos animais representam 

uma importante ferramenta experimental e têm sido 

amplamente utilizados auxiliando no esclarecimento das 

bases neurobiológicas envolvidas na ansiedade.(18)

MÉTODO

Foram utilizados 24 ratos Sprague-Dawley SPF 

(“specific patogen free”) com 2 meses de idade no iní-

cio do período experimental, fornecidos pelo Centro 

Multidisciplinar de Investigação Biológica da UNICAMP 

(CEMIB). Os animais foram mantidos no Biotério da Fa-

culdade de Odontologia de Piracicaba, foram alojados 

em gaiolas individuais com maravalha autoclavada, em 

estante ventilada para ratos Alesco®, em sala climati-

zada (22 ± 2°C), e com ciclo claro/escuro de 12/12 h 
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(luzes acendendo às 6:00h). Durante todo o protoco-

lo os animais receberam ração e água filtrada ad libi-

tum. A entrada no biotério foi rigorosamente controla-

da, permitida apenas para o experimentador responsá-

vel pelo projeto, vestido adequadamente com avental, 

luvas, mascara e proteção para os pés. Todos os proce-

dimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Expe-

rimentação Animal do Instituto de Biologia da Universida-

de Estadual de Campinas – Protocolo CEEA nº 1361-1 – de 

acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Ciências 

de Animais de Laboratório (SBCAL).

Os animais foram divididos em dois grupos: Con-

trole e Manipulação. Após uma semana de adaptação ao 

biotério, os animais foram analisados durante 7 sema-

nas. O peso inicial e final foi registrado. 

Sessão de Estimulação Tátil

As sessões de estimulação tátil (Figura 1) foram 

aplicadas da 1a à 7a semana, cinco dias por semana, entre 

16 e 18 horas e cada animal foi manipulado durante 5 mi-

nutos. A manipulação consiste em tocar no animal cuida-

dosamente acariciando-os lentamente com movimentos 

suaves e delicados na região dorsal do pescoço e das cos-

tas(16), no sentido da cabeça à cauda.(19). Para esse proce-

dimento, a experimentadora utilizou luvas nitrílicas, para 

evitar influência dos odores de outros materiais, (p. ex. 

látex), no comportamento do animal.

Teste do Labirinto em Cruz Elevado

Na 6ª semana, os animais foram submetidos ao 

Teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE). O LCE é um 

aparato feito de madeira no qual o animal pode explorar 

livremente dois braços abertos e opostos e dois braços 

fechados por paredes laterais também opostos.(29) Esse 

teste foi validado por Pellow et al. (1995)(20) sendo base-

ado no conflito entre a curiosidade dos roedores em ex-

plorar um novo ambiente e do medo de espaços aber-

tos representando uma ferramenta experimental muito 

útil e amplamente utilizada para avaliação de ansieda-

de em roedores.  

O teste do LCE consiste em colocar o animal no 

centro do labirinto a partir de onde ele tem livre aces-

so para explorar os braços abertos e os braços fecha-

dos durante 5 minutos. O animal tende a permanecer 

nos braços fechados, e essa tendência é aumentada por 

estímulos ansiogênicos que aumentam a aversão pelos 

braços abertos.(29) Por outro lado estímulos ansiolíticos 

reduzem essa aversão aos braços abertos favorecendo a 

exploração dos mesmos.(20,21) Assim, a porcentagem de 

tempo que o animal explora os braços abertos represen-

ta um índice de medo e ansiedade, enquanto o número 

de entradas nos braços fechados corresponde a um índi-

ce de atividade locomotora.(20,22) A porcentagem de en-

tradas nos braços abertos está relacionada tanto à ativi-

dade locomotora quanto à ansiedade.(23,24) A exploração 

Figura 1 – Sessão de estimulação tátil.

Figura 2. Efeito da manipulação nas repostas comportamentais 
ao Teste de Labirinto em Cruz Elevado (N = 12/grupo). *Diferença 
significativa em relação ao grupo controle (p < 0,05; Teste t de 
Student). Os valores estão apresentados em média ± erro padrão.

Figure 3. Efeito da manipulação sobre as concentrações 
plasmáticas de noradrenalina (A) (n=12/grupo) adrenalina (B) 
e corticosterona (C) (N=6-8/groupo). *Diferença significativa 
em relação ao grupo controle (p < 0,05; Teste t de Student). Os 
valores estão apresentados em média ± erro padrão.
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das extremidades dos braços abertos(22) e a latência de 

entrada no braço aberto(25) também representam índices 

de medo e ansiedade.

No dia do teste, cada animal foi colocado no cen-

tro do LCE e o comportamento foi registrado durante 5 

minutos. A análise do comportamento de cada animal 

foi realizada pelo programa Etho Vision XT 4.1 Software 

Leesburg,VA - U.S.A. Foram registrados o tempo de ex-

ploração dos braços abertos e fechados e o número de 

entradas nos braços abertos e fechados. Os resultados 

foram convertidos posteriormente em porcentagem de 

tempo de exploração dos braços abertos (100 x tempo 

(s) nos braços abertos/ tempo total (s) de observação), 

porcentagem de entradas feitas nos braços abertos (100 

x nº de entradas nos braços abertos/ nº total de entra-

das) e nº de entradas feitas nos braços fechados. 

Coleta das amostras e dosagens bioquímicas

No final do protocolo, os animais foram mortos por 

decapitação entre 8:00 e 11:00 horas. O sangue foi co-

letado em tubos contendo heparina e centrifugado em 

seguida, o plasma foi coletado e armazenado em free-

zer -70 até a análise. A dosagem plasmática de corticos-

terona foi realizada por ensaio enzimático colorimétrico, 

utilizando-se o kit comercial produzido pela Assay De-

signs® - Ann Arbor MI-USA, com sensibilidade de 0,027 

ng/mL, e coeficiente de variação intra e iter-ensaio de 

7,7% e 9,7%, respectivamente. As concentrações plas-

máticas de catecolaminas foram determinadas por cro-

matografia líquida.(26)

Análise estatística

Para análise estatística foi utilizado teste t de Stu-

dent para amostras não pareadas. Valores de p < 0,05 

foram consideradas estatisticamente significantes. Os 

resultados foram apresentados como médias ± erros-

-padrão das médias. 

RESuLTADOS

Não houve diferença no peso inicial e final entre os 

grupos controle e manipulado (p > 0,05; Tabela 1).

Não houve diferença no número de entradas nos 

braços fechados entre os grupos controle e manipula-

do (p > 0,05; Fig. 2A). Ratos submetidos à estimula-

ção tátil apresentaram aumento significativo na porcen-

tagem de tempo nos braços abertos (p < 0,05; Fig. 2B), 

porcentagem de entradas nos braços abertos (p < 0,05; 

Fig. 2C) e número de visitas ao fim dos braços abertos 

(p < 0,05; Fig. 2D), e redução na latência (s) de entra-

da no braço aberto (p < 0,05; Fig. 2E) em comparação 

com o grupo controle. 

A concentração plasmática de noradrenalina (pg/

mL) foi significativamente menor no grupo manipula-

do em relação ao grupo controle (p < 0,05; Fig. 3A), 

sem diferenças na concentração plasmática de adrenali-

na (pg/mL; p > 0,05; Fig. 3B) e corticosterona (ng/mL; 

p > 0,05; Fig. 3C).

DISCuSSÃO

O presente estudo mostrou que a estimulação tátil 

diminuiu o nível de ansiedade e a secreção de noradre-

nalina, em ratos adultos jovens.

O efeito ansiolítico da manipulação foi evidenciado 

pelo aumento na exploração dos braços abertos em re-

lação ao grupo controle. Como não houve diferença no 

número de entradas nos braços fechados, que é um ín-

dice da atividade locomotora, é possível concluir que o 

aumento na exploração dos braços abertos não pode ser 

explicado pelo aumento da atividade locomotora, e está 

associada ao efeito ansiolítico da manipulação.

Estes resultados estão de acordo com aqueles ob-

servados por Schmitt and Hiemke.(27) Estes autores ob-

servaram que a manipulação diária de ratos machos 

adultos Sprague-Dawley (150-200g) por uma semana 

antes do teste do LCE aumentou a porcentagem de en-

tradas e tempo nos braços abertos. No teste do campo 

aberto, o grupo manipulado apresentou maior ativida-

de na área central do aparato evidenciada pela menor 

latência em atingir o campo central e pelo maior tempo 

gasto explorando essa região. Outro estudo também 

mostrou que a manipulação diária por 7 dias consecu-

tivos, de ratos com 30 dias de idade, reduziu o tempo 

no compartimento escuro no teste da caixa claro/escu-

ro, indicando que a manipulação diminuiu a emocionali-

dade dos animais.(28)

Estudos em humanos também demonstram que o 

toque terapêutico é efetivo em promover relaxamento e 

reduzir a ansiedade,(29) e que a massagem terapêutica é 

capaz de diminuir sintomas depressivos em crianças e 

adolescentes hospitalizados,(30) no entanto pouco é discu-

tido sobre as alterações e mecanismos neuroendócrinos 

envolvidos nestes efeitos. Um possível mecanismo envol-

vido esta relacionado com os hormônios do estresse (gli-

cocorticóides e catecolaminas). A massagem terapêutica 

foi positiva em reduzir os sintomas depressivos e o cor-

tisol salivar em mulheres com depressão pós parto.(31,32) 

Outro estudo do mesmo grupo de pesquisa relatou que 

mães adolescentes depressivas que receberam 30 minu-

tos de massagem por 5 semanas apresentaram redução 

na ansiedade e no cortisol salivar em comparação às vo-

luntárias que fizeram apenas relaxamento sem a sessão 

de massagem.(33) 

Tabela 1. Peso inicial e final de ratos submetidos ou não à 
manipulação.

Controle Manipulado

Peso inicial (g) 320.5 ± 2.4 315.7 ± 2.4

Peso final (g) 432.8 ± 4.9 437.0 ± 6.9

Os valores estão apresentados em média ± erro padrão (n=12/grupo).
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O abraço realizado entre casais também resultou 

em efeitos fisiológicos benéficos. Casais que se abraça-

vam apresentaram maior concentração de ocitocina sa-

livar e menor concentração de cortisol salivar tanto em 

homens quanto em mulheres (marido e esposa).(4) Estes 

autores observaram que os homens (maridos) também 

apresentaram redução na pressão sistólica, mostran-

do que a interação pessoal através do abraço é um im-

portante fator para doenças relacionadas ao estresse.(4) 

Ainda, em pessoas com Alzheimer ou com demência o 

toque terapêutico reduziu o comportamento de agitação 

característica de cada doença, e essa alteração compor-

tamental em ambos os casos foi acompanhada pela re-

dução nos níveis de cortisol salivar.(34,35)

Para o filhote, a maior fonte de estimulação tátil é 

o cuidado maternal e em roedores o cuidado maternal é 

evidenciado pelas lambidas da mãe. Quando adultos, fi-

lhotes de mães com elevado comportamento de lamber 

apresentam menor comportamento de medo e resposta 

mais atenuada do eixo HPA frente ao estresse(36) e maior 

emocionalidade(37) quando comparados aos individuos 

que tiveram mães com  baixo comportamento de lamber. 

Além disso, filhotes de mães com maior comportamen-

to de lamber apresentam aumento na expressão de re-

ceptores de glicocorticóides, na densidade de neurônios e 

no comprimento dos ramos dendríticos no hipocampo.(38)

A manipulação experimental também pode causar 

alterações neuroendócrinas, uma vez que ratos subme-

tidos à manipulação neonatal apresentam menor ansie-

dade, menor comportamento de medo, e maior com-

portamento exploratório em ambiente desconhecido.
(39) Esses animais também apresentam menor ativida-

de do eixo HPA, menor liberação de hormônio liberador 

de corticotrofina (CRH), hormônio corticotrófico (ACTH) 

e corticosterona frente a estímulos estressores.(40,41,42) 

Esses efeitos parecem estar relacionados com a dimi-

nuição da expressão do gene CRH no núcleo paraven-

tricular do hipotálamo e no núcleo central da amígdala.
(14) Além disso, a manipulação causou aumento da po-

pulação de receptores de glicocorticóides tipo II no hi-

pocampo e córtex pré-frontal aumentando a efetivida-

de da retroalimentação negativa na secreção de corti-

costerona.(43)

No presente estudo, embora a manipulação não 

tenha alterado a secreção de corticosterona e adrena-

lina, induziu menor secreção de noradrenalina em com-

paração com o grupo controle. O aumento da corticos-

terona e das catecolaminas tem um papel importante na 

resposta a agentes estressores, e a intensidade desta 

resposta varia de acordo com as características do es-

tressor e do indivíduo.(44) Em animais adultos, alguns 

autores mostraram que camundongos não se habituam 

à manipulação, indicando que esta espécie percebe a 

manipulação como um agente estressor. Por outro lado, 

em ratos, foi observado que a manipulação reduz os ní-

veis de corticosterona e o medo do contato com seres 

humanos, sugerindo que ratos podem se habituar à ma-

nipulação repetida pelo mesmo experimentador.(45)

As concentrações plasmáticas de corticosterona, 

noradrenalina e adrenalina demonstradas estão de acor-

do com os valores esperados para animais controle, não 

submetidos a estresse, reforçando a hipótese de que 

ratos podem se habituar ao contato com humanos. Isto 

poderia ter produzido uma adaptação da resposta adre-

nérgica, o que está de acordo com os dados de Drobako-

vová et al.(46) Estes autores mostraram que há um au-

mento na adrenalina plasmática imediatamente após o 

primeiro contato com um experimentador (1 min de ma-

nipulação) e este aumento retorna aos níveis basais 5 e 

15 min após. Entretanto animais que haviam sido ma-

nipulados previamente três vezes/dia por 14 dias não 

apresentaram elevação da adrenalina imediatamente 

após 1 min de manipulação e seus níveis mantiveram-

-se inalterados 5 e 10 min após. 

A concentração de noradrenalina é um índice da 

atividade simpatoneural.(47) Portanto, o menor nível de 

noradrenalina em ratos manipulados indica que a mani-

pulação parece ter diminuído a atividade basal das ter-

minações simpáticas e poderia estar relacionada à di-

minuição da ansiedade. Além disso, considerando que a 

manipulação neonatal reduz a resposta ao estresse na 

vida adulta,(48) o presente estudo sugere que os meno-

res níveis de noradreanalina observados em ratos adul-

tos manipulados poderiam estar relacionados a uma 

menor sensibilidade ou reatividade do sistema nervoso 

simpático a estressores. Entretanto a confirmação desta 

hipótese requer futuros estudos.

Assim como em humanos, a manipulação do animal 

adulto também reflete positivamente no seu bem estar, 

mas durante um experimento isso pode ser um fator de-

terminante interferindo na resposta do animal a deter-

minado experimento. O bem-estar animal é baseado 

no princípio do cuidado e uso dos animais pelo homem, 

sendo também importante para qualidade e confiabilida-

de da pesquisa,(49) portanto nossos dados também suge-

rem que é importante estar atento à forma como cada 

animal é manipulado durante, antes e após um procedi-

mento experimental, embora isso não seja normalmen-

te mencionado nos artigos científicos. As alterações com-

portamentais induzidas pela manipulação em ratos adul-

tos podem ser atribuídas à susceptibilidade dos roedores 

a intervenções ambientais, e mostram que é necessário 

estar atento a este aspecto, para que os animais utiliza-

dos em todos os grupos experimentais sejam manipula-

dos da mesma forma e com a mesma freqüência, para 

garantir a consistência dos resultados da pesquisa. 

Os resultados do presente estudo sugerem que o 

efeito da estimulação tátil não é restrito ao período neo-

natal, mas este procedimento também é efetivo quando 

aplicado em indivíduos adultos, pois animais adulto-jo-



517

Ter Man. 2013; 11(54):512-519

Rafaela Costa, Mariana L. Tamascia, Marie D. Nogueira, Dulce E. Casarini, Afonso S. I. Salgado, Fernanda K. Marcondes.

vens manipulados apresentaram menores níveis de an-

siedade e de noradrenalina sugerindo que a estimulação 

por meio do toque representa um importante fator que 

modula o bem estar.
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Fisioterapia	 por	 meio	 de	 um	 protocolo	 de	
exercícios	fisioterapêuticos	intradialíticos.
Physical therapy through a protocol from intradialytics physiotherapeutic exercises.

Auristela Duarte Lima Moser(1), Jihad Haidar Tassi(2), Marcos André de Godoy Ferreira(3), Fernanda Cercal  

Eduardo(4).   

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba (PR), Brasil.

Resumo
Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC), caracterizada pela perda lenta e progressiva da funcionalidade dos 
rins, tem como principal tratamento a hemodiálise, porém, têm sido demonstradas alterações na qualidade de vida 
de pacientes submetidos a este procedimento. Objetivo: Avaliar os efeitos de um protocolo de cinesioterapia na qua-
lidade de vida e funcionalidade de pacientes portadores de IRC submetidos à hemodiálise. Método: Foram recruta-
dos 31 pacientes divididos em Grupo Intervenção (16) e Grupo Controle (15). O grupo intervenção, submeteu-se a 
um programa de tratamento durante 8 semanas, com 3 atendimentos semanais. O protocolo era composto por exer-
cícios de alongamento e fortalecimento muscular de membros inferiores, exercícios respiratórios e relaxamento. Utili-
zou-se para avaliar a força muscular o dinamômetro SAEHAN, o Time Up and Go (TUG) test  para funcionalidade e Ki-
dney Disease and Quality-of-Life Short Form (KDQOL-SF), para avaliar a qualidade de vida. Resultados: O KDQOL – 
SF mostrou melhora significativa das variáveis Função Física (p= 0,044562), Função social (p= 0,038160) e Sintomas 
/ problemas (p= 0,026764).  A força muscular não teve melhora significativa em relação aos dois grupos. O TUG test 
apresentou significância estatística (p= 0,034178), indicando melhora da agilidade e equilíbrio dinâmico dos pacien-
tes. Conclusão: O protocolo foi capaz de  melhorar aspectos da qualidade de vida relacionados ás atividades de vida 
diária. e equilíbrio funcional. Os demais domínios mesmo sem relevância estatística não revelaram piora e podem ter 
sido influenciados positivamente no que se refere á sua estabilização prevenindo o agravamento do quadro clinico.
Palavras chave: IRC, hemodiálise, fisioterapia.

Abstract
Introduction: Chronic renal failure (CRF), characterized by progressive loss of kidney function and  one of the most 
commonly used treatments is hemodialysis.  However, have been demonstrated trouble in the quality of life of hemo-
dialysis patients. Objective: To apply and evaluate the effects of intradialytcs exercises on quality of life and func-
tionality in patients with CRF undergoing hemodialysis. Method: The patients were separated in Intervention Group 
(16) and Control Group (15). The intervention group underwent a treatment program for 8 weeks, with 3 weekly vis-
its. Were performed stretching exercises and strengthening exercises of the lower limbs, breathing exercises and re-
laxation.  The dynamometer SAEHAN evaluated  the  muscle strength,  theTime Up and Go (TUG) test evaluated the 
functionality and Kidney Disease and Quality-of-Life Short Form (KDQOL-SF), measured the quality of life. Results: 
The KDQOL - SF showed significant improvement in physical function variables (p = 0.0445), social function (p = 
0.038160) and symptoms / problems (p = 0.026764). Muscle strength had no significant improvement compared to 
the two groups. The TUG test showed statistical significance (p = 0.034178), indicating an improvement in agility and 
dynamic balance of patients. Conclusion: protocol was able to improve aspects of quality of life related to activities 
of daily living. and functional balance. The other domains even without statistical significance not worsened and may 
have been influenced positively as regards to its stabilization preventing the worsening of the clinical picture.
Keywords: IRC, hemodialysis therapy.
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INTRODuÇÃO 

A insuficiência renal crônica (IRC) consiste em uma 

condição patológica em que ocorre lesão renal e dimi-

nuição da filtração glomerular, com perda progressiva 

e irreversível de um grande número de néfrons funcio-

nais, levando a perda da capacidade funcional dos rins 

que não conseguem manter a normalidade do meio in-

terno do paciente.(1.2) 

Entre as principais causas da IRC, podemos desta-

car o diabetes melitus, hipertensão arterial, glomerulo-

nefrite e história familiar de doença renal crônica.(1,3,4)

O número de pacientes em diálise no Brasil vem 

crescendo ao longo dos anos. Em 1994, 24.000 pacien-

tes foram mantidos em programa dialítico, este número 

subiu para 59.153 pacientes em 2004.(2) De acordo com 

dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em 

2011 este número subiu para 91.314 refletindo o au-

mento no número de casos de doença renal crônica.(5)

Dentre os tratamentos disponíveis para a IRC, a 

hemodiálise e diálise peritoneal, pode prolongar a vida 

desses pacientes, porém não evita algumas comorbida-

des determinadas pela condição patológica de base e 

pelo próprio tratamento.(6,7)

A hemodiálise é o processo de filtragem e depu-

ração do sangue de substâncias como a creatinina e a 

uréia que necessitam ser eliminadas da corrente sanguí-

nea devido à deficiência dos rins.(8)

O paciente portador de IRC pode desenvolver dis-

funções em vários sistemas do corpo, como o nervoso, 

muscular, ósseo, cardiovascular, endócrino/metabólico 

e respiratório,(6, 9) além de manifestações gastrointesti-

nais, infecciosas e dermatológicas.(10) Quando submeti-

do à hemodiálise por um tempo prolongado, o pacien-

te estará exposto a alterações hemodinâmicas decor-

rentes do processo de circulação extracorpórea, como a 

remoção de um grande volume de liquido em um espa-

ço de tempo curto que provocará manifestações muscu-

loesqueléticas, como: artralgias, câimbras e a fraqueza 

muscular, que apesar de não ter a sua causa totalmente 

esclarecida, tem sido associada à atrofia muscular, mio-

patia, desnutrição e à deficiência de carnitina.(11) 

Todos esses fatores associados são responsáveis 

por um cotidiano monótono e restrito, favorecendo ao 

sedentarismo e a perda de capacidade funcional.(12) Isto 

se refletirá também na saúde física do paciente e em 

sua qualidade de vida, que irão sofrer  limitações no co-

tidiano, e inúmeras perdas e mudanças biopsicossociais 

tais como: a perda do emprego, alterações na imagem 

corporal, restrições dietéticas e hídricas, limitação a via-

gens prolongadas devido à periodicidade das sessões de 

hemodiálise, e diminuição das atividades sociais.(10,12)

Têm sido demonstradas alterações na qualidade de 

vida de pacientes em hemodiálise. A capacidade funcio-

nal destes pacientes tem se demonstrado diminuída de-

vido a vários fatores, entre eles a diminuição da ativida-

de física, fraqueza muscular, anemia, disfunção ventri-

cular, controles metabólico e hormonal anormais. Estu-

dos têm revelado que pacientes em hemodiálise têm seu 

condicionamento físico afetado.(13,14)

Estudos mostram que a realização de exercícios 

durante 4 meses em pacientes submetidos a hemodiáli-

se age significativamente na redução da hipertensão ar-

terial sistêmica. O grande interesse na redução da pres-

são arterial está ligado à diminuição de prescrição de 

medicamentos e anti-hipertensivos, reduzindo assim o 

custo de cada paciente em tratamento. Há evidências 

de que o treinamento muscular periférico aplicado em 

pacientes durante a hemodiálise proporciona melhora 

na qualidade de vida, nos aspectos físicos, dor, estado 

geral de saúde e vitalidade.(15) Uma revisão bibliográfi-

ca sobre programas de educação e reabilitação para pa-

cientes renais crônicos submetidos à hemodiálise, con-

cluiu que houve melhora na qualidade de vida dos pa-

cientes através da intervenção educativa com pacientes 

e cuidadores  e ganhos físicos e ocupacionais.(16)

Realizar exercícios durante a diálise além de me-

lhorar a qualidade de vida dos pacientes, pode reduzir o 

rebote de soluto e levar a maior efetividade da diálise. O 

possível mecanismo do aumento significativo da remo-

ção dos solutos é a vasodilatação que ocorre na muscu-

latura esquelética, propiciando aumento na remoção de 

catabólitos. Um programa de exercícios no período da 

hemodiálise tem como finalidade melhorar a amplitude 

de movimento, força muscular e auxiliar na recuperação 

dos tecidos lesados.(17,18)

O presente estudo teve como objetivo desenvolver, 

aplicar e avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios 

terapêuticos na qualidade de vida e funcionalidade em  

portadores de IRC submetidos à hemodiálise.

MÉTODO

O presente estudo foi controlado e não randomi-

zado de caráter quantitativo (19) e foi iniciado após a 

aprovação pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universida-

de Católica do Paraná (PUCPR).

Fizeram parte inicialmente do estudo 39 pacien-

tes renais crônicos em hemodiálise, porém 8 pacien-

tes foram excluídos por motivos como: desistência da 

pesquisa, inicio de tratamento fisioterapêutico  para 

lombalgia, transplante renal e óbito. Os 31 voluntários 

restantes, foram divididos em dois grupos, sendo 16 

para o grupo intervenção e 15 para o grupo controle. 

Nesta pesquisa foram incluídos: pacientes com 

idade de no mínimo de 18 anos; portadores de insufi-

ciência renal crônica; que estavam em tratamento por 

um período mínimo 3 meses; e realizando hemodiálise 

três vezes por semana. Os fatores de exclusão foram: 

déficit cognitivo; contraindicação médica para atividade 

física leve ou moderada; alterações hemodinâmicas des-

compensadas e hipomobilidade articular.
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Depois de concedida a autorização, foi  realizada uma 

palestra para os pacientes, informando sobre a importân-

cia da fisioterapia durante a hemodiálise. Então realizou-

-se o recrutamento dos voluntários e avaliações prelimi-

nares. Os instrumentos de avaliação selecionados foram 

o dinamômetro SAEHAM, para avaliar a força muscular; o 

teste Timed Up and Go (TUG), para mensurar a funciona-

lidade e o questionário de qualidade de vida Kidney Dise-

ase and Quality-of-Life Short Form (KDQOL-SF) os instru-

mentos foram aplicados no pré e pós intervenção.

Para o desenvolvimento do protocolo de exercícios 

realizou-se uma busca eletrônica nas bases de dados Me-

dline, Lilacs e Scielo, limitadas a língua portuguesa e ingle-

sa com as palavras-chave insuficiência renal crônica (chro-

nic kidney failure), hemodiálise (hemodialysis), fisiotera-

pia (physiotherapy). Foram então selecionadas as melho-

res evidências para subsidiar o protocolo do estudo.

O protocolo de exercícios fisioterapêuticos foi apli-

cado em 24 atendimentos e 3 vezes por semana. Foram 

incluídos exercícios de mobilidade articular, respirató-

rios, alongamento muscular passivo, massoterapia, pro-

filaxia circulatória e fortalecimento muscular. Para auxi-

liar na realização do protocolo de exercícios foi utilizado 

um thera-band® por cada terapeuta. O protocolo foi apli-

cado entre março e maio de 2012.

A avaliação da força muscular foi realizada por 

meio de um dinamômetro manual, aferindo a força de 

preensão palmar do voluntário. Esta força é mais que 

uma medida da força da mão ou mesmo limitada à ava-

liação do membro superior, ela tem muitas aplicações 

clínicas; sendo também um indicador da força total do 

corpo em testes de aptidão física.(20)

Existe uma grande variedade de instrumentos dis-

poníveis comercialmente para a avaliação da força de 

preensão manual. Em nosso estudo foi utilizado o di-

namômetro SAEHAM,(21) que é bem aceito para medir a 

força de preensão palmar.(22)  

No presente estudo, os testes foram realizados na 

posição recomendada pela Sociedade Americana de Te-

rapeutas da Mão (SATM). Os participantes ficaram sen-

tados confortavelmente em uma cadeira sem braços, 

com os pés apoiados no chão e quadril e joelho posicio-

nados a aproximadamente 90 graus de flexão. O ombro 

do membro testado ficou aduzido e em rotação neutra, 

cotovelo em flexão de 90 graus, antebraço na posição 

neutra e punho entre 0 e 30 graus de extensão e entre 

0 a 15 graus de adução. A mão do membro não testado 

repousou sobre a coxa do mesmo lado.(21) Os participan-

tes foram instruídos a realizar três repetições com a ma-

nopla colocada na posição 2 e com o membro superior 

sem a fístula ou cateter para a hemodiálise. 

Para avaliar a mobilidade funcional foi aplicado o 

teste (TUG), teste rápido, que não requer equipamen-

to especial ou de uma formação específica (23). O teste 

TUG é uma medida composta que envolve potência, ve-

locidade, agilidade e equilíbrio dinâmico, com o objeti-

vo de avaliar mobilidade funcional em atividades diá-

rias que incluem levantar-se, caminhar, voltar e sentar-

-se.(24) Durante o teste, o voluntário foi instruído a sen-

tar-se em uma cadeira, com a postura ereta, mão sobre 

as coxas, e os pés apoiados no chão. Ao sinal indicado, 

o participante levantou-se da cadeira, caminhou por 3 

metros até um marcador, contornou-o, retornou à ca-

deira e sentou o mais rápido possível.  O teste foi crono-

metrado e realizado duas vezes, uma vez para o pacien-

te familiarizar-se e a outra com a validação do tempo.

O (KDQOL-SF) é um instrumento específico que 

avalia a doença renal crônica, aplicável a pacientes em 

programa dialítico. É um instrumento auto-aplicável de 

80 itens, divididos em 19 domínios, que foi traduzido 

para o português e adaptado culturalmente em 2003 

por Duarte et al.(25) e com suas propriedades psicomé-

tricas avaliadas.(26) O KDQOL-SF inclui o SF-36 mais 43 

itens sobre doença renal crônica. O SF-36 é de 36 itens, 

divididos em oito dimensões: funcionamento físico (10 

itens), limitações causadas por problemas da saúde fí-

sica (quatro itens), limitações causadas por problemas 

da saúde emocional (três itens), funcionamento social 

(dois itens), saúde mental (cinco itens), dor (dois itens), 

vitalidade (energia/fadiga); (quatro itens), percepções 

da saúde geral (cinco itens) e estado de saúde atual 

comparado há um ano atrás (um item), que é compu-

tado à parte. A parte específica sobre doença renal in-

clui itens divididos em 11 dimensões: sintomas/proble-

mas (12 itens), efeitos da doença renal sobre a vida diá-

ria (oito itens), sobrecarga imposta pela doença renal 

(quatro itens), condição de trabalho (dois itens), fun-

ção cognitiva (três itens), qualidade das interações so-

ciais (três itens), função sexual (dois itens) e sono (qua-

tro itens); inclui também três escalas adicionais: supor-

te social (dois itens), estímulo da equipe da diálise (dois 

itens) e satisfação do paciente (um item). O item con-

tendo uma escala variando de 0 a 10 para a avaliação da 

saúde em geral é computado à parte.(27) 

Análise estatística

Os resultados obtidos no estudo foram expressos 

por frequências e percentuais  médias e desvio padrão. 

Para a comparação dos resultados em relação às variáveis  

pareadas utilizou-se o teste de Wilcoxon. Na comparação 

de resultados em relação à variáveis independentes, uti-

lizou-se o teste de Mann-Whytney. Valores de p≤0,05 in-

dicaram significância estatística. Os dados foram organi-

zados em planilha Excel e, para a análise estatística, foi 

usado o programa computacional Statistica/1.0.

RESuLTADOS 

Dos 39 pacientes, oito foram excluídos devido a: 

não aderirem aos exercícios (n= 4), realizar transplan-

te de rim durante o período de pesquisa (n= 1), óbito 
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(n=1), realizar fisioterapia por dor em coluna lombar 

(n=1) e passar a realizar diálise peritoneal em casa (n= 

1). Dos 31 voluntários restantes, 16 fizeram parte do 

Grupo Intervenção e 15 do Grupo Controle.

Do grupo de pacientes, 80,65% era do sexo mas-

culino e 19,35% do sexo feminino. A idade média para o 

grupo variou de 22 a 91 anos, com média de 62 anos e 

desvio padrão de 16,26 anos. O tempo de escolaridade 

distribuiu-se com média de 7 anos e desvio padrão de 4,37 

anos, variando de 0 a 16 anos. A maioria dos pacientes 

eram aposentados (87,10%) e 9,68% autônomos.

Para a comparação entre as variáveis do KDQOL - 

SF, inicialmente procurou-se verificar a existência, ou 

não, de diferença significativa entre os grupos Interven-

ção e Controle. Para tanto, utilizou-se o teste não para-

métrico de Mann-Whitney, para amostras independen-

tes. Resultados de p<0,05 indicam significância esta-

tística. Tendo-se concluído que os grupos Intervenção 

e Controle não diferem de modo significativo, passou-

se a comparação das variáveis consideradas no questio-

nário KDQOL. O domínio que se apresentou fortemente 

influenciado de modo positivo pela intervenção foi efei-

to da doença renal na vida diária com uma valor de p= 

0,031224.

Para a comparação dentro de cada grupo, em re-

lação a duas fases distintas, questionário 1 e questio-

nário 2, utilizou-se o teste não paramétrico de Wilco-

xon para variáveis dependentes ou pareadas. Resulta-

dos de p<0,05 indicam significância estatística. O resul-

tado das comparações com significância estatística está 

nas tabelas 2 e 3.

Em relação à dinamometria  calculou-se a média 

dos três momentos do teste 1 e do teste 2, para os gru-

pos, Intervenção e Controle. Através do teste de Wil-

coxon para amostras dependentes ou pareadas, proce-

deu-se à comparação dentro dos grupos. Utilizando-se 

do test t para amostras independentes comparou-se os 

grupos em relação ao teste 1 e teste 2. Resultados de 

p<0,05 indicam significância estatística. 

Para a comparação dentro de cada grupo, em re-

lação a duas fases distintas, teste 1 e teste 2, utilizou-

se o teste não paramétrico de Wilcoxon para variáveis 

dependentes ou pareadas. Resultados de p<0,05 indi-

cam significância estatística. Para a comparação entre 

os grupos, em relação a duas fases distintas, teste 1 

e teste 2, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann

-Whitney para variáveis independentes. O resultado 

dessas comparações está na tabela 5.

DISCuSSÃO

Neste estudo o sexo masculino foi predominante e 

a faixa etária média foi de 62 anos.

Estudos mostram que, há maior incidência de doen-

ça renal crônica (DRC)  na população adulta do sexo 

masculino, demonstrando tendência geral de aumen-

Tabela 1. Características dos pacientes

Atividade física N° de 
pacientes Porcentagem

Sim 7 22,58

Não 24 77,42

Total 31 100,00

Doença de base

Hipertensão Essencial 17 45,95

Insuficiência renal crônica 7 18,92

Diabetes tipo II 5 13,51

Diabetes tipo I 3 8,11

Glomeronefrite Crônica 2 5,41

Pielonefrite Obstrutiva Crônica 2 5,41

Doença renal policística 1 2,70

Total 37 ** 100,00

Tabela 3. Comparação entre questionário 1 e questionário 2 – 
Grupo controle.

Componentes Valor “p”

Dor 0,041499

Sintomas/problemas 0,007650

Tabela 4. Comparação entre a média dos três momentos de 
dinamometria, dentro dos grupos.

Componentes Valor“p”

Grupo Intervenção - Teste 1 x  teste 2 0,864706

Grupo Controle - Teste 1 x  teste 2 0,258495

Teste 1 - Intervenção x Controle 0,553234

Teste 2 - Intervenção x Controle 0,532831

Tabela 5. Comparação entre resultados do Teste TUG dentro 
dos grupos.

Componentes Valor “p”

Grupo Intervenção - Teste 1 x  teste 2 0,034178 *

Grupo Controle - Teste 1 x  teste 2 0,213232

Teste 1 - Intervenção x Controle 0,324763

Teste 2 - Intervenção x Controle 0,976890

Os valores de p não resultaram em significância estatística (p> 0,05)

Tabela 2. Comparação entre questionário 1 e questionário 2 – 
Grupo intervenção

Componentes Valor “p”

Função física 0,044562 

Função social 0,038160 

Sintomas/problemas 0,026764 
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to contínuo e progressivo nos idosos, visto que a idade 

avançada é considerada um dos fatores que justificam o 

aumento de pacientes em hemodiálise.(28,29)

Dos participantes, 87,10% eram aposentados corro-

borando com estudos que relatam abandono do emprego 

de 2/3 dos pacientes em diálise,(29) pois a capacidade dos 

indivíduos de retomar o trabalho depende da gravidade 

da enfermidade no momento em que foi iniciado o trata-

mento. O autor não relata se esses pacientes aposentam-

se ou passam a receber algum tipo de auxilio doença. No 

presente estudo a maioria dos pacientes deixaram o seu 

emprego pela IRC e suas comorbidades. 

No presente estudo, apenas 22,58% dos pacientes 

afirmaram que praticavam atividade física. Há relatos de 

que pacientes em hemodiálise apresentam baixa tole-

rância ao exercício e baixo condicionamento, fatores re-

lacionados à atrofia muscular, miopatia e má nutrição.(9)

Em relação às doenças, hipertensão e diabetes são 

as mais importantes causas de doença renal. A diabete 

é responsável por 1/3 dos pacientes que iniciam progra-

ma de substituição renal, enquanto que 10 a 15% dos 

pacientes hipertensos desenvolvem insuficiência renal 

crônica.(30) Além da IRC, como doença de base, a hiper-

tensão arterial foi encontrada em 45,95% do total de 

pacientes, enquanto que o diabetes foi encontrado em 

21,62% dos participantes desta pesquisa. 

Com relação aos domínios do KDQOL-sf o Grupo In-

tervenção apresentou melhora com significância esta-

tística nos componentes: Função Física (p= 0,044562), 

Função social (p= 0,038160) e Sintomas / problemas 

(p= 0,026764). 

O domínio Função Física aborda as limitações para 

o tipo e quantidade de trabalho e outras atividades, de-

vido aos problemas físicos.  Em uma revisão que teve 

como objetivo discutir a segurança do treinamento em 

sujeitos com IRC, as modalidades de exercício utilizadas 

bem como os efeitos do exercício físico os resultados são 

similares aos do presente estudo.(31)

A Função Social também teve melhora com signi-

ficância estatística no Grupo Intervenção. Este domí-

nio aborda o ponto e o tempo em que problemas com 

saúde física e emocional interferiram com atividades so-

ciais normais com a família, amigos, vizinhos ou grupos. 

Em outro estudo com objetivo de avaliar o efeito de três 

meses de treinamento aeróbio, durante as sessões de 

hemodiálise, após o período de treinamento, observou-

se melhora significativa (p < 0,05) na dimensão Função 

Social (aspectos sociais), na qualidade de vida de pa-

cientes renais crônicos em hemodiálise.(32)

A dimensão Sintomas / Problemas apresentou me-

lhora com significância estatística. Esta dimensão abor-

da o quanto o paciente ficou incomodado com vários 

problemas durante o último mês. São 12 questões que 

envolvem dores musculares, dor no peito, cãibras, entre 

outros. A cãibra é uma contração muscular forte e invo-

luntária que causa dores na região em que ocorre em 

nosso corpo. Nos atendimentos a estes pacientes, na 

primeira e segunda parte do protocolo de exercícios 

foram realizados alongamentos para a musculatura da 

região posterior de membros inferiores, que segundo re-

lato dos pacientes é a região mais acometidas por cãim-

bras durante a diálise. Exercícios fisioterapêuticos con-

tribuem para a redução da incidência de cãibras, pois os 

alongamentos devolvem aos músculos seu comprimen-

to e elasticidade normal.(33)

Outras dimensões do questionário KDQOL – (Kid-

ney Disease Quality of Life) não apresentaram melho-

ra com significância estatística. Uma possível razão para 

estes resultados pode ter sido a falta de compreensão 

no momento de responder o questionário, mesmo tendo 

sido lido e explicado o instrumento e tendo sido reportado 

pelos pacientes o entendimento do questionário. O tempo 

de escolaridade médio foi de 7 anos com desvio padrão 

de 4,37 anos, variando de 0 a 16 anos. A idade avançada 

da maioria dos pacientes, junto com a baixa escolaridade 

pode ter influenciado a falta de compreensão.

Na comparação entre o Grupo Intervenção e o 

Grupo Controle, observou-se que as variáveis não dife-

rem de modo significativo, no questionário KDQOL.

No teste de preensão manual, não houve diferença 

com significância estatística entre os testes 1 e 2 dos 

dois grupos nem na comparação entre os grupos.

A força de preensão manual não é simplesmente 

uma medida da força da mão ou mesmo limitada à ava-

liação do membro superior. Ela tem muitas aplicações 

clínicas diferentes, sendo utilizada, por exemplo, como 

um indicador da força total do corpo, e neste sentido é 

empregada em testes de aptidão física.(20) Nesta pesqui-

sa foram realizados alguns exercícios de fortalecimen-

to para membros inferiores, por um período curto de 

tempo (8 atendimentos). Apesar de poderem ser feitos 

exercícios de fortalecimento em unidade hemodiálitica, 

estes ficam limitados ao membro superior sem a fístu-

la e aos membros superiores e ainda assim com muita 

restrição postural estática e dinâmica devido á cadeira e 

equipamentos de monitoramento de sinais vitais. Todas 

estas condicionantes dificultam a realização de exercí-

cios com potencialidade de incremento de força muscu-

lar. Mesmo assim, os relatos pessoais dos participantes 

reportam aquisição de habilidades que sem incremento 

de força não teriam sido possíveis, conforme se observa 

nos resultados do TUG test discutidos a seguir. 

Em um programa de intervenção, foram realizadas 

avaliação das pressões respiratórias máximas (PImáx e 

PEmáx) e do pico de fluxo expiratório (PFE), antes e 

após a fisioterapia que consistiu de  três sessões se-

manais, durante 2 meses em 13 pacientes.(34) Foram 

ainda realizados exercícios para membros superiores, 

com técnica de FNP e respiração diafragmática; exercí-

cios de fortalecimento para membros inferiores e exer-
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cícios de fortalecimento para preensão manual. O pro-

tocolo utilizado não apresentou significância estatística 

(p= 0,8658), corroborando com o presente estudo.

Em relação ao TUG test, o Grupo Intervenção apre-

sentou significância estatística de 0,034178 de p<0,05, 

indicando melhora na mobilidade física, velocidade, agi-

lidade e equilíbrio dinâmico dos pacientes. O TUG test 

tem como objetivo avaliar mobilidade funcional em ati-

vidades que incluem levantar-se, caminhar, voltar e sen-

tar-se.(24) Um estudo,(35) conseguiu com exercícios de ca-

minhada, força, flexibilidade e exercício aeróbico duran-

te a diálise resultados positivos e parecidos com os do 

presente estudo, quanto ao aumento da distância per-

corrida, da velocidade de marcha, da qualidade de vida, 

menor tempo no teste sentar/levantar.

Houve boa adesão dos pacientes quanto ao progra-

ma de exercícios. Outros autores (30) relatam que a taxa 

de adesão dos pacientes ao programa de reabilitação, 

durante a hemodiálise, é muito maior quando compara-

da a do programa ambulatorial, pois, quando realizado 

durante a diálise, o exercício não requer tempo adicio-

nal como um programa formal realizado em outro turno.

CONCLuSÃO

Este estudo mostrou que um protocolo de exercí-

cios quando aplicado durante a hemodiálise e customi-

zado para o ambiente dialítico influencia positivamente 

nos aspectos da qualidade de vida relacionados ás ati-

vidades de vida diária. Os demais domínios mesmo sem 

relevância estatística não revelaram piora e podem ter 

sido influenciados positivamente no que se refere á sua 

estabilização prevenindo o agravamento dos sintomas. 

Mais estudos com populações maiores e acompanha-

mento pós intervenção são necessários para o aumento 

das evidências nessa modalidade de atendimento favo-

recendo a sua adoção e tornando-a  parte da rotina das 

unidades hemodialíticas.
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Analysis of sitting and standing postures in physical therapy undergraduate students of an edu-
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ques Gomes Bertolini(4).
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Resumo
Introdução: Considerando-se que as alterações posturais ocorrem com frequência em acadêmicos de fisioterapia é 
de fundamental importância estudos que analisem a postura corporal desta população. Objetivo: O estudo tem como 
objetivo analisar a prevalência de alterações posturais em acadêmicos do curso de graduação em fisioterapia de uma 
instituição privada do norte do Paraná. Método: Participaram do estudo 30 acadêmicos de fisioterapia que foram sub-
metidos a protocolo de avaliação postural, que utilizou o protocolo de avaliação postural para postura sentada validado 
por Rocha e Souza (1999) que avalia 6 atividades do cotidiano nesta postura, e ao New York Postural Teste, que ava-
lia o alinhamento corporal, na posição em pé, de frente, perfil e costas. Resultados: Evidenciaram que dos acadêmi-
cos avaliados, 27 (90%) eram do gênero feminino e 3(10%)  do masculino, com idade média de 23,8 ±3,2 anos. Se-
gundo o protocolo de Rocha e Souza (1999) na posição sentada 23 (76%) acadêmicos apresentaram dificuldade em 
manter a pelve em posição neutra, 21(70%) não se sentavam próximos às mesas e 16 (53,3%) não mantinham um 
bom alinhamento da coluna vertebral. De acordo com o New York Postural Teste, 2 (6,66%) acadêmicos possuíam al-
terações posturais. Conclusão: Ao término do estudo observou-se que os maiores índices de alterações na postura 
dos acadêmicos de fisioterapia referem-se ao alinhamento dos membros inferiores e das curvaturas da coluna verte-
bral e do arco plantar, e que é necessária uma conscientização por parte da comunidade acadêmica quanto à manu-
tenção da boa postura corporal do futuro profissional fisioterapeuta.
Palavras-Chave: Alterações posturais, Avaliação postural; Postura; New York Postural Teste; Fisioterapia.

Abstract
Introduction: Considering that postural changes occur frequently in physiotherapy students is fundamental studies 
analyzing the posture of this population. Objective: The study aims to analyze the prevalence of postural changes in 
the academic undergraduate degree in physical therapy from a private northern Paraná. Method: The study included 
30 physiotherapy students who underwent postural assessment form, which used the evaluation protocol for postural 
sitting posture validated by Rocha e Souza (1999), which assesses six daily activities in this posture, and the New York 
Postural Test assessing body alignment, while standing in front, profile and back. Results: The results showed that the 
students studied, 27 (90%) were female and 3 (10%) were male, mean age 23.8 ± 3.2 years. According to the proto-
col Rock and Souza (1999) in the sitting position 23 (76%) students had difficulty keeping the pelvis in a neutral po-
sition, 21 (70%) did not sit next to desks and 16 (53.3%) did not maintain good alignment of the spine. According to 
the New York Postural Test 2 (6.66%) had abnormal postural academics. Conclusion: At the end of the study showed 
that the highest rates of change in the attitude of physiotherapy students refer to the alignment of the lower limbs and 
spinal curvatures and plantar arch, and an awareness that is required by the academic community as to maintain good 
body posture of the future physiotherapist.

Keywords: Postural abnormalities, postural evaluation, Posture, Posture Test New York; Physiotherapy.
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Análise da postura sentada e ortostática de acadêmicos de fisioterapia.

INTRODuÇÃO 

A palavra postura é derivada da palavra italiana po-

situra que tem significado de posição ou hábitos postu-

rais,(1) no entanto são encontradas inúmeras definições de 

postura, alguns autores definindo de maneira mais ampla 

e outros de forma mais restrita. Tribastone,(1) por exem-

plo, define postura como a posição mantida pelo corpo em 

harmonia com a gravidade sempre em alerta a passar da 

posição de repouso para a posição de movimento. 

A postura é responsável por reforçar o movimento, 

equilibrar o corpo durante mesmo ou ainda dando su-

porte, equilíbrio e estabilidade ao indivíduo e também 

pode ser definida como um composto das posições das 

diferentes articulações do corpo num dado momento.(2) 

Na postura padrão, a coluna apresenta curvaturas 

normais e os ossos dos membros inferiores ficam em 

alinhamento ideal para a sustentação de peso. A posi-

ção neutra da pelve conduz ao bom alinhamento do ab-

dome, do tronco e dos membros inferiores. O tórax e a 

coluna superior se posicionam de forma que a função 

ideal dos órgãos respiratórios seja favorecida. A cabe-

ça fica ereta bem equilibrada, minimizando a sobrecar-

ga sobre a musculatura cervical.(3) Pode-se passar uma 

linha reta à frente e atrás, que o corpo será dividido ao 

meio desde a face inferior do esterno até a metade da 

distância entre os joelhos e os pés. Na lateral, a linha 

reta vai do lobo da orelha ao ombro, passando logo abai-

xo da articulação do quadril, ou seja, levemente poste-

rior ao centro da articulação, e na frente das articula-

ções do joelho e do tornozelo.(4)  

Na postura ereta em pé, ocorre mais atividade nos 

eretores da espinha do que em uma atividade em pé re-

laxada. Na postura relaxada, a maior parte da responsa-

bilidade pela manutenção da postura é transmitida aos 

ligamentos e cápsulas.(5) 

Uma postura relaxada ou inclinada para frente au-

menta o estresse sobre os discos vertebrais. Porém, 

uma postura totalmente ereta, com a região lombar 

para frente, as escápulas para trás e a cabeça empurra-

da para trás exige atividade excessiva de todos os mús-

culos da coluna vertebral. Ambas as posturas podem 

provocar dor, então, para manter uma posição neutra da 

coluna vertebral é necessário conservar a cabeça ereta, 

com o queixo levemente empurrado para trás, com um 

bom alinhamento do quadril, joelhos, tornozelos e pés.(4)  

Em contrapartida, a postura na posição sentada 

requer menor gasto de energia e impõe menor carga 

sobre o membro inferior. Contudo, posições sentadas 

prolongadas podem ter efeitos prejudiciais sobre a colu-

na lombar. Sentar sem suporte é similar a ficar em pé, 

já que ocorre maior atividade na região torácica do tron-

co com poucos níveis de atividade nos músculos abdo-

minais e psoas.(5)  

A postura sentada correta deve permitir manter as 

curvaturas das costas, com a cabeça ereta e o queixo 

puxado um pouco para trás. Deve-se evitar uma curva 

torácica exagerada e queda da cabeça. O encosto deve 

ser duro, principalmente se for permanecer por muito 

tempo nessa posição. Deve-se se encostar para trás de 

forma que a região lombar apóie-se no encosto da ca-

deira. A altura do assento deve permitir que os pés se 

apoiem no solo e que os joelhos fiquem logo abaixo do 

nível dos quadris.(4)  

A manutenção de uma boa postura está associa-

da à saúde e melhor qualidade de vida, uma vez que o 

gasto energético envolvido no movimento está estrita-

mente ligado à posição em que o corpo se encontra dis-

tribuindo o esforço entre músculos, ossos, tendões e li-

gamentos garantindo a eficiência do corpo. Já uma pos-

tura inadequada pode trazer inúmeros problemas para 

o corpo humano como, por exemplo, o aumento do es-

tresse total e a distribuição deste estresse para estru-

turas com menos capacidade de suportá-lo resultando 

em limitações do movimento, distensões e tendinites.(6) 

Segundo Rego e Scartoni,(7) os desalinhamentos 

posturais podem estar relacionados, além da má pos-

tura, à condução inadequada de objetos, obesidade, se-

dentarismo, tensões, entre outros.  

Conforme Barros, Ângelo e Uchôa(8) a postura sen-

tada mantida por tempo prolongado pode gerar déficit 

de flexibilidade muscular e de mobilidade articular, além 

de fadiga dos músculos extensores espinhais que, alia-

dos, comprometem a estabilidade e o alinhamento da 

coluna vertebral. O simples fato de o indivíduo passar da 

postura em pé para a sentada aumenta em aproximada-

mente 35% a pressão interna no núcleo do disco inter-

vertebral e todas as estruturas que ficam na parte pos-

terior são esticadas.(9) 

Braccialli e Vilarta(10) afirmam que a coluna ver-

tebral humana não é constituída para permanecer por 

tempo prolongado na posição sentada, pois esta é res-

ponsável por modificações no estado de tensão normal 

do músculo, acentuada retificação da lordose lombar e 

desgaste dos discos intervertebrais, além de notável en-

curtamento e fraqueza muscular, sendo os estudantes, 

os mais expostos para este fator de risco no sistema 

musculoesquelético.(11)

Neste contexto, a escola é vista como mais um 

local de atuação para o fisioterapeuta visto que, segun-

do Asher(12) a fisioterapia como profissão da saúde estu-

da o movimento do corpo humano, o alinhamento ver-

tebral e como esse alinhamento causa interferência nas 

atividades diárias do indivíduo. 

O ambiente escolar pode ser onde são desenvolvi-

dos e aplicados os recursos fisioterapêuticos disponíveis, 

como informação, prevenção, diagnóstico precoce e te-

rapêutica específica a fim de combater o aparecimento e 

evolução das alterações posturais.(13)  

A manutenção de uma boa postura durante uma 

atividade específica depende de uma interação comple-
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xa entre as funções biomecânicas e neuromusculares. 

A postura também pode indicar a posição relativa dos 

segmentos corporais durante o repouso ou atividade.(14) 

Neste sentido, a biomecânica, ciência que estuda o 

movimento do corpo humano e suas posturas por meio 

de leis da mecânica e conhecimentos anátomo-fisiológi-

cos, pode auxiliar na interpretação mecânica de posturas 

adotadas em função do uso crônico de algum programo, 

tal como um calçado ou ainda em função da repetição de 

ações e adoção de posturas não fisiológicas no dia a dia, 

tal como o suporte de mochilas escolares.(14)

O modo de vida atual impõe a necessidade de se 

passar uma grande parte da jornada sentado, em razão 

de se deslocar em automóveis, de permanecer senta-

do por longos períodos durante o trabalho, durante uma 

parte do tempo de lazer e todas as refeições. Todavia, a 

posição sentada foi identificada como um fator de risco 

para a coluna vertebral e isto incitou certos terapeutas a 

aconselhar a “viver o ritmo das posições sentadas”, in-

terpondo períodos de repouso e marcha entre as obriga-

ções do trabalho sentado.(15)

De acordo com Viel e Esnault(15) os mesmos auto-

res, a lombalgia e a cervicalgia, assim como insônia e as 

dispepsias são consideradas “pequenos males” para os 

quais a medicina não oferece um tratamento convincen-

te. Por essa razão, saber proteger a coluna é um conhe-

cimento essencial.  

Algumas cadeiras dinâmicas, que tem molas e 

amortecedores, aumentam a possibilidade de movimen-

tação do indivíduo na posição sentada. Isso contribui 

para a difusão dos nutrientes através da placa verte-

bral terminal, o que promove a nutrição do disco inter-

vertebral.(16)

Devido à carência de dados antropométricos rela-

tivos à população brasileira e a falta de normas técni-

cas nacionais relacionadas a cadeiras e mesas escola-

res, torna-se mais evidente a importância do desenvol-

vimento de estudos com a finalidade de propor critérios 

de avaliação postural, contribuindo tanto para a melho-

ria do mobiliário fabricado, quando para o conforto dos 

alunos durante o período estudantil, visando uma maior 

qualidade ergonômica.(17)

Deste modo, destaca-se a necessidade do perfeito 

conhecimento das características físicas e socioculturais 

dos usuários de ferramentas e equipamentos, isto ape-

nas será possível se na concepção destas, o usuário for 

analisado e considerado. Assim os dados antropométri-

cos apenas tem sentido para a ergonomia se analisadas 

também as atividades que o trabalhador desenvolve,(18) 

e também o aluno, no âmbito escolar.

Estudos mostram que caso o indivíduo sentado re-

alize posturas incorretas por longo período as alterações 

serão potencializadas, sendo que a pressão intradiscal 

aumenta mais de 70%, predispondo o indivíduo a maio-

res índices de desconfortos gerais, tais como dor, sen-

sação de peso e formigamento em diferentes partes do 

corpo, e principalmente, processos degenerativos, como 

a hérnia de disco.(9) Outras pesquisas  indicam que os 

suportes lombares de até 3 cm promovem maior apoio 

para essa região e previnem a diminuição da curvatu-

ra lombar.(14)

Nesse sentido alguns pesquisadores como Kendall 

e McCreary,(3) utilizaram a eletromiografia para verificar 

a influência do suporte lombar e concluíram que o espa-

ço livre para o ombro deve ser de pelo menos 6 cm para 

permitir melhor adaptação ao contorno da coluna e for-

necer apoio lombar.

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar a 

prevalência de alterações posturais em alunos do curso 

de fisioterapia de uma instituição de ensino da região 

norte do estado do Paraná, Brasil. 

METODOLOGIA

Este estudo caracterizou-se como observacional do 

tipo descritivo.

O estudo foi realizado após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisas com Seres Humanos do Centro Uni-

versitário de Maringá (CEPEH - UNICESUMAR), sob o pa-

recer n.º 266/2011, segundo as Diretrizes e Normas Re-

gulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Huma-

nos, constantes da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde 196/96 e Declaração de Helsinky de 1975, revi-

sada em 2000.

Participaram deste estudo 30 acadêmicos do quarto 

ano do período matutino e quinto ano do período notur-

no do curso de Fisioterapia do UNICESUMAR.

Para coleta a realização do estudo foram utiliza-

dos a ficha de avaliação fisioterápica padrão da colu-

na vertebral da clinica de fisioterapia do UNICESUMAR, 

o protocolo de avaliação postural validado por Rocha e 

Souza(21) e o New York Postural Teste.(21) 

O protocolo de Rocha e Souza(20) apresenta quatro 

critérios para avaliação da postura sentada em uma ca-

deira convencional (mesa e cadeira desarticulada), de 

sala de aula, sendo estes a manutenção das curvatu-

ras fisiológicas da coluna (principalmente a região dor-

sal); sentar-se próximo a mesa; manter o posiciona-

mento neutro da pelve (apoio dos ísquios); e sentar-se 

com os membros inferiores afastados (igual ou além da 

linha do quadril). Se o sujeito, durante a avaliação man-

tivesse os critérios analisados, o mesmo ganhava um 

ponto para cada, podendo-se obter então, uma pontua-

ção máxima de quatro pontos.

Para a realização dessa avaliação, o pesquisador 

entrou na sala de aula antes dos alunos para observa-

ção do padrão de marcha e estatura aproximada de cada 

participante, para assim proceder a seleção da amos-

tra de forma aleatória. A seguir, o mesmo se compor-

tou como um aluno que irá assistir a uma aula como ou-

vinte. 
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Os alunos foram avaliados pelo mesmo pesquisa-

dor que no momento da avaliação não foi apresentado 

e identificado aos alunos, uma vez que o conhecimen-

to dos objetivos da pesquisa poderia alterar o comporta-

mento dos alunos, interferindo assim nos resultados da 

pesquisa. A presença do pesquisador foi justificada ape-

nas para o professor da disciplina. Cada aluno foi obser-

vado durante cinco minutos. 

A permanência do pesquisador em sala de aula foi 

de apenas 60 minutos, para que a postura registrada 

não sofra influência das alterações musculoesqueléticas 

da postura sentada por um período prolongado. Foi es-

colhida uma disciplina teórica que utiliza como técnica 

de ensino aulas expositivas. 

Após o término destes procedimentos citados 

acima, foi realizada uma segunda avaliação através do 

New York Postural Teste.

Nesta avaliação, os acadêmicos souberam ante-

cipadamente sobre o processo de avaliação postural e 

sobre a necessidade de apresentaram vestimenta apro-

priada.  

Durante a realização do New York Postural Teste, 

foi avaliado o alinhamento corporal, na posição em pé, 

de frente, perfil e costa, conforme preconiza o teste. De-

terminou-se cinco pontos para o indivíduo que se en-

quadrou na manutenção dos parâmetros corretos, três 

pontos se acaso o indivíduo apresentou discreta altera-

ção postural e um ponto se apresentou acentuada alte-

ração. Ao final, foram somados os 13 itens, com um es-

core máximo de 65 pontos e o aluno que obteve igual 

ou menor que 39 pontos, foi sugestivo de alteração pos-

tural relevante. 

Para análise dos dados foi utilizado estatística des-

critiva através de médias e desvio padrão, frequência 

absoluta e relativa, apresentadas por meio de gráficos 

e tabelas. Além disso, os dados obtidos durante a reali-

zação do New York Postural Teste e pelo preenchimento 

da ficha de avaliação fisioterápica padrão da coluna ver-

tebral da clinica de fisioterapia do UNICESUMAR, foram 

submetidos ao teste de correlação de Pearson, para ve-

rificação de correlação entre a idade e a pontuação obti-

da na avaliação ortostática.

RESuLTADOS 

Dos 30 acadêmicos avaliados na postura sentada, 

27 (90%) eram do gênero feminino e três (10%) do gê-

nero masculino. 

A idade variou entre 21 e 31 anos, com média de 

23,8±3,2 anos.

A tabela 1, apresenta a distribuição das altera-

ções posturais encontradas na avaliação dos acadêmi-

cos na postura sentada segundo o instrumento Rocha 

e Souza(21).

Dentre as alterações encontradas, observa-se que 

manter o posicionamento neutro da pelve apresentou 

maior índice (76%), seguido do critério 2, que estabele-

ce sentar-se próximo a mesa (70%).

Os resultados obtidos durante a realização do New 

York Postural Teste (Figura 1) e preenchimento da ficha 

de avaliação fisioterápica padrão da coluna vertebral 

da clinica de fisioterapia do UNICESUMAR, demonstra-

ram que não houve correlação entre a idade e a pontu-

ação obtida na avaliação ortostática (r=0,053). Quan-

do se correlacionou os resultados da avaliação ortostáti-

ca com os resultados da avaliação sentada observou-se 

uma moderada correlação (r=0,312).

Considerando a somatória dos 13 itens, apresentados 

na Tabela 2, apenas dois alunos (66,2) obtiveram pontu-

ação inferior a 39 pontos, sendo sugestivo de alterações 

posturais método de avaliação postural de New York.

DISCuSSÃO

A pontuação máxima obtida apenas por 53,3% dos 

alunos de fisioterapia, no critério manutenção das cur-

vaturas fisiológicas da coluna vertebral, aponta a neces-

sidade de intervenção por parte dos educadores sobre 

uma melhor conscientização das consequências do de-

salinhamento corporal. 

Em relação a esse critério, Back(14) relatam que até 

os nove anos de idade a presença da hiperlordose lom-

bar é considerada como uma alteração do desenvolvi-

Tabela 1. Resultados da pontuação máxima obtida nos critérios 
estabelecidos na avaliação da postura sentada.

Critérios
Frequência

Absoluta Relativa

1 16 53,3%

2 21 70,0%

3 23 76,0%

4 8 26,0%

Legenda: Critério 1: Manutenção das curvaturas fisiológicas da 
coluna; critério 2: Sentar-se próximo a mesa;  Critério 3: Manter 
o posicionamento neutro da pelve (apoio dos Ísquios); Critério 
4:Sentar-se com membros inferiores afastados. 

Figura 1. Pontuação obtida na avaliação ortostática dos acadêmi-
cos do curso de fisioterapia, considerando a pontuação máxima 
de 65 pontos, de acordo com o Teste de New York.
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mento, uma vez que não há estabilidade postural, ge-

rando a necessidade de busca pelo equilíbrio corporal 

através da protrusão abdominal e aumento da inclinação 

pélvica anterior. A partir dos nove anos de idade, este 

processo não é mais necessário e a hiperlordose lombar 

passa a ser mesmo uma alteração postural patológica, 

que deve receber intervenção terapêutica, a fim de evi-

tar a agravação do problema.

Cavalcante e Silva(22) realizaram um estudo na Uni-

versidade Anhanguera de Taubaté, ente os universitá-

rios, afim de conhecer a prevalência de alterações pos-

turais nesses indivíduos. Os universitários apresenta-

vam idades entre 18 e 30 anos (12 alunos). A metodolo-

gia usada foi fotografia do corpo nos planos frontal, an-

terior, posterior e sagital e a análise de fotos foi efetua-

da por meio do programa Corel-Draw. 

A pesquisa revelou que as alterações mais encon-

tradas foram hipercifose torácica  em 41%, hiperlordo-

se lombar 50% e  elevação de um dos ombros em 41% 

dos indivíduos avaliados. Dessa maneira pode-se con-

cluir que tais alterações estão relacionadas a má postu-

ra adquirida durante muitos anos. Recomendou-se dimi-

nuir o peso de bolsas e mochilas; procurar usar saltos 

menores nos calçados femininos bem como se manter 

sentado adequadamente durante as aulas. 

Embora não tenha sido objetivo do estudo a identi-

ficação do lado dominante de cada acadêmico, em rela-

ção ao desalinhamento dos ombros, este pode estar re-

lacionado à lateralidade. O ombro mais baixo correspon-

de ao lado dominante e o ombro direito é frequentemen-

te mais baixo do que o esquerdo. Esta alteração postural 

pode estar associada com a assimetria muscular, desvio 

lateral da coluna ou com inclinação pélvica, tornando-se 

mais preocupante quando se acentua.(14)

Com relação ao critério dois do protocolo de avalia-

ção postural de Rocha e Souza(20) 70% dos alunos par-

ticipantes do presente estudo sentavam-se próximos às 

mesas.

 Nesse sentido, Hira(23) ressalta a importância da 

adequação do espaço livre existente entre a cadeira e a 

mesa, sugerindo que este espaço deva ser adequado de 

maneira que permita ao estudante posicionar-se ereto 

e possibilite-o entrar e sair da mesa. Contudo, este es-

paço não pode ser demasiadamente grande, o que le-

varia à inclinação anterior do tronco durante as ativida-

des de escrita. 

Viel e Esnaut(16) salientam ainda que a relação entre 

mesa e cadeira é fundamental para um posicionamento 

mais equilibrado da coluna e que os ajustes na mobília 

devem ser equivalentes para que o indivíduo possa ade-

quar seu mobiliário para sentir-se mais confortável du-

rante sua jornada de estudos. O fato das carteiras utili-

zadas pelos acadêmicos serem desarticuladas, pode ter 

contribuído para a pontuação máxima obtida pela maio-

ria dos acadêmicos (76%).

Considerando a pontuação máxima, observou-se 

desalinhamento da pelve em 24% dos casos da amos-

tra. Embora a ausência de alinhamento da pelve não ter 

sido evidenciada na maioria, não se pode desconside-

rar que a posição da pelve representa a chave do corre-

to alinhamento postural.(3)

Para caracterizar a postura dos alunos do curso de 

fisioterapia da Universidade Del Cauca, na Colômbia, Ro-

sero-Martinez e Vernaza-Pinzon(24) fizeram um estudo 

descritivo com 44 alunos do curso de fisioterapia onde a 

população sociodemográfica e antropométricas foram re-

gistradas em um formulário criado para o estudo e a aná-

lise postural foi realizada utilizando o software APIC V2.0. 

Tabela 2. Distribuição da frequência de acadêmicos que obtiveram a pontuação máxima na avaliação ortostática, considerando os 
diferentes segmentos corporais. 

Variáveis
Frequência

Absoluta Relativa

1. Cabeça ereta- vista posterior 4 13,33%

2.Ombros no mesmo nível -  vista posterior 1 3,33%

3. Coluna em linha reta - vista posterior 15 50%

4. Quadris no mesmo nível - vista posterior 5 16,6%

5. Pontas dos pés dirigidas para diante 0 0%

6. Arco plantar alto 2 6,66%

7.  Pescoço ereto - vista lateral 9 30%

8. Tórax alto - vista lateral 17 56,66%

9. Ombro no centro da linha de gravidade 3 10%

10. Coluna torácica com curvatura normal - vista lateral 25 83,33%

11. Tronco ereto - vista lateral 24 80%

12.  Abdômen plano - vista lateral 4 13,33%

13. Coluna lombossacra com curvatura normal 1 3,33%
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O resultado do estudo mostrou que 100% dos aca-

dêmicos apresentam algum desequilíbrio anatômico, 

mas freqüente na pelve e ombros. Rosero-Martinez e 

Vernaza-Pinzon(24) ressaltam ao final do seu estudo que 

é preocupante que fisioterapeutas tenham desequilí-

brios anatômicos antes de iniciarem ativamente sua vida 

profissional. Tal situação merece atenção para ser re-

mediada a tempo para não comprometer o trabalho e a 

vida de uma maneira geral, principalmente no que diz 

respeito a presença de lesões músculo – esqueléticas. 

Outro estudo com estudantes de fisioterapia foi re-

alizado por Rodrigues et al.,(25)  no Centro Universitário 

Vila Velha, em Vila Velha, Estado do Espírito Santo (ES), 

Brasil.  Participaram do estudo 22 alunos do curso de Fi-

sioterapia com o objetivo de detectar alterações postu-

rais nos mesmos. 

Realizou-se a avaliação estática em ortostase nos 

planos frontal e sagital, observando o equilíbrio entre 

cabeça, ombros, colunas, pelve e joelhos. No final da 

análise dos dados coletados, observou-se uma grande 

incidência de desvios  posturais nos estudantes avalia-

dos, o que segundo o autor,  sugere a necessidade de 

um programa voltado para atenção primária e terciária 

a fim de minimizar e/ou evitar a progressão das altera-

ções encontradas.

O desalinhamento apresentado em membros infe-

riores por 74% dos sujeitos  pode ser considerado um 

problema de desequilíbrio postural, sendo um fator pre-

disponente para o desenvolvimento de doenças muscu-

loesqueléticas dos membros inferiores e coluna verte-

bral.(25)

 Para se evitar as alterações do padrão de nor-

malidade na posição sentada, Silva(26) destaca que seria 

conveniente que os alunos pudessem mudar de posição 

sempre que se sentissem incomodados e que se movi-

mentassem mais livremente, trocando de lugar na sala 

e que os trabalhos não ficassem restritos a sala de aula.

Os comportamentos inadequados adotados duran-

te as atividades de vida diária ou de cotidiano escolar, 

independente dos fatores geradores, se não forem al-

terados ou corrigidos podem ser responsáveis por fu-

turas alterações posturais. Considerando a plasticida-

de óssea, as alterações posturais na infância e na ju-

ventude, podem ser considerados como um dos fato-

res que predispõem as degenerações da coluna verte-

bral do adulto e do idoso, manifestadas geralmente por 

quadro álgico. Sendo assim, torna-se necessário esta-

belecer mecanismos de intervenção precoce como meio 

profilático.(27)  

Com relação ao arco plantar alto, este foi encontra 

na minoria dos participantes do estudo (93,34%). Os 

calçados de salto alto mantêm uma postura de tornozelo 

e pé em posição de encurtamento de extensores e inver-

sores, o que pode explicar a postura em varo assumida 

pelo tornozelo ao permanecer com o salto alto na busca 

por uma melhor estabilização e equilíbrio. Além disso, 

segundo Gastwirth,(28) o calçado de salto feminino apre-

senta uma  limitação na pronação da articulação subta-

lar, o que, segundo  esses autores, pode estar relaciona-

do com o aparecimento de  problemas em joelho, qua-

dril e coluna lombar em idade mais avançada. Rodrigues 

et al.,(27) sugere a necessidade de um programa voltado 

para atenção primária e terciária a fim de minimizar e/

ou evitar a progressão das alterações encontradas.

CONCLuSÃO

Concluiu-se que os maiores índices de alterações 

na postura sentada dos acadêmicos de fisioterapia refe-

rem-se ao posicionamento dos membros inferiores e das 

curvaturas da coluna vertebral. Já na postura ortostáti-

ca alterações no alinhamento corporal foram encontra-

das com maior frequência na cabeça, pescoço e curva-

tura do arco plantar. A correlação moderada encontrada 

entre as alterações na postura sentada e a postura or-

tostática indica que cada vez mais se faz necessária uma 

maior conscientização por parte da comunidade acadê-

mica quanto à manutenção da boa postura corporal do 

futuro profissional fisioterapeuta.
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Efeitos	da	terapia	manual	no	rejuvenescimento	
facial.
Effects of Manual Therapy in Facial Rejuvenation.
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Resumo
Introdução: A terapia manual apresentar-se como uma opção no rejuvenescimento facial, tratando o sistema mus-
culoaponeurótico superficial (SMAS). Objetivo: Este estudo objetivou investigar os efeitos da Terapia Manual no tra-
tamento da flacidez facial. Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado. Método: A amostra foi composta 
por 40 mulheres, sendo 20 em cada grupo. O protocolo de terapia manual foi composto de mobilização óssea, alon-
gamento, liberação miofascial e modelamento do tecido conjuntivo. Os instrumentos de avaliação foram o cefalostato 
para padronização das fotos, fotogrametria e o Software Radiocef Studio 2. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smir-
nov (KS) para observar a normalidade. O teste t-pareado e o t-independente para comparação intragrupos e intergru-
pos.  Para as variáveis categóricas foi realizada a análise descritiva na distribuição das frequências absolutas e relati-
vas e foi utilizado o Teste de Wilcoxon para comparação intragrupos e o teste de Mann-whitney para comparação entre 
os grupos. Foi adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Foi observado através da fotogrametria, 
que 69% tiveram redução do sulco nasogeniano e 87% melhora clínica, porém quando comparado com o grupo con-
trole apenas o resultado da melhora clínica foi significativo. No Software Radiocef Studio 2, houve diferença significa-
tiva apenas no ângulo esquerdo do sulco nasogeniano do grupo Terapia Manual com p < 0,001. Conclusão: Conclui-
-se que a Terapia Manual no rejuvenescimento facial apresentou resultado satisfatório, podendo ser mais um recurso 
utilizado na área da Fisioterapia DermatoFuncional.
Palavras chaves: Terapia Manual; Face; Envelhecimento.

Abstract
Introduction: Manual therapy appear as an option in facial rejuvenation, treating the superficial musculoaponeurotic 
system (SMAS). Objective: This study aimed to investigate the effects of manual therapy in the treatment of facial la-
xity. Method: This is a randomized controlled trial. The sample consisted of 40 women, 20 in each group. The protocol 
consisted of manual therapy bone mobilization, stretching, myofascial release and tissue modeling. The instruments 
used were cephalostat for standardization of photos, photogrammetry and Software Radiocef 2. We used the Kolmo-
gorov- Smirnov (KS) to observe normalcy. The paired t-test and independent t for intragroup and intergroup compari-
son. For categorical variables was descriptive analyzes on the distribution of absolute and relative frequencies, and we 
used the Wilcoxon test for comparison within groups and the Mann - Whitney test for comparison between groups. We 
adopted a significance level of 5 % ( p < 0,05 ). It was observed by photogrammetry, which had 69 % reduction in the 
nasolabial folds and 87 % clinical improvement, but compared with the control group only the result of clinical impro-
vement was significant. In Software Radiocef 2, there was a significant difference only in the left corner of the nasola-
bial folds Manual Therapy group with p < 0.001. It is concluded that manual therapy in facial rejuvenation presented 
a satisfactory outcome can be more of a resource used in the field of dermatological Physiotherapy.
Keywords: Manual Therapy; Face; Aging.
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INTRODuÇÃO

A face é a parte do corpo que mantém um rela-

cionamento mais direto com o mundo. É principalmen-

te através dos movimentos faciais que o ser humano 

expressa sentimentos e emoções como: Preocupação, 

raiva, alegria, dor, angústia. O processo de envelheci-

mento provoca a perda da gordura subcutânea e do co-

lágeno dérmico resultando em depressões e sulcos na 

face. Qualquer linha de expressão se torna acentuada 

com a idade, devido à ação muscular e à perda volumé-

trica da face.(1)

Esse envelhecimento facial caracteriza-se basica-

mente por alterações da pele, músculos da expressão 

facial e pelas fáscias musculares o que leva a flacidez 

dos tecidos e a formação de rugas. Outro sistema afeta-

do que leva o surgimento de sulcos e ptose facial é o sis-

tema musculoaponeurótico superficial (SMAS), que é a 

continuação das fáscias aponeuróticas que revestem os 

músculos em todo o corpo humano. Ela é responsável 

pela sustentação do tônus facial, pois esta diretamen-

te aderida à pele, quando tracionado causa efeito lifting 

devido ao tracionamento da pele.(2) Sabe-se que a flaci-

dez dos tecidos podem ser corrigida por inúmeros recur-

sos cirúrgicos e terapêuticos.(1)

Um recurso utilizado na fisioterapia para minimizar 

esse sinal de ptose facial é a terapia manual. A terapia 

manual não é apenas uma especialidade para utilização 

de técnicas de mobilização passiva, os terapeutas ma-

nuais utilizam inúmeras procedimentos como massagem 

de tecidos moles, facilitação neuromuscular propriocep-

tiva, estabilização segmentar, manipulação de alta velo-

cidade, mobilização articular e mobilização de fáscia.(3)

A mobilização de fáscia ou liberação miofascial é 

uma técnica que atua com mobilizações manuais da fás-

cia visando alongá-las e liberá-las de aderências. Devido 

à plasticidade do tecido conjuntivo, essa técnica é capaz 

de alterar sua morfologia gerando adaptações aos estí-

mulos mecânicos.(4) 

Essa possibilidade de alteração na estrutura da fás-

cia através da terapia manual poderia ser responsável 

pelo seu tracionamento e seu suposto ‘‘efeito lifting’’. 

Mas, a ação da Terapia Manual na flacidez facial neces-

sita de fundamentação experimental para a comprova-

ção dos resultados propostos, visto que a comprovação 

de seus efeitos ainda é pouco esclarecida, o que des-

pertou alguns questionamentos que desencadeou esta 

pesquisa.       

METODOLOGIA

Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomi-

zado. A população envolvida neste trabalho constou de 

voluntárias do sexo feminino, com a faixa etária entre 

35 e 55 anos que apresentavam flacidez facial. A amos-

tra foi composta por 40 mulheres, sendo 20 mulheres 

no Grupo Controle (CG) e 20 no Grupo Terapia Manu-

al (GTM). Dentre os critérios de inclusão estavam àque-

las voluntárias que apresentavam flacidez facial na re-

gião do sulco nasogeniano, faixa etária de 35 a 55 anos, 

residentes no município de Parnamirim e alfabetizadas, 

que não fizessem uso de aparelhos ortodônticos, não te-

nham realizado cirurgias plástica ou aplicação de botox 

na região do sulco nasogeniano. Os critérios de exclusão 

foram aplicados a todas voluntárias que não disponibili-

zassem tempo hábil para a execução e participação dos 

procedimentos propostos pelos pesquisadores e aqueles 

que não concordassem ou não apresentassem interes-

se em finalizar os procedimentos. Foram utilizados dois 

métodos de avaliação, o Software Radiocef Studio 2 no 

módulo cefalometria e a Fotogrametria.

Após a aprovação da pesquisa, foi realizada a tria-

gem das voluntárias de acordo com os critérios de inclu-

são da amostra, e delineado o campo amostral. As mes-

mas foram esclarecidas sobre as finalidades, objetivos, 

metodologia e procedimentos da pesquisa. Mediante ad-

missão de cada voluntária, foi aplicado o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido através do qual as mes-

mas autorizaram a sua participação na pesquisa. 

Para a padronização das fotografias a câmera foi 

posicionada sobre o tripé a 1,44 m de distância da face 

das voluntarias, sendo a sua altura regulada de acor-

do com cada voluntária fotografada. O posicionamen-

to da voluntária no cefalostato foi sentada, com as oli-

vas do cefalostato inseridas em seus condutos auditivos 

externos – exercendo ligeira pressão para cima – auto-

maticamente posicionada no Plano de Frankfurt na ho-

rizontal, no sentido ântero-posterior, com apoio da gla-

bela do cefalostato.

O programa de computação gráfica utilizado para 

as medições das fotografias selecionadas é o Radiocef 

Studio 2. Ele fornece o ângulo do sulco nasogeniano di-

reito e esquerdo e a distância entre a base do nariz e a 

comissura labial conforme a Figura 1.

O Grupo Controle foi constituído por 12 voluntárias, 

pois houve desistência de 8 mulheres. As voluntarias do 

Figura 1. Radiocef Studio 2, programa de computação gráfica 
utilizado para as medições das fotografias selecionadas.
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GC passaram 2 meses em reuniões com duração de 30 

minutos sobre os seguintes temas: Envelhecimento fa-

cial; Fotoenvelhecimento; Flacidez de pele e Cosméti-

cos Caseiros com intervalo de quinze dias entre elas no 

posto de saúde de Parnamirim/RN. O GTM foi constituí-

do por 20 voluntários. As mesmas participaram também 

das reuniões juntamente com o grupo controle. O pro-

tocolo utilizado para a Terapia Manual pode ser observa-

do na Figura 2. 

Esse protocolo foi realizado 2 vezes por semana , 

durante 2 meses, totalizando 16 sessões. Cada sessão 

teve duração media de 30 minutos.

Seguido ao período do tratamento, a face da pa-

ciente foi novamente fotografada e realizada a análise 

através do Software Radiocef Studio 2 e encaminhada 

as fotos para analise da Fotogrametria. Esse método de 

avaliação é baseado no estudo de Mendonça et al. em 

que as fotos são encaminhadas a especialistas através 

de uma ficha  para análise em cego, as quais são reali-

zadas perguntas sobre o tratamento.(5)

A estatística descritiva e inferencial dos dados foi 

realizada através do programa SPSS 19.0 (Statistical 

Package for the Social Science- version 19.0). A nor-

malidade dos dados foi observada pelo teste de Kolmo-

gorov-Smirnov (KS). Para a comparação entre os gru-

pos cujos dados forma paramétricos aplicou-se o teste 

de t-pareado, para comparação intragrupos. Na análi-

se entre os grupos foi utilizado o teste t-independente.  

Para as variáveis categóricas foi realizada a análise des-

critiva na distribuição das frequências absolutas e rela-

tivas e foi utilizado o Teste de Wilcoxon para compara-

ção intragrupos e o teste de Mann-whitney para compa-

ração entre os grupos. Foi adotado o nível de significân-

cia de 5% (p<0,05).

RESuLTADO

Na análise pelo Software Radiocef Studio 2, foi ava-

liado o ângulo e a medida do sulco nasogeniano do lado 

direito e esquerdo.

Foi observado uma diferença significativa com p < 

0,001 no ângulo esquerdo do sulco nasogeniano do GTM.

A fotogrametria foi realizada para avaliar a redução 

do sulco nasogeniano e a melhora clínica das volunta-

rias. Em relação à redução do sulco nasogeniano foi ob-

servado que apenas 55% obtiveram resultados no GC 

em quanto que 69% no GTM. Já no resultado da melho-

ra clínica, 73,3% no GC e 87% no GTM. 

A tabela 2 apresenta os resultados da comparação 

da redução do sulco nasogeniano e melhora clínica.

Quando comparado os resultados apenas a melho-

ra clínica obteve resultado significativo com p < 0,03.

DISCuSSÃO

Neste estudo buscou-se esclarecer a utilização de 

técnicas de terapia manual no tratamento de flacidez fa-

cial, visto que essa disfunção estética é extremamente 

comum nos consultórios de Fisioterapia Dermatofuncio-

nal. A terapia manual tem como objetivo, por meio de 

técnicas de manipulação, mobilização e exercícios espe-

cíficos, estimular a propriocepção, produzir elasticidade 

a fibras aderidas, estimular o líquido sinovial e promo-

ver a redução da dor.(6) Nas medidas dos ângulos e das 

distâncias dos sulcos nasogenianos avaliadas pelo Pro-

grama Radiocef Studio 2, foi observado que houve dife-

rença significativa apenas no ângulo esquerdo do sulco 

nasogeniano com p < 0,001, antes e após o tratamen-

to com a Terapia Manual. Esse resultado corrobora com 

outro estudo(7) o qual foi observado que com o avanço 

da idade a distância do sulco nasogeniano aumenta, en-

quanto o seu ângulo diminui. Essas técnicas miofasciais 

são basicamente constituídas de mobilizações terapêuti-

cas e causam efeitos fisiológicos, estimulando as termi-

nações nervosas nos tecidos moles, favorecendo a eli-

minação de produtos tóxicos e a nutrição muscular pela 

estimulação tátil.  Ao entrarem em contato com a me-

Tabela 1. Analise do Softwarw Radiocef Studio 2.

Controle Inicial Final Teste T P valor

Ângulo Direito  131,93±5,66 132,67±10,99 - 0,28 0,78

Medida do Sulco Nasogeniano Direito 36,12±5,37 34,80±4,52 -1,39 0,19

Ângulo Esquerdo 131,22±6,15 131,80±9,42 - 0,21 0,83

Medida do Sulco Nasogeniano Esquerdo
Terapia Manual 36,64±5,53 36,82± 5,70 0,20 0,84

Ângulo Direito  130,71±11,47 131,78±9,95 0,59 0,55

Medida do Sulco Nasogeniano Direito 37,29±7,42 36,53±6,08 0,48 0,63

Ângulo Esquerdo 125,81±10,37 133,91±9,54 0,47 0,001**

Medida do Sulco Nasogeniano Esquerdo 38,65±9,13 37,94±7,44 0,45 0,69

** Existe diferença significativa com p < 0,001

Tabela 2. Comparação da redução do sulco e melhora clínica.

Comparação Mann-Witney u P Valor

Redução do Sulco 2580 0,07

Melhora Clínica 2590 0,03*

* Existe diferença significativa com p < 0,03
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Figura 2. A: Tração do osso zigomático; B: Tração do palato; C, D e E: Liberação miofascial dos músculos bucina-
dores, zigomáticos maior e menor, masseter, risório, elevador do lábio superior e depressor do lábio inferior; F, G, 
H, I e J: Modelamento do tecido conjuntivo com manobra de deslizamento na linha mandibular, comissura labial, 
arco zigomático, sobrancelha e coro cabeludo respectivamente; K, L e M: Modelamento do tecido conjuntivo com 
manobra de torção na linha mandibular, comissura labial e sobrancelha respectivamente; N: Alongamento do sulco 
nasogeniano.    

A B  I J

C D K L

E F M N

G H
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dida exata de tensão, os tecidos moles passam por um 

processo de reparo e remodelamento, resultando em 

um tecido equilibrado com força, densidade e elasticida-

de.(6-8) Esses efeitos contribuíram de forma direta no au-

mento do ângulo do sulco nasogeniano nas voluntarias 

que receberam a Terapia Manual.

A manipulação das fáscias da área facial represen-

ta uma técnica da Terapia Manual tendo sua eficácia ba-

seada na eliminação da tensão nos tecidos moles, pon-

tos gatilhos e estados de defesa muscular, recorrendo a 

movimentos de baixa velocidade que, aplicados sobre 

a área, agem sobre o sistema sensorial através dos ór-

gãos tendinosos de Golgi.(8)

No estudo foi observado que o ângulo esquerdo do 

sulco nasogeniano após o tratamento aumentou, porém a 

distância do suco e o ângulo direito não teve diferença sig-

nificativa. Esse resultado pode ter acontecido pela hipóte-

se de que na espécie humana existem diferentes tipos de 

face e consequentemente diversas assimetrias faciais.(9) 

A redução do sulco nasogeniano no Grupo Terapia 

Manual segundo a fotogrametria pode ser justificada, 

pois quando ocorre à manipulação do SMAS com as téc-

nicas que foram empregadas, cause um suposto “efei-

to lifting” devido ao tracionamento da pele. Outros au-

tores afirmam que o SMAS está diretamente aderido à 

pele e apresenta como função amplificar as contrações 

dos músculos nas expressões faciais, agindo como um 

distribuidor das contrações dos músculos da face para a 

pele.(2-10) Manobras de Terapia Manual através de massa-

gens e liberação miofascial com objetivo de liberar res-

trições no tecido e facilitar a manipulação do SMAS, ma-

nobras de alongamento e mobilização dos ossos da face 

atuam-se diretamente na flacidez, aumentando a oxige-

nação dos tecidos, a mobilidade, trazendo o reequilíbrio 

e o fortalecimento muscular.(10)

Com relação à melhora clínica de acordo com a fo-

togrametria, no Grupo Controle 73,3% das voluntárias 

tiveram resultado, enquanto o Grupo Terapia Manual 

87% obtiveram melhora. A melhora clínica aconteceu 

provavelmente porque a Terapia Manual pode ter atenu-

ado os sinais de envelhecimento, promovendo uma har-

monia facial.  Técnicas de mobilização, liberação miofas-

cial, alongamentos e massagens na face têm por finali-

dade diminuir a intensidade, a frequência e a duração da 

contração muscular nas diversas situações em que ela 

ocorre. Por meio dessa intervenção, alcança-se a reor-

ganização do SMAS.(11)

As técnicas utilizadas com a Terapia Manual atuam 

em três aspectos: No SMAS (tracionando e dando um 

efeito lifting no rosto ); na pele (indiretamente, favore-

cendo a vascularização  e  a  tonificação);  nos  músculos 

(adequando  a  contração  e  promovendo  alongamen-

to). Como resultado, obtém-se suavização de rugas, 

ptose de pele, marcas de expressão e a melhora na de-

finição de contornos que contribuem para o rejuvenes-

cimento do rosto.(12) Essa afirmação correlaciona com os 

resultados encontrados no trabalho em relação à melho-

ra clínica e a redução do sulco nasogeniano.

Com relação à melhora clínica de acordo com os 

avaliadores, comparando os dois grupos, houve resulta-

do significativo com p valor 0,03, demonstrando assim, 

que a Terapia Manual pode se tornar mais um recurso 

utilizado na prática clínica dos fisioterapeutas que traba-

lham com rejuvenescimento facial.   

Não foram encontrados estudos relacionados aos 

objetivos traçados por esta pesquisa, ou seja, uma re-

lação entre a Terapia Manual com o Rejuvenescimen-

to Facial.

As limitações para esse estudo exportam-se na di-

ficuldade de padronização da simetria facial. Sugere-se 

um maior tempo de tratamento com o protocolo utili-

zado. 

CONCLuSÃO

Conclui-se que a Terapia Manual no rejuvenesci-

mento facial apresentou alguns resultados satisfatórios, 

podendo ser mais um recurso utilizado na área da Fisio-

terapia Dermatofuncional. Ressalta-se que a meta desta 

intervenção não é erradicar os sinais do envelhecimen-

to, mas sim, atenuá-los e retardá-los, melhorando a ex-

pressão e textura facial, principalmente em relação à 

flacidez de pele na região medial da face.
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Atividade	eletromiográfica	do	músculo	trapézio	
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Electromyographic activity of the upper trapezius muscle in women with mastectomies and de-
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Resumo
Introdução: A mastectomia radical é uma técnica cirúrgica agressiva, que causa sensações de estresse, gerando 
ansiedade e depressão. Esta técnica pode causar lesões nervosas e consequentes morbidade em variados múscu-
los, porém há poucos estudos na literatura visando verificar as verdadeiras consequências da intervenção. Objeti-
vo: Verificar-se a mastectomia interfere na atividade elétrica da porção superior do músculo trapézio, e comparar se 
a sintomatologia depressiva pode resultar em variações desta atividade. Método: Estudo realizado com 12 mulheres 
submetidas a mastectomia radical total, com ou sem sintomas depressivos, quantificado pelo questionário Inventá-
rio de Depressão de Beck (BDI). Foi utilizado eletromiógrafo com quarto canais para verificar a atividade mioelétrica. 
Os resultados foram submetidos a análise estatística, por meio do teste t. Resultados: Foi observado que a ativida-
de mioelétrica do músculo trapézio, no lado com intervenção cirúrgica, foi significativamente maior no grupo depres-
são (p=0.02) e no sem depressão (p=0.01). Em relação aos sintomas depressivos interferir na atividade mioelétrica 
do músculo trapézio superior de pacientes, não foram encontradas diferenças significativas. Conclusão: A atividade 
mioelétrica em mulheres com mastectomia, possivelmente aumenta no músculo trapézio superior, do lado com inter-
venção cirúrgica, e sugere que sintomas depressivos não têm influência direta.
Palavras-chave: Mastectomia Radical. Depressão. Eletromiografia. Fenômenos Fisiológicos Musculoesqueléticos.

Abstract
Introduction: Radical mastectomy is an aggressive surgical technique, which cause stress sensations, generating an-
xiety and depression. This technique can cause nerve damage and consequent morbidity in various muscles, but there 
are few studies in the literature aiming at verifying the consequences of intervention. Objective: Verify whether the 
mastectomy interferes in the electrical activity of the upper portions of the trapezius muscle, and compare the symp-
tomatology of depression can result in variations this activity. Method: Study conducted with 12 women with radical 
mastectomy total, with or without symptoms of depression, quantified by the Beck Depression inventory. Used to col-
lect a electromyography four-channel and band-pass filters consisting of 20-500 Hz, AD conversion adapter, 12-bit re-
solution and sampling frequency of 1000Hz, bipolar electrodes assets Ag-AgCl, self-adhesive electrodes and electrode 
connected to Earth. Statistical analysis for t test. Results: Remarked that the side on which the surgery was perfor-
med, was significantly higher in group GD (p=0.02) and SD (p=0.01). Regarding to depressive symptoms affect the 
myoelectric activity of the upper trapezius muscle of patients, no significant differences were found. Conclusion: The 
myoelectric activity in women with mastectomy, possibly increase in the upper trapezius muscle on the side which sur-
gery and suggests that depressive symptoms have no direct influence.
Keywords: Mastectomy, radical. Depression. Electromyography. Muscle Fibers, Skeletal.
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INTRODuÇÃO

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequen-

te no mundo e o mais comum entre as mulheres. A cada 

ano, aproximadamente 22% dos casos novos de cân-

cer em mulheres são de mama, representando 17% dos 

óbitos com etiologia definida.(1) O tratamento desta pa-

tologia favorece várias complicações, em especial, as 

providas do procedimento cirúrgico.(2) 

Entre as técnicas utilizadas a mastectomia radical 

é um tratamento indicado para pacientes com doença 

local difusa e generalizada, visando segurança e contro-

le na região afetada.(3) Trata-se de uma técnica agres-

siva, utilizada para a remoção do câncer de mama, que 

pode causar lesões nervosas e consequentes morbidade 

em variados músculos,(2,4) porém há poucos estudos na 

literatura visando verificar as verdadeiras consequências 

da intervenção, sendo apenas relatadas as que são ob-

servadas na prática clínica, como o linfedema.

Além do procedimento cirúrgico, o tratamento de 

radioterapia é frequentemente indicado e comumente, 

os tecidos adjacentes sofrem danos devido à ionização 

da radioterapia. Os prejuízos são combinados com os 

distúrbios da rede vascular, e a capacidade de trabalho 

do músculo fica limitada devido à isquemia.(5)

A morbidade do membro superior em mulheres 

mastectomizadas, como diminuição da amplitude de 

movimento e perda funcional do membro superior é de 

aproximadamente 40%. Comumente, é encontrada a 

mialgia em região de ombro/pescoço destas pacientes, 

fato que possivelmente influencia na atividade dos mús-

culos que estão localizados na região adjacente à região 

afetada.(6,7) 

O prejuízo e dependência motora funcional,(2,4) as 

preocupações relacionadas com o prognóstico, sobre-

vivência, imagem corporal comprometida e a perda da 

mama, faz com que as pacientes sofram efeitos negati-

vos. Embora o processo de adaptação à doença seja di-

ferente entre os pacientes, esta condição pode chegar 

a determinados graus que necessitam de psicoterapia e 

tratamento médico.(8,9)

Os níveis de depressão e ansiedade variam con-

forme os pacientes. Os sintomas da depressão podem 

apresentar-se como a culpa, inutilidade, desesperança, 

baixa auto-estima, isolamento social, idéias suicidas ou 

preocupação, e a ansiedade é frequentemente associada 

aos distúrbios depressivos.(10) Os distúrbios psiquiátricos 

são importantes agentes causadores de fadiga emocio-

nal e motora, que ocorrem durante e após o tratamento 

do câncer, e seus sintomas podem persistir por meses e 

até anos após o tratamento.(11)

Pode ser observada uma gama de disfunções rela-

cionadas ao tratamento do câncer de mama, principal-

mente pós-mastectomia, e que estas disfunções estão 

interligadas. O processo de reabilitação nestas condi-

ções clínicas enfatiza a prevenção e tratamento de linfe-

dema e da perda motora funcional do membro superior 

decorrente dos tratamentos cirúrgicos. Entretanto são 

escassos na literatura, estudos que explorem as possí-

veis alterações funcionais causadas pelos procedimen-

tos cirúrgicos nas regiões adjacentes à mama, e as con-

sequências que os distúrbios psicológicos podem cau-

sar na atividade mioelétrica. Assim, estudos como este 

são necessários, pois contribuem para melhor tratamen-

to pós-mastectomia com terapias alternativas, conse-

quentemente melhorando as atividades de vida diária e 

a qualidade de vida destes pacientes.

O presente trabalho tem como objetivo, verificar se 

a mastectomia interfere na atividade elétrica das por-

ções superiores do músculo trapézio e, comparar se a 

sintomatologia de depressão pode causar variações 

nesta atividade.

MÉTODOS

Série de casos transversal não-randomizado, com-

posto por 12 mulheres com mastectomia radical trata-

das em um centro de referência. Foram verificadas as 

idades, estado civil, escolaridade, menarca, menopau-

sa, se possuí filhos, tempo de pós-operatório e o tipo 

de mastectomia radical. As mulheres mastectomizadas 

foram divididas em grupo mastectomia com depressão 

(GD) e sem depressão (GSD), formados por 50% cada 

grupo. 

Foram critérios de inclusão para integrar os grupos 

mastectomizados ser de sexo feminino e submetido à 

mastectomia radical unilateral, dos tipos Patey, Madden 

e Total Simples, com menos de 70 dias pós-intervenção 

cirúrgica. Foram excluídas mulheres com casos que 

apresentavam metástase já diagnosticada, presença de 

infecções, dor intensa local e ao movimento da articula-

ção glenoumeral, além de mastectomia bilateral.

Para averiguar o estado depressivo das mulheres e 

incluir as mulheres nos grupos com e sem depressão uti-

lizou-se o questionário Inventário de Depressão de Beck 

(BDI), uma medida amplamente utilizada para avaliação 

de sintomas depressivos, mostrando-se confiável e váli-

do para a população brasileira.(12) O BDI foi traduzido por 

Gorenstein e Andrade(13) e validado fatorialmente para 

mulheres com câncer por Gandini et al. (14). 

Assim, a sintomatologia depressiva foi quantificada 

em procedimento cego em mulheres mastectomizadas 

com depressão (GD, n=06), com escores ≥15 pontos, e 

sem depressão (GSD, n=06), com escores <15 pontos, 

segundo a escala BDI(14). Os grupos experimentais (GD 

e GSD) foram subdivididos em lado com (LC) e sem in-

tervenção cirúrgica (SC), dos quais foram considerados 

respectivos controles com relação a possível influência 

da mastectomia sobre o trapézio superior.

Em seguida, foi realizada a coleta dos registros, por 

meio de um eletromiógrafo de superfície, composto de 

quatro canais, placa de conversão A/D de 12 bits de re-
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solução, com canais compostos por filtros com banda de 

frequência entre 20 (FPA) e 500 Hz (FPB), ganho de am-

plificação de 1000 vezes e frequência de amostragem 

de 1000 Hz. Para os procedimentos relativos à coleta, 

ao registro e ao tratamento do sinal eletromiográfico, 

foram seguidas as recomendações da Sociedade Inter-

nacional de Eletrofisiologia Cinesiológica (ISEK).(15) ISEK 

recomenda que coletas sejam realizadas de forma que o 

indivíduo receba o feedback necessário, esteja em pos-

tura apropriada, e com posicionamento articular ade-

quada no segmento a ser avaliado.(16)

Para atender às necessidades do grupo experimen-

tal, adaptou-se uma cadeira de madeira fixando em seu 

encosto hastes de metal, bilateralmente, em formato de 

“L” (Figura 1). A porção horizontal da haste foi envolvi-

da por madeira e forrada com espuma, a fim de evitar 

interferência na captação do sinal eletromiográfico, bem 

como trauma na pele das voluntárias.

Como preparação das mulheres para a eletromio-

grafia foi solicitada que as porções superiores do múscu-

lo trapézio direito e esquerdo estivessem desnudas, após 

as mesmas foram limpas com álcool 70% e esfoliadas.

Os eletrodos de superfície foram posicionados, bi-

lateralmente, na porção superior do músculo trapézio. 

Um foi colocado a uma distância de 10 mm, lateralmen-

te ao ponto médio da linha que liga o processo espinho-

so da sétima vértebra cervical (C7) ao bordo lateral do 

acrômio, e o outro eletrodo a 20 mm lateral ao primei-

ro. O eletrodo de referência foi colocado no processo es-

pinhoso de C7.

Durante a coleta, as mulheres permaneceram sen-

tadas na cadeira, sem o apoio posterior, com os olhos fi-

xados a um ponto a sua altura. Os membros superiores 

encontravam apensos ao lado do tronco, mantendo 90º 

de flexão de quadris, joelhos e tornozelos e pés semi-

-afastados.(17)

A aquisição dos dados eletromiográficos para a 

contração isométrica voluntária máxima (CIMV) foi re-

alizada ativamente por meio da elevação máxima dos 

ombros,(18) exercendo contra resistência em relação à 

haste, localizada dois centímetros acima do bordo late-

ral do acrômio.

Foram registradas bilateral e simultaneamente, 

três CIVM, intercaladas por intervalos de dois minutos 

de repouso,(18) com o intuito de evitar a fadiga muscu-

lar. Cada CIVM teve duração de quatro segundos. Para 

a normalização dos valores referentes à porção supe-

rior bilateral do músculo trapézio foram utilizados dados 

relativos ao Root Mean Square (RMS). A aquisição da 

média do pico das três CIVM adaptada por Barr19 foi cal-

culada pelo programa Microsoft Office Excel 2007. Em 

seguida, o pico médio entre as três CIVM em RMS ele-

tromiográfico foi utilizado como denominador do valor 

para aquisição e normalização dos dados para a análi-

se estatística.

Os dados foram analisados por meio de estatística 

descritiva, expressos como média, desvio padrão (±), 

frequência absoluta e relativa. Os resultados normali-

zados foram submetidos à estatística analítica, na qual 

utilizou-se o teste t, visando verificar se houve diferen-

ças na atividade muscular quando comparado a sinto-

matologia depressiva, e os lados com e sem intervenção 

cirúrgica, sendo considerado p<0,05, estatisticamente 

significantes. 

As voluntárias tiveram acesso ao termo de consen-

timento livre e esclarecido. As mulheres foram informa-

das que a identificação seria preservada, e possuíam a 

liberdade de desistir ou interromper sua participação na 

pesquisa em qualquer fase. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa CAISM – UNICAMP (proto-

colo 128/2004).

RESuLTADOS

Este estudo avaliou a relação da atividade elétrica 

das porções superiores do músculo trapézio, em 12 vo-

luntárias com média de idade de 57,75 (±10,7) anos, 

divididas em grupo mastectomia com ou sem depres-

são e lado com e sem intervenção cirúrgica. As mulhe-

res foram avaliadas em cerca de 20 (±16,8) dias após 

a cirurgia. 

As voluntárias apresentaram menarca em média 

com 12,75 (±1,4) anos, e 67% das mulheres se en-

contram na menopausa. O estado civil mais frequen-

te foi casado em 75% das mulheres, seguido por sol-

teira, divorciada e viúva, com 8% cada. A maioria das 

voluntárias apresentaram baixa escolaridade (Figura 2) 

e todas tiveram filhos. O tipo de cirurgia mais frequente 

foi Patey em 75% das mulheres (Figura 3). 

Figura 1. Cadeira adaptada para verificar o sinal eletromiográ-
fico das fibras superiores do músculo trapézio. 1) Haste vertical 
regulável para altura dos ombros; 2) Haste horizontal regulável 
para largura dos ombros; 3) Haste contra-resistência.
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Observou que o lado em que foi realizada a inter-

venção cirúrgica apresentou atividade mioelétrica sig-

nificativamente maior para os grupos com (p=0,02) e 

sem (p=0,01) depressão. No que diz respeito à sintoma-

tologia depressiva interferir na atividade mioelétrica do 

músculo trapézio superior das pacientes, não foram en-

contradas diferenças significantes (Figura 4).

DISCuSSÃO

O músculo trapézio tem sido estudado por análises 

eletromiográficas por estar localizados em uma região 

que frequentemente possuí sinais de desconforto mus-

cular, dor ou grande quantidade de sintomas como con-

sequência do comprometimento das estruturas do com-

plexo do ombro, causadas pelas tarefas cotidianas e pe-

ríodos prolongados de estresse emocional.(20,21)

A eletromiografia é utilizada como método diagnós-

tico e cinesiológico para avaliação das alterações mioe-

létricas sofridas no sistema neuromuscular, e apresen-

ta importante função na elucidação da funcionalidade de 

diversos músculos esqueléticos em situações específicas 

e variáveis,(22) contribuindo na melhora da qualidade de 

vida das pacientes pós-mastectomia, visto que esta fer-

ramenta auxilia no direcionamento de tratamentos al-

ternativos, como a Fisioterapia. 

A mastectomia total é uma técnica agressiva, para 

a retirada do tumor,(4) e tem como consequência diver-

sas morbidades no membro superior como perda da 

funcionalidade, diminuição da amplitude de movimento 

e mialgia em região de ombro/pescoço.(6)

Desta forma, buscando verificar-se a mastectomia 

interfere sobre a atividade mioelétrica do músculo tra-

pézio, encontrou-se aumento significativo (p<0.05) da 

atividade mioelétrica deste músculo do lado da interven-

ção cirúrgica em comparação com o contralateral a inter-

venção. Pereira et al.(2) visando verificar apenas o lado da 

intervenção nos momentos pré e  três meses pós-mastec-

tomia, encontraram aumento dos sinais eletromiográficos 

do músculo trapézio superior, corroborando com nosso es-

tudo, e sugere que o aumento neste lado cirúrgico seja 

consequência do déficit na função do músculo serrátil an-

terior, possivelmente ocasionado por lesões no nervo to-

rácico longo, sendo que este músculo trabalha junto com 

o trapézio na estabilização durante a rotação superior da 

escapula nos movimentos do ombro.(2,4)

Os níveis de depressão e ansiedade são elevados e 

os sintomas variam a cada paciente,(10) e possivelmen-

te interfere na atividade muscular do trapézio superior. 

Assim, buscou-se comparar os grupos com e sem sinto-

matologia depressiva e o resultado demonstrou que não 

houve diferença significativa entre ambos os grupos. 

Ao realizar tratamento alternativo de acupuntu-

ra em pacientes com sintomas depressivos, Gomes et 

al.(23) concluíram que pós-tratamento ocorre redução da 

atividade eletromiográfica, sendo benéfico o tratamen-

to alternativo visando diminuir o estresse, pois reduziu 

o recrutamento muscular para uma determinada ação. 

Logo, Blangsted et al.(21) discorreram que não há dife-

rença na atividade do músculo trapézio, em condições 

Figura 2. Frequência relativa (%) do tempo (anos) de escolari-
dade das voluntárias mastectomizadas estudadas.

Figura 3. Frequência relativa (%) do tipo de mastectomia total 
realizada nas voluntárias estudadas.

Figura 4. Amplitude do sinal eletromiográfico em RMS entre 
as mulheres mastectomizadas dos grupos com (GD) e sem de-
pressão (GSD) nos lados onde foram realizadas as intervenções 
cirúrgicas (LC) ou não (SC), sendo os resultados expostos em 
média e desvio padrão. *p<0.05, lado da cirurgia significativa-
mente maior que o sem intervenção nos seus respectivos grupos.
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de exposição ou não a combinação dos fatores de risco 

psicossociais, como o estresse, e os resultados corro-

borando com este estudo. Desta forma, ainda não está 

claro os reais efeitos da depressão sobre a atividade 

mioelétrica do músculo trapézio superior. Assim sugeri-

mos que ensaios clínicos randomizados sejam realizados 

visando responder estas questões.

Além disso, condições de saúde mental estão as-

sociadas com aumento nos custos relacionados aos ser-

viços, e piora dos resultados clínicos em mulheres com 

mastectomia. O diagnostico no pré-operatório e inves-

timento nos serviços de saúde mental podem reduzir o 

aumento da frequência dos piores resultados no período 

pós-operatório precoce.(24)

CONCLuSÃO

Concluí-se que nesta série de caso houve aumen-

to da atividade mioelétrica no músculo trapézio superior 

no lado da intervenção cirúrgica quando comparado ao 

lado contralateral a mastectomia, e que a sintomatolo-

gia depressiva não influenciou a atividade deste múscu-

lo nestas mulheres.
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Artigo Original

Influência	 da	 fadiga	 da	 musculatura	 lombar	 na	
estabilidade	postural	 de	 atletas	 de	 ginástica	
rítmica	–	GR.
The influence of fatigue of lumbar muscle in stability postural athletes of rhythmic gymnastics – rg.

Stheace Kelly Fernandes Szezerbaty(1), Ana Carolina Spadão(1), André Wilson Gil(2), Eliana Virginia Nobre 

Santos(3), Márcia Regina Aversani Lourenço(4), Rodrigo Franco de Oliveira(5).

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Londrina (PR), Brasil. 

Resumo
Introdução: A ginástica rítmica (GR) é uma modalidade esportiva que combina arte a gestos biomecânicos de alta 
complexidade em uma diversidade de eventos. A partir de seu processo evolutivo, observou-se aumento do número 
de praticantes, elevação do grau de dificuldade dos exercícios e maior exigência do sistema de pontuação, com isso 
aumentando o risco de lesões. Nessa modalidade, estudos comprovaram que as lesões mais atribuídas são em arti-
culações de tornozelo, joelhos, ombros e coluna lombar. Objetivo: O objetivo do presente projeto é avaliar a influên-
cia da fadiga muscular da musculatura lombar na estabilidade postural em atletas de Ginástica Rítmica - GR, perten-
centes à equipe da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, Londrina/PR. Método: Foi realizado coleta de dados an-
tropométricos, em seguida foram mensurados os primeiros parâmetros (bipodal olhos abertos - BOA) na plataforma 
de força BIOMEC400 (EMG System do Brasil, SP Ltda), avaliação de força da musculatura lombar através de Dinamo-
metria e fadiga lombar no Banco Romano. Na sequência do protocolo, foi feita a avaliação do equilíbrio na plataforma 
novamente, fadiga lombar no Banco Romano e mensuração da força de musculatura lombar através da Dinamome-
tria, respectivamente. Resultados: Observamos a diminuição da força muscular (valor inicial de 47 N, pós-fadiga no 
Banco Romano, valor final 45 N) e equilíbrio na condição BOA (bipodal olhos abertos de valor inicial 1,13 cm/s e valor 
final 1,73 cm/s). Conclusão: Concluímos que por se tratar de atletas de GR de alta performance e apresentarem um 
predomínio de atividades em vários apoios, a fadiga da musculatura lombar influencia diretamente no equilíbrio pos-
tural e força muscular desta mesma musculatura.
Palavras-Chaves: Ginástica rítmica, fadiga muscular, equilíbrio postural.

Abstract
Introduction: Rhythmic Gymnastics (RG) is a sport modality that combines art biomechanical gestures of high com-
plexity in a variety of events. From its evolutionary process, we observed an increase in the number of practitioners, 
increase the degree of difficulty of the exercises and higher requirement of the scoring system, thereby increasing the 
risk of injury. In this modality, studies have shown that most injuries are awarded in ankle joints, knees, shoulders and 
spine. Objective: The objective of this project is to evaluate the influence of muscle fatigue of lumbar muscles in pos-
tural stability in athletes Rhythmic Gymnastics - GR, belonging to the University of Northern Paraná team - UNOPAR, 
Londrina / PR. Method: Was realized a collection of anthropometric data, then the first parameters were measured 
(bipedal eyes open - BOA) on the force platform BIOMEC400 (EMG System do Brazil, Ltda SP), strength evaluation of 
lumbar muscles through fatigue and lumbar dynamometry the Roman Bank. In the sequence of the protocol, the eva-
luation of the balance was taken on the platform again, lumbar fatigue on Roman Bank and measure the strength of 
back muscles through dynamometry, respectively. Results: We observed a decrease in muscle strength (initial value 
of 47 N after fatigue in Roman Bank, final value 45 N) and balance in good condition (eyes open bipedal initial value 
of 1.13 cm / s and the final value 1.73 cm / s). Conclusion: We concluded that for the case of athletes GR high per-
formance and present a predominance of activities in various restraints, lumbar muscle fatigue directly influences on 
postural balance and muscle strength of that muscle.
Keywords: Rhythmic Gymnastics, muscle fatigue, postural balance.
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INTRODuÇÃO

A ginástica rítmica (GR) é uma modalidade esporti-

va que combina arte a gestos biomecânicos de alta com-

plexidade em uma diversidade de eventos. A partir de 

seu processo evolutivo, observou-se aumento do núme-

ro de praticantes, elevação do grau de dificuldade dos 

exercícios e maior exigência do sistema de pontuação, 

aumentando o risco de lesões.(1) 

O nível da performance atlética na prática do es-

porte GR, é altamente dependente da capacidade de co-

ordenação motora juntamente com a flexibilidade.(2)

Nessa modalidade, estudos comprovam que as ar-

ticulações mais acometidas pelas lesões são os tornoze-

los, joelhos, ombros e coluna lombar.(3) 

Fato é que as alterações posturais têm sido identi-

ficadas em atletas de modalidades esportivas distintas, 

em função da grande sobrecarga músculo-esquelética 

imposta pelo treinamento.(4) Com isto, a GR é inclusa na 

lista de modalidades esportivas que propiciam alto risco 

de lesões lombares, sendo, sugerido, como consequên-

cia da extensão lombar repetida.(5) Estudos de Neto Ju-

nior, Pastre e Monteiro (2004) apontam que a realização 

de movimentos repetitivos com a sobrecarga de treina-

mento desencadeia um processo de adaptação orgâni-

ca que resulta em efeitos deletérios para a postura, com 

alto potencial de desequilíbrio muscular.(6)

Treinos proprioceptivos são utilizadas e citados como 

importantes protocolos cinesioterapêuticos.(7,8) A proprio-

cepção e o controle muscular possuem papel fundamen-

tal na estabilidade articular dinâmica, já que após lesões 

ortopédicas algumas características sensório-motoras são 

alteradas e devem ser focadas em programas de treina-

mento e reabilitação para obter assim um melhor retorno 

às atividades praticadas anteriormente a lesão. A proprio-

cepção contribui para o controle postural, estabilidade ar-

ticular e diversas sensações conscientes.(8,9) 

A habilidade de manter o equilíbrio do corpo, junta-

mente com uma constituição somática, são critérios bá-

sicos e seletivos na GR, tendo em vista que a posição 

das ginastas é baseada principalmente no equilíbrio di-

nâmico.(2)

Diante do exposto, levando em conta a íntima rela-

ção entre o desequilíbrio muscular, vinculado à exigên-

cia de uma amplitude articular excessiva exigida de de-

terminadas articulações, envolvendo grupos musculares 

específicos e a manutenção de posturas inadequadas, 

específicas da modalidade, as atletas de GR podem ser 

caracterizadas como um grupo de grande risco a disfun-

ções musculoesqueléticas e posturais. Sendo assim, o 

objetivo do presente estudo foi verificar a influência da 

fadiga muscular da musculatura lombar, na estabilidade 

postural de atletas de ginástica rítmica – GR.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa experimental, do tipo 

transversal, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesqui-

sa com seres humanos, da instituição local. Com uma 

amostra de conveniência composta por nove sujeitos, do 

sexo feminino, atletas de Ginástica Rítmica – GR, cate-

goria Juvenil, com idade média de 13 anos, pertencen-

tes à equipe de GR da UNOPAR, Londrina/PR. Após a as-

sinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

do – TCLE, assinado pelos pais ou responsáveis, onde as 

ginastas e seus responsáveis foram orientados a respei-

to dos procedimentos realizados, sendo consentidos em 

participar de forma voluntária.

Foram incluídos sujeitos que não haviam sido sub-

metidos a procedimentos cirúrgicos e/ou não que apre-

sentaram lesões osteomioarticulares nos membros infe-

riores e/ou que estavam em tratamento clínico e fisio-

terapêutico. 

Inicialmente foram coletados os dados antropo-

métricos das atletas, em seguida avaliado o Equilíbrio 

Postural – EP, utilizando a plataforma de força (BIOMEC 

400, EMG System do Brasil Ltda) com sujeitos em apoio 

bipodal, com olhos abertos. Protocolo padronizado: pés 

descalços e paralelos, braços soltos e relaxados ao lado 

do corpo e com o segmento cefálico posicionado hori-

zontalmente ao plano do solo, olhos abertos e direcio-

nado para um alvo fixo (cruz preta = 14.5 cm de altura 

x 14.5 cm de largura x 4 cm de espessura), posiciona-

do na parede e na mesma altura dos olhos em distância 

frontal de 2.5 m. Três tentativas de 30 segundos foram 

realizadas, com 10 segundos de repouso entre elas e a 

média foi retirada para as análises de controle postural.

Os parâmetros de equilíbrio provenientes da pla-

taforma de força: área de deslocamento do centro de 

pressão (COP) dos pés, e a velocidade média de osci-

lação do COP em ambos os planos ântero-posterior A/P 

e médio-lateral M/L, foram quantificados para avaliar o 

controle postural.

Em seguida foi realizado o teste de força muscular, 

da musculatura lombar através de Dinamometria (BA-

CK-A Back Strength Dynamometer, T.K.K 5002, Takei 

Scientific Instruments Co.,Ltd), foram realizados 3 ten-

tativas seguidas, a partir da posição de semi-flexão de 

joelho e flexão de tronco, realizando na sequência a ex-

tensão da coluna lombar.

Para avaliação da fadiga lombar, as atletas realiza-

ram um exercício de flexão-extensão do tronco em um 

Banco Romano inclinado a 45 graus de flexão do qua-

dril. O exercício foi realizado em um arco de movimen-

to de 30 graus, com ciclos de 2 segundos para a flexão 

e 2 segundos para a extensão (feedback auditivo - Me-

trônomo), até a exaustão. O tempo-limite do teste em 

minutos foi utilizado como critério de fadiga muscular.

Após o protocolo de fadiga, foi reavaliado o EP na 

plataforma de força e o teste de força da musculatura 

lombar no Dinamômetro com os mesmos protocolos já 

citados, respectivamente.
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RESuLTADOS

Os dados da Tabela 1 apresentam as características 

antropométricas  dos  sujeitos. 

A tabela 2 nos mostra à área do COP, e à velocida-

de média de oscilação do COP em ambos os planos ânte-

ro-posterior A/P e médio-lateral M/L, quantificados para 

avaliar o Controle Postural.

DISCuSSÃO

A fadiga muscular esta diretamente relacionada 

com a diminuição do desempenho em geral. Segundo 

Gomes et al, o esporte competitivo exige altas deman-

das para a execução de ações motoras durante as ati-

vidades, induzindo comumente os atletas a desenvolve-

rem condições de fadiga muscular.(10)

Somado a isto, a fadiga muscular pode comprome-

ter diretamente a propriocepção a partir de esforços ex-

tenuantes, resultando na diminuição da percepção da 

posição articular. Diante do pressuposto, esse procedi-

mento pode estar relacionado aos mecanismos para al-

terações do equilíbrio postural em condições de fadiga 

muscular de atletas.(10)

De acordo com o teste sugerido, as voluntárias 

foram orientadas a realizar o esforço até a exaustão, 

utilizando o Banco Romano, com tempo médio da exaus-

tão atingindo cerca de 2 minutos, comprovando a condi-

ção de fadiga muscular. Diante do fato, podemos inferir 

que os resultados encontrados demonstram que a fadi-

ga muscular influenciou diretamente no equilíbrio está-

tico. Essa condição pode ser evidenciada de acordo com 

as variáveis analisadas em relação à área COP, Vel A/P 

e Vel M/L após a intervenção, lembrando-se que quan-

to menor os valores encontrados, melhor é o resultado.

Com relação aos dados de equilíbrio postural está-

tico obtidos por meio da plataforma de força foram utili-

zadas as variáveis de velocidade A/P e M/L, na qual hoje 

pode ser considerada umas da melhores variáveis para 

representar os déficits de equilíbrio quanto a sua valida-

de e sensibilidade.

Outro resultado importante foi que a força muscu-

lar mensurada a partir do teste de Dinamômetro, apre-

sentou redução dos valores. 

  Os resultados deste estudo através do protocolo 

de fadiga muscular aplicado nas atletas de GR demons-

trou um déficit de equilíbrio postural, quantificado atra-

vés da plataforma de força em apoio bipodal. É impor-

tante ressaltar que, atualmente, a plataforma de força 

é uma ferramenta considerada padrão ouro para análi-

ses dos déficits de equilíbrio postural, por meio de pa-

râmetros válidos e fidedignos de medidas estabilográfi-

cas.(11,12)

Segundo estudos apresentados para analisar o 

equilíbrio postural, em sua maioria a avaliação da esta-

bilidade postural é feita por meio do teste de apoio bi-

podal.(13) No entanto, como tarefa, o apoio bipodal não 

demonstra todas as dificuldades do sistema de controle 

postural para manter uma postura adequada de equilí-

brio como realizada em uma condição de apoio unipodal, 

na qual pode ser semelhantes a atividades do dia a dia, 

quando na exigência de realização de uma tarefa bipo-

dal para uma tarefa unipodal alternadamente.

Os respectivos achados vem de encontro ao estu-

do de van Dieen et al., que diz que  os músculos da co-

luna vertebral são compostos de vários fascículos que 

atuam sinergicamente durante os mais variados movi-

mentos passíveis de serem realizados por este segmen-

to. Sempre que um esforço em extensão da coluna ver-

tebral é mantido de maneira constante durante uma ta-

refa fadigante, ocorre distribuição de carga entre esses 

músculos sinergistas.(14)

Segundo O’Sullivan et al., indivíduos portadores 

de lesão crônica lombar apresentam uma perda geral 

de função e descondicionamento do sistema muscular 

local, gerando também alterações no controle do sis-

tema nervoso sobre padrões de co-contração, equi-

líbrio, reflexos e resposta a estímulos,(15) quadro se-

melhante ao das atletas praticantes desta modalida-

de esportiva.

Tabela 1. Características Antropométricas da amostra estudada

 Média (DP)

Idade (anos) 13(0,6)

Peso ( kg) 41,1(5,6)

Altura (mt) 1,53(0,05)

IMC (kg/m²) 17(1,6)

DP: Desvio Padrão
IMC: Índice de Massa Corpórea

Tabela 2. Comparação das variáveis do equilíbrio Pré e Pós protocolo de fadiga muscular e teste de força muscular lombar.

Variável Pré Média (DP) N = 9 Pós Média (DP) N = 9 Teste T Valor P

COP 1,13 (0,48) 1,73 (0,74) 0,000

Vel AP 0,86 (0,12) 0,91 (0,10) 0,000

Vel ML 0,76 (0,07) 0,83 (0,10) 0,000

TFM (N) 47 (4,9) 45 (5,4) 0,000

DP: Desvio Padrão; COP: Centro de Oscilação Postural; Vel AP: Velocidade Antero-Posterior; Vel ML: Velocidade Médio-Lateral; TFM: Teste de força muscular
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Ainda outros estudos demonstram que a realização 

de programas de exercícios com ênfase no fortalecimen-

to da musculatura flexora e extensora do tronco, como 

os utilizados em um programa de treinamento de esta-

bilização central, restauram a função da coluna lombar, 

atuam no equilíbrio postural, podendo também recupe-

rar e prevenir a dor.(16)

Segundo Németh, Eriksson e Ask, em indivíduos 

treinados, utilizado a mesma postura com contrações de 

duração de 45 segundos com intensidade corresponden-

te a 80% da CIVM (contração isométrica voluntária má-

xima), encontraram no níveis L1-L2 e L5-S1 que os valo-

res de FM haviam retornado aos seus valores iniciais em 

todos os indivíduos ainda no primeiro minuto.(17) 

Com tudo, estratégias posturais, oriundas do tor-

nozelo e quadril, são imprescindíveis, para manutenção 

do equilíbrio em distintas atividades motoras; portanto, 

quanto mais desafiador a atividade, o sistema de con-

trole postural se torna mais presente e por sua vez mais 

solicitado para conter as perturbações ou os desequilí-

brios posturais.(18,19)

Portanto, o presente estudo apresenta algumas li-

mitações que por sua vez devem ser apontadas. A falta 

de um grupo controle para as análises estatísticas de 

comparação e o reduzido tamanho da amostra limita a 

generalização dos resultados, contudo, se faz necessá-

rio um estudo mais aprofundado com um número maior 

de atletas e comparações com modalidades esportivas 

distintas.

CONCLuSÃO

Podemos inferir que por se tratar de atletas de GR 

de alta performance e apresentarem um predomínio de 

atividades em vários apoios, a fadiga da musculatura 

lombar influencia diretamente no equilíbrio postural e 

força muscular desta mesma musculatura.
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Sinal	 eletromiográfico	 do	 músculo	 trapézio	
superior	 em	 cicloergômetro	 instrumentado:	
análise	wavelet.
Electromyography signal of upper trapezius muscle oncy cloergometer instrumented: wavelet 
analysis.

Wellington Bueno Vieira(1), Luciana Chiavegato(1) , Priscilla Anjos de Sousa(1), Regina Carla Pinto da Silva(1), 

Caroline Galatti Moura Coelho(1), Sedenir Batista Junior(1), Maryanne Martins Gomes de Carvalho(1), Lucas 

Chagas  Nery(1), Runer Augusto Marson(2), Cesar Ferreira Amorim(1).

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo (SP), Brasil.

Resumo
Introdução:Este trabalho conceitua-se no procedimento de análise do sinal eletromiográfico de músculos trapéziosu-
perior, através da decomposição do sinal no domínio da frequência com base temporal, baseada na Transformada Wave-
let. Tal técnica se apresenta como alternativa para tratar os dados de entrada da série temporal adquirida. Os algoritmos 
de wavelet processam dados em diferentes escalas ou resoluções e, independentemente da função de interesse ser uma 
imagem, curva ou superfície, as wavelets oferecem uma técnica sutil na representação dos níveis de detalhes presentes, 
permitindo identificar o padrão do disparo de fibras musculares que se vê apenas no domínio da frequência e não do do-
mínio do tempo. Objetivo: Identificar o comportamento da frequência central e frequência mediana da atividade elétrica 
dotrapézio superior através da transformada wavelet frente a um exercício incremental.Método: Foi realizado um estudo 
observacional transversal no Laboratório de Análise do Movimento da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Foram 
incluídos no estudo 24 jovens adultos, na faixa etária de 18 a 36 anos de idade, de ambos os sexos, que atenderam aos 
critérios de inclusão estabelecidos. A avaliação do músculo trapézio superior com eletromiografia foi realizada unilateral-
mente. Na análise estatística descritiva as variáveis quantitativas foram apresentadas como média e desvio padrão e as 
variáveis qualitativas foram apresentadas na forma de tabela de contingência. Sendo calculado o intervalo de confiança 
de 95%, foi estabelecido como significante um valor de p ≤ 0,05. Resultados:Através da análise wavelet dos sinais ob-
tidos, ficou evidente no domínio da frequência em diferentes cargas impostas frente ao exercício incremental, a ativação 
de fibras musculares dos músculos trapézio superior.Conclusão:Além disso, identificamos o padrão no disparo das fibras 
musculares em diferentes cargas resistivas impostas no cicloergômetro instrumentado.
Palavras Chave: Análise de Wavelet; Músculo Trapézio; Eletromiografia; Instrumentação.

Abstract
Introduction: This paper defines the analysis procedure of the electromyographic signal of upper trapezius muscles, 
through the decomposition of the signal in the frequency-domain with a temporal basis, based on Wavelet Transform. This 
technique is an alternative to process the data input of the temporal series acquired. Wavelet algorithms process data 
in different scales or resolutions and, regardless of the function of interest be an image, curve or surface, wavelets pro-
vide a subtle technique in representing the levels of detail present, allowing to identify the pattern of firing of muscle fi-
bers that is seen only in the frequency-domain rather than the time-domain. Objective:Identify the behavior of the cen-
tral frequency and median frequency of the electrical activity of upper trapezius muscles through the wavelet transform, 
front of an incremental exercise. Method: It was conducted a cross-sectional observational study, in the Motion Analy-
sis Laboratory at the UniversidadeCidade de São Paulo - UNICID. Twenty-four young adults, aged 18 to 36 years of age, 
of both genders, who met the established inclusion criteria, were evaluated in this study. The evaluation of upper trape-
zius muscles with electromyography was performed unilaterally. In the descriptive statistical analysis, quantitative vari-
ables were presented as mean and standard deviation and qualitative variables were presented as a contingency table. 
And calculating the confidence interval of 95% was considered significant value of p ≤ 0.05. Results: By wavelet analy-
sis of the signals, it was evident in the frequency-domain in different loads imposed against the incremental exercise, the 
activation of muscle fibers of the upper trapezius muscles. Conclusion: Furthermore, we identified the activation pattern 
of muscle fibers in different resistive loads imposed on the instrumented cyclergometer.
Keywords: Wavelet Analysis, Trapezius Muscles, Electromyography; Instrumentation.
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INTRODuÇÃO

A eletromiografia (EMG) é uma técnica que permite 

registrar as atividades elétricas dos músculos em contra-

ção. Por sua vez, a (EMG)  possibilita analisar o funciona-

mento das unidades motoras, o trabalho muscular, identi-

ficar o músculo que foi ativado primeiro em um determina-

do movimento e, principalmente, avaliar as frequências e 

fadiga muscular, especificamente neuromuscular.(1,2)

Esse tipo de análise – a EMG – requer sensores es-

peciais que tenham precisão de leitura e não interfiram 

no movimento natural do ciclo respiratório. Por isso, a 

instrumentação utilizada deve ser bem preparada para 

registrar os sinais biológicos de interesse, simultanea-

mente com os sinais de sensores ou transdutores envol-

vidos no movimento.(3,4) Esta técnica se apresenta como 

um método não invasivo e indolor, onde o sinal é captado 

por eletrodos,(1,4) possibilitando a avaliação do grau, du-

ração e modificações da atividade elétrica do músculo.(5)

Na transformada waveletas janelas podem atuar em 

intervalos maiores quando queremos informações mais 

precisas sobre baixas frequências ou em intervalos me-

nores quando queremos informações mais precisas sobre 

altas frequências. As técnicas de transformação que são 

utilizadas em análise de sinal tem dado atenção somente 

ao domínio do tempo ou ao domínio da frequência. Em-

bora haja uma relação entre domínio do tempo e da fre-

quência, geralmente as técnicas de análise tem certa li-

mitação em um desses domínios.(6,7) O objetivo do estudo 

é identificar o comportamento da frequência da atividade 

elétrica do músculo trapézio superior através da transfor-

mada wavelet, frente a um exercício incremental.

Método

Foi realizado um estudo observacional transver-

sal. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comi-

tê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São 

Paulo – UNICID em 16/05/2012 de acordo com protoco-

lo 13657056. O presente estudo foi realizado no Labo-

ratório de análise de movimento da Universidade Cidade 

de São Paulo – UNICID.

Todos os sujeitos foram submetidos a análise ele-

tromiográfica dos músculos intercostal externo e tra-

pézio superior, e ao exercício incremental de membros 

inferiores no cicloergômetro de membros inferiores. Os 

eletrodos de superfície foram colocados sobre o múscu-

lo trapézio superiores; posicionados na linha média do 

ventre muscular, entre o ponto motor e a junção mioten-

dinosa, com a superfície de detecção orientada no sen-

tido das suas fibras.Na coleta do sinal da sEMG do mús-

culo trapézio superior, foram utilizados eletrodos de su-

perfície auto-adesivos circulares de Ag/AgCl descartá-

veis, com diâmetro de 20 mm e distância inter-eletro-

dos centro a centro de 20 mm. Foram seguidas todas 

as recomendações conforme sugestão da International-

SocietyofElectrophysiologyandKinesiology (2010) e De 

LUCA. The Use of Surface Electromyograph  in Biome-

chanics(1997).(8,9)Foi utilizado programa de aquisição e 

processamento de sinais EMGLab V1.1 (EMG System do 

Brasil), versão 2010, um modulo de aquisição de sinais 

modelo EMG800C (EMG System Brasil), com frequên-

cia de amostragem 2 kHz por canal, resolução 16 bits, 

ganho de amplificação em 2000 vezes, rejeição de modo 

comum > 100 dB(10) e filtro passa-banda tipo Butterwor-

th de 20 a 500 Hz, impedância de entrada de 109 ohms 

e taxa de ruído de sinal < 3μV RMS.

RESuLTADOS

Na análise estatística descritiva as variáveis quan-

titativas foram apresentadas como média e desvio 

padrãoe as variáveis qualitativas foram apresenta-

das na forma de tabela de contingência, proporção e 

percentual.O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para 

testar a normalidade da distribuição dos dados das va-

riáveis estudadas e a homogeneidade das variâncias foi 

verificada pelo teste de Levene.

Na Tabela 1 é apresentada a Frequência Central do 

sinal EMG do músculo Trapézio Superior, durante o in-

cremento da carga no cicloergômetro:

Tabela 1 - Frequência Central do sinal EMG do músculo Trapézio 
Superior durante incremento das cargas do exercício incremental.

%Carga Valores

Carga 0% 65,16 (16,71)

Carga 50% 59,77 (9,48)

Carga 100% 58,2 (9,77)

Figura 1. Frequência Central da atividade elétrica no músculo 
Trapézio Superior durante as cargas impostas.

Figura 2. EMG Wavelet das Frequências Medianas. 
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DISCuSSÃO

Esse estudo identificou o comportamento da fre-

quência central e frequência mediana do sinal EMG de 

músculos respiratórios acessórios trapézio superior e in-

tercostal externo, em jovens adultos, nas diferentes car-

gas do exercício incremental realizado no cilcoergôme-

tro instrumentado de membros inferiores.

Moraes, et al. mostra  que a frequência mediana 

está correlacionada com a velocidade média de condu-

ção dos potenciais de ação na fibra muscular, permitin-

do identificar fadiga muscular.(13)

A frequência central da atividade elétrica do mús-

culo trapézio superior durante incremento das cargas do 

exercício incremental não apresentou diferença signifi-

cativa.

Andrade, et al. já haviam estabelecido que o exer-

cício físico aumenta o desempenho da musculatura ins-

piratória, aumentando consequentemente a capacida-

de de tolerância a atividades.(11) Nobre, et al. observou 

um aumento na atividade eletromiográfica dos múscu-

los respiratórios durante progressivas cargas de traba-

lho respiratório.(12)

A frequência mediana da atividade elétrica do mús-

culo trapézio superior durante incremento das cargas 

do exercício incremental não apresentou diferença sig-

nificativa entre as cargas 0% e 50%. Entre as cargas 

0% e 100% houve diferença significante (p = 0,053). 

O mesmo foi observado entre as cargas 50% e 100% 

(p = 0,025).

CONCLuSÃO

Este estudo evidenciou através da análise wave-

let dos sinais eletromiográficos de músculos respirató-

rios acessórios a variação das frequências central e me-

diana, em diferentes cargas resistivas controladas, im-

postas no cicloergômetro instrumentado. A análise tri-

dimensional pela ferramenta matemática wavelet mos-

trou-se eficiente na quantificação das variáveis analisa-

das, possibilitando identificar o padrão no disparo das fi-

bras musculares com fidelidade.
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Efeitos	 da	 Dança	 Sênior®	 no	 equilíbrio	 de	
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Effects of senior dance® on balance of participants in a group of elder.
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Resumo

Introdução: O número de quedas em idosos está aliado ao processo de envelhecimento, que leva a alterações na 

massa muscular, óssea, e na perda do equilíbrio estático. O aumento das doenças crônico-degenerativas pode acar-

retar diminuição do equilíbrio e ocorrência de quedas. Objetivo: Investigar os efeitos de um programa de Dança Sê-

nior®, no equilíbrio de participantes de um programa da terceira idade. Método: Vinte e dois indivíduos com média 

de idade de 66 anos participaram de um programa de Dança Sênior® duas vezes por semana durante 12 semanas. Os 

dados coletados foram a avaliação do equilíbrio pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), e dados pessoais como peso, 

altura, pressão arterial, escolaridade, frequência de atividade física semanal, uso de medicamentos, ocorrência de dor, 

dificuldades no dia-a-dia, doenças associadas e relato de quedas. Resultados: A 5% de significância e com base na 

amostra, pode-se dizer que houve diferença significativa no equilíbrio dos participantes do programa. Conclusão: É 

necessário mais estudos acerca do assunto, uma vez que é reduzida a literatura envolvendo funcionalidade, idosos, 

Escala de Equilíbrio de Berg e a aplicação de programas de Dança Sênior®.

Palavras-chave: Dança, Envelhecimento, Equilíbrio, Fisioterapia.

Abstract

Introduction: The number of falls in older people is coupled with the aging process, which leads to changes in muscle 

mass, bone, and the loss of static equilibrium. The increase in chronic degenerative diseases can lead to impaired ba-

lance and falls. Objective: To investigate the effects of a program of Senior Dance ®, the balance of participants in a 

program for the elderly. Method: Twenty-two subjects with a mean age of 66 years participated in a Senior Dance ® 

twice a week for 12 weeks. The data were collected to assess the balance of the Berg Balance Scale (BBS), and per-

sonal data such as weight, height, blood pressure, education, frequency of weekly physical activity, medication use, 

presence of chest pain, difficulty in day to day, associated diseases and reporting of falls. Results: The 5% significan-

ce level and based on the sample, one can say that there was significant difference in the balance of program parti-

cipants. Using the Fisher exact test at a significance level of 5% (0.05), p = 0.9998> 0.05 concluding that the pain 

made   by individuals unrelated to the falls. Conclusion: More work is required on the subject, since it is the literature 

involving reduced functionality, the elderly, Berg Balance Scale and implementation of programs for Senior Dance ®.
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INTRODuÇÃO 

A população de indivíduos idosos está crescendo 

abundantemente no Brasil. As necessidades de inde-

pendência funcional tornam-se mais evidentes em um 

país em que há facilidade de desintegração de famí-

lias pelo elevado número de divórcios e separações, di-

minuindo desta forma o suporte dado ao idoso. Atual-

mente as pessoas vivem durante mais tempo, mesmo 

sofrendo de doenças crônicas por um longo período, o 

que é uma circunstância adicional para a dependên-

cia.(1) É então importante identificar fatores que podem 

ajudar na transição de saúde de forma positiva, para 

que se possam criar estratégias preventivas para o 

viver independente.

O “viver mais” traz consigo o envelhecimento que 

é um processo dinâmico e progressivo, no qual há alte-

rações morfológicas, funcionais e bioquímicas, com re-

dução na capacidade de adaptação homeostática às si-

tuações de sobrecarga funcional, alterando progressiva-

mente o organismo e tornando-o mais susceptível às 

agressões intrínsecas e extrínsecas.(2,3)

Entre as perdas apresentadas pelo idoso está a ins-

tabilidade postural, que ocorre devido às alterações do 

sistema sensorial e motor, levando a uma maior tendên-

cia a quedas.(4,5)

Além do número de quedas em idosos estar alia-

do ao processo de envelhecimento, que leva a altera-

ções na massa muscular, óssea, e na perda do equilí-

brio estático, o aumento das doenças crônico-degenera-

tivas pode acarretar uma série de complicações que fa-

cilitam as quedas.

A queda é definida por uma falta de capacidade 

para corrigir o deslocamento do corpo, durante seu mo-

vimento no espaço.(6) As quedas entre pessoas idosas 

constituem em um dos principais problemas clínicos e 

de saúde pública devido a sua alta incidência, às con-

sequentes complicações para a saúde e aos custos as-

sistenciais.(7) Dentre os fatores intrínsecos relaciona-

dos às quedas, podemos incluir: doenças e/ou deficiên-

cias dos sistemas cardiovascular, neurológico, músculo-

-esquelético, auditivo e visual; a toma de fármacos tais 

como: anti-hipertensivos, psicofármacos, anticoagulan-

tes e diuréticos; a ausência de exercício físico; o gêne-

ro e a idade dos indivíduos. E dentre os fatores extrínse-

cos mais referidos podemos encontrar: iluminação, obs-

táculos arquitetônicos, vestuário e calçado inadequados, 

pessoas, animais, entre outros.(8,9,10)

Os sistemas somato-sensorial, visual e vestibular 

demonstram alterações com o envelhecimento e podem 

posteriormente, fornecer feedback reduzido ou inapro-

priado para os centros de controle postural. Além disso, 

os músculos efetores podem perder a capacidade para 

responder apropriadamente aos distúrbios na estabilida-

de postural. A associação dessas modificações geram al-

terações do equilíbrio.(5,11)

Realizar a promoção da saúde e o incentivo a rea-

lização de atividade física, desta população que está em 

constante crescimento, é fazer o idoso se sentir ativo 

dentro da realidade, da normalidade, uma vez que sabe-

mos que a atividade física regular reduz o risco de várias 

condições crônicas entre adultos mais velhos, incluindo 

a doença coronária, a hipertensão, diabetes, desordens 

metabólicas bem como de diferentes estados emocio-

nais nocivos como a depressão.(12)

Desta forma o aumento do nível de atividade pa-

rece ter um alto potencial para exercer um forte impac-

to positivo na diminuição da morbidade e eventualmen-

te da mortalidade da população em geral e na idosa de 

forma particular.(13)

Nesta faixa etária, porém, as abordagens precisam 

sempre ser customizadas e contextualizadas para man-

ter o interesse e a motivação além de efetivamente con-

tribuírem para estimular as funções motoras, psicosso-

ciais e a manutenção ou desenvolvimento do equilíbrio 

corporal.

Entre as atividades físicas recomendadas para a 

terceira idade, a Dança Sênior é caracterizada por ser 

uma atividade em grupo, principalmente da terceira 

idade, que com uma música do tipo folclórica estabelece 

padrões de movimentos que contribuem para a memó-

ria, coordenação motora, equilíbrio, mobilidade, flexibi-

lidade, socialização e autoestima do indivíduo idoso,(14) 

além de promover através dos encontros, a socialização 

de indivíduos idosos, gera efeitos psicológicos, melho-

rando assim a autoestima, autoconceito, e melhora no 

estado de humor e tensão muscular.(15)

Desse modo pretendeu-se através desta pesquisa 

demonstrar as repercussões da Dança Sênior® sobre 

o equilíbrio de um grupo de idosos ativos e indepen-

dentes.

MÉTODO

Os participantes do projeto tinham idade entre 

cinquenta e setenta e cinco anos, capacidade de re-

alizar atividade física moderada e capacidade cogni-

tiva ao comando verbal. Todos os participantes assi-

naram o termo de consentimento respeitando a Reso-

lução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde liberan-

do a utilização dos dados do estudo. Foram excluídos 

os dados dos participantes que apresentavam doenças 

cardíacas ou respiratórias descompensadas ou debili-

dade que pudesse impedi-los de realizar qualquer ati-

vidade física.

A coleta dos dados foi realizada junto a um proje-

to de extensão em uma instituição privada de ensino na 

cidade de Curitiba, sendo o local principal um anfiteatro 

da instituição em um palco com piso de madeira, esca-

das de fácil acesso para os participantes e um piso de 

carpete que reveste a entrada do ambiente e acompa-

nha a rampa que leva ao palco.
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Protocolos do Estudo

Utilizou-se a ficha de avaliação inicial com dados 

sócio demográficos, relato de doenças associadas, uso 

de medicamentos, história de quedas, freqüência de ati-

vidades físicas, uso de álcool, fumo e IMC. O outro pro-

tocolo foi a avaliação do equilíbrio por meio da Escala de 

Equilíbrio de Berg (EEB), que, além de avaliar o equilí-

brio, avalia o risco de quedas. Através de quatorze tes-

tes é verificada a habilidade do individuo de sentar, al-

cançar, girar em volta de si mesmo, transpor degraus, 

ficar de pé, ficar sobre apoio uni podal e olhar por cima 

de seus ombros. A sua pontuação total é de 56 e com 

um índice igual ou menor que 36, pode-se concluir a 100 

% no risco de quedas.( 16,17,18)

Descrição da aplicação da EEB

Para o uso da Escala de Equilíbrio de Berg foram uti-

lizadas cadeiras com e sem apoio, régua de trinta cen-

tímetros e uma pequena bola de borracha na cor ama-

rela. Para a realização da Dança Sênior® foi utilizado 

um rádio da marca PHILIPS, e o CD específico da Dança 

Sênior®. Todos os participantes receberam orientação 

para que as roupas fossem confortáveis e os calçados 

com sola de borracha e sem salto para que não houves-

se risco de quedas. Além disso, foi recomendada a hi-

dratação durante as Danças.

O protocolo de dança consistia de um aquecimen-

to descrito a seguir:

Primeiramente o grupo era organizado em círcu-

lo de modo que se formasse uma fila. Os participantes 

eram instruídos a realizar uma caminhada, sempre com 

a coluna vertebral ereta, cabeça alinha e membros su-

periores em posição neutra. Associado a caminhada, foi 

ensinado aos participantes o padrão de expiração abre-

viada, com comandos simples: “Puxa o ar e solta um 

pouco, puxa o ar de novo e solta mais um pouquinho, 

agora puxa tudo o que conseguir e solta tudo o que con-

seguir”. A alteração de ritmo da caminhada foi realiza-

da juntamente com movimentos dos membros superio-

res e dissociação de cintura pélvica. A cada rotação late-

ral de tronco, o paciente realizava uma batida de palma.

 A caminhada continuava com os membros superio-

res em posição neutra, e em cada passo realizado pelos 

participantes era instruído que os mesmos realizassem 

uma tríplice flexão completa dos membros inferiores. 

Juntamente com este exercício, os participantes deve-

riam realizar o padrão de respiração máxima sustenta-

da com os seguintes comandos: “puxa todo o ar, segu-

ra, e solta”. Novamente o ritmo de caminha dos parti-

cipantes era aumentado, tornando-se uma leve corrida, 

que compreendia todo o anfiteatro. Sempre iniciando no 

sentido de subida da rampa e terminando no sentido de 

descida da rampa.

Ao final, com os participantes em roda e em du-

plas, era orientado para que um de cada vez realizasse 

movimentos de rotação da articulação do tornozelo, um 

de cada vez, com cinco repetições em cada. Terminado 

o aquecimento foi pedido para que os participantes rea-

lizassem padrão de ventilação tranquila para reduzir os 

esforços respiratórios para dar início à dança.

Para que as danças pudessem seguir uma pro-

gressão, foram utilizados crachás de cores diferentes 

(verde e rosa) para especificar a dama e o (a) parcei-

ro (a) e também a contagem que foi sempre realizada 

da mesma maneira para que o ensinamento se tornas-

se mais didático.

COREOGRAFIAS uTILIZADAS

Roda Alegre®

Participantes dispostos em roda, divididos em 

pares (dama e parceiro (a), sendo que damas ao lado 

direito do (a) parceiro (a). Para iniciar a dança, todos 

fazem o cumprimento do próprio par e voltam na posi-

ção de roda. Posteriormente são dados quatro passos 

para frente, iniciando com o pé direito e quatro passos 

para trás, utilizando o pé esquerdo como apoio inicial e 

assim voltando de costa com o pé direito.

Realizam-se estes passos (quatro para frente e 

quatro para trás) duas vezes, sucessivamente. A seguir, 

somente as damas seguem para frente também dando 

quatro passos e o passo inicial com o pé direito. Junta-

mente com o quarto passo, batem uma palma. Apoian-

do-se no pé esquerdo, voltam-se quatro passos de cos-

tas iniciados pelo pé direito. Logo após as damas, os 

(as) parceiros (as) dão quatro passos para frente nova-

mente iniciados pelo pé direito. No quarto passo, o pé 

esquerdo servirá de eixo para que se possa voltar de 

frente para a contra dama (que estará à direita). Ao se 

encontrarem, dama e parceiro (a) unem as respectivas 

mãos direitas sem entrelaçar os dedos e dão oito passos 

em sentido horário, seguidos da troca de mãos (agora 

esquerdas), repetindo o giro em sentido anti-horário, 

também com oito passos. Logo após o oitavo passo, o 

(a) parceiro (a) dá um quarto de giro e com sua mão di-

reita, segura a mão esquerda da dama e seguem para 

uma caminhada em sentido anti-horário, que é compos-

ta por dezesseis passos, sendo que no décimo terceiro 

passo, todos unem as mãos, formando novamente uma 

grande roda para que a coreografia se repita até o fim 

da música.

Marcha dos Caçadores®

Participantes em pares, dispostos em circulo no 

sentido anti-horário. Parceiros (as) para dentro do cír-

culo e damas para fora. A coreografia se inicia com a ca-

minhada em sentido anti-horário. São dados trinta pas-

sos no total: vinte e nove passos completos e ao che-

gar ao trigésimo passo, a dupla vira de frente um para o 
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outro e fazem o cumprimento do casal. A partir daí, par-

ceiros (as) seguem em sentido anti-horário, enquanto 

as damas seguem no sentido contrário, no caso o senti-

do horário e todos batem palma a ritmo da música. Ao 

rufar de tambores que compõe a música, damas e par-

ceiros (as) se viram para a pessoa mais próxima e reali-

zam passos de valsa. Ao sinal da música, os casais vol-

tam para a caminha em círculo em sentido anti-horário e 

repetem a coreografia até o término da música.

Casatchok®

Participantes estão dispostos em círculo, em posi-

ção neutra. Ao início da coreografia, realizam-se duas 

batidas de palma e em seguida os braços ficam em po-

sição cruzada (ombro em flexão de 90º e braço esquer-

do abaixo do direito em flexão de cotovelo também a 

90º). A seguir, dão-se três passos para dentro da roda 

(ainda com os braços em posição cruzada) e realizam-

-se novamente três batidas de palma intercaladas com 

os braços em posição cruzada, onde o comando é: “um, 

dois, cruza o braço”. Respectivamente dão-se três pas-

sos para trás e inicia-se uma sequência de passos rus-

sos, onde um membro inferior fica fletido enquanto o 

outro estendido toca o chão com o calcanhar numa dor-

siflexão de 90º. A coluna deve estar ereta e os braços 

em posição cruzada. Os membros inferiores vão alter-

nando-se até que se inicie novamente a música. Para 

a próxima sequência de passos, após a volta com três 

passos para trás, realiza-se um movimento de hiperex-

tensão de tronco, com um dos membros inferiores em 

flexão e o outro em extensão. Nos membros superiores 

um deve alcançar a região occipital com flexão e o outro 

a região ilíaca também com flexão.

Ao final da intervenção, todos os participantes 

foram reavaliados pela Escala de Equilíbrio de Berg.

RESuLTADOS

A amostra componente desse trabalho constituiu-

-se de 22 participantes selecionados para um progra-

ma de Dança Sênior. Dos participantes (90,91%) são 

do sexo feminino e (9,09%) do sexo masculino. A idade 

variou de um mínimo de 50 anos a um máximo de 80 

anos, com media de 66 anos e idade mais frequente 

de 65 anos. Com relação ao peso, este se distribui com 

mínimo de 50 kg e máximo de 87 kg, com média de 

69,59kg e peso mais frequente de 70 Kg. A maioria dos 

sujeitos (54,55%) são casados, versus (4,55%) soltei-

ros, apenas (9,09) separados e (31,82%) viúvos. Quan-

to ao nível de escolaridade a maioria (50%) concluiu o 

ensino fundamental, (45,45%) sujeitos obtiveram o en-

sino médio e apenas (4,55%) concluiu o ensino superior. 

Dos sujeitos observados, 95,45% praticam ativi-

dade física regularmente contra 4,55% que não prati-

ca nenhum tipo de atividade física. Quanto a frequên-

cia da atividade física, a maioria (54,55%) praticam 3 

ou 4 vezes por semana, 31,82% praticam 1 a 2 vezes e 

9,09% praticam 6 vezes por semana. Em relação a me-

dicamentos, 90,9% fazem à ingestão de remédios todos 

os dias, apenas 9,09% não ingerem medicamentos. A 

dor abrange 68,18% dos entrevistados, contra apenas 

31,82% relataram não sentir dor alguma. No quesito 

quedas, 59,09% sofreram quedas no último ano.

A maior parte dos participantes relatou sentir dores 

lombares (27,78%), dores na coluna cervical, ombros e 

pés foram relatados por 11,11% deles e 5,56% sentiram 

dores nas articulações, braços, calcanhares e pernas.

Ao analisar as categorias do índice de massa cor-

poral com a proporção de participantes que relataram 

dor, ou não, observa-se que dos tinham peso normal, 

66,67 não sentiam dor e 33,33% sim. Dos que tinham 

sobrepeso, 62,50% sentiam dor e 37,50 não sentia. Dos 

que tinham excesso de peso todos sentiram dor. Identi-

ficou-se relação positiva entre dor e peso. (p= 0,03759 

< 0,05).

Nove participantes sofreram queda e seis deles re-

lataram dor, 13 não sofreram queda, porém 9 deles re-

latam dor. Utilizando-se o teste Exato de Fisher ao nível 

de significância de 5% (0,05), p= 0,9998 > 0,05 con-

cluindo-se que a dor apresentada pelos pacientes não 

tem relação com as quedas.

Tabela 1. Percentual dos participantes entrevistados em relação 
ao local da dor.

Local da dor Pacientes %

Articulações 1 5,56

Braços 1 5,56

Calcanhar 1 5,56

Pernas 1 5,56

Coluna Cervical 2 11,11

Ombros 2 11,11

Pés 2 11,11

Joelhos 3 16,67

Lombar 5 27,78

OBS: Dos participantes, sete (31,82%) não relataram dores e um partici-
pante pode ter sentido dor em mais de um local.

Tabela 2. Resultados do IMC, por categorias e em relação à dor

Classificação Do Imc Dor Total

 Não Sim

Peso normal 4 2 6

 % 66,67% 33,33%  

Sobrepeso 3 5 8

 % 37,50% 62,50%  

Excesso de peso 0 7 7

 % 0,00% 100,00%  

Total 7 14 21
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Os escores da primeira aplicação da EEB indicaram 

que 63,6% dos participantes atingiram 40 a 50 pontos 

e 36,4% atingiram um escore de 51 a 56 pontos. Após 

a aplicação da Dança Sênior constatou-se que apenas 

13,7% dos idosos atingiram escores entre 40 e 50 pon-

tos e 86,3% atingiram escores entre 51 e 56 pontos. 

Para um nível de significância de p = 0,001609 < 0,05, 

o Teste de Wilcoxon para dados pareados ou dependen-

tes, pode-se dizer que houve diferença significativa no 

equilíbrio dos pacientes.

DISCuSSÃO

Dos vinte e dois participantes avaliados, nove já 

sofreram quedas e dentre os mesmos, quatro a menos 

de um ano. Nos países ocidentais cerca de 30% dos ido-

sos queda ao menos uma vez ao ano e cerca de 50% so-

frem duas ou mais quedas.(19)

“As Diretrizes de Envelhecimento Ativo da OMS Hei-

delberg recomendam que virtualmente todos os idosos 

devem manter atividade física em bases regulares. Há 

benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais claramente 

estabelecidos que são associados à atividade física. [...] 

No que diz respeito à prevenção das quedas, a atividade 

física regular tem se mostrado capaz de prevenir ou re-

duzir o risco de queda dos idosos, tanto nos ambientes 

comunitários como em casa. Para os idosos saudáveis, 

em baixo risco de queda, a participação regular em um 

amplo leque de atividades é suficiente para reduzir, de 

maneira substancial, os riscos de queda.”

Foi observado que entre o total dos idosos 95,45% 

eram praticantes de atividade física e 54,55% realiza-

vam de 3 a 4 vezes na semana. Num estudo realizado 

com 188 idosos, a média do escore apresentado na EEB 

foi de 54,7 pontos, enquanto que na média dos idosos 

não praticantes de atividade física foi de 50,8 pontos. 

Não houve escore suficiente para diferenças entre ido-

sos praticantes ou não de atividade física.(20) Num estudo 

realizado em um centro esportivo com 40 idosos, 50% 

praticavam atividade física regularmente sendo compa-

tível com os achados do presente estudo. Foram utiliza-

dos também os testes de mobilidade funcional contatan-

do-se que idosos sedentários possuem menor mobilida-

de e maior propensão a quedas quando comparados aos 

praticantes de atividade física regular.(21)

Neste estudo o nível de sedentarismo foi de 4,55%, 

o que explica a moderada evolução nos índices de equilí-

brio. Como os sujeitos deste estudo eram pessoas física 

e socialmente ativas, os resultados obtidos foram de pe-

quena proporção quando comparados no início da pes-

quisa e no seu término.

Na maioria dos estudos com idosos identificou-se a 

prevalência de IMC alto.(22) O acúmulo de gordura e sua 

maior tolerância a esse excesso podem explicar a pre-

valência de obesidade em idosos. Neste estudo 31,82% 

apresentaram o IMC normal sendo que 63,64% apre-

sentaram o IMC alto e 4,54% não informaram. Com re-

lação à associação entre IMC e dor, 100% dos que apre-

sentam IMC alto, sentem algum tipo de dor, sendo as 

mais referidas à dor lombar e em joelho. Sendo neste 

estudo a maior prevalência do sexo feminino (90,91%), 

argumenta-se que as mulheres têm baixo limiar de dor 

para estímulos nocivos comparado com os homens, tor-

nando as dores crônicas mais comuns em idosas obe-

sas,(23) os achados desse estudo.

Num estudo realizado com 71 idosas praticantes 

de ginástica, constatou-se um perfil relativo às princi-

pais queixas de dor a qual foi coluna lombar corroboran-

do os achados desse estudo. Dentre os indivíduos que 

descrevem sentir algum tipo de dor, 50% fazem o uso 

de algum medicamento, e a utilização dos mesmos é um 

dos fatores de risco ou propensão a quedas.(24)

O uso de medicamentos, principalmente os psico-

trópicos, acarretam perturbações no equilíbrio. Sabe-

-se também que os anti-hipertensivos e anti-psicóticos 

levam a uma hipotensão ortostática e disfunções vesti-

bulares e a redução da dosagem dos mesmos levam a 

uma melhora do equilíbrio em idosos.(25,26)

A literatura mostra-se escassa no que se refe-

re a estudos que utilizem a EEB para avaliar efeitos da 

dança, motivo pelo qual a discussão tornou-se restrita 

e procurou-se fazer inferências a partir dos dados colhi-

dos no campo. De acordo com este estudo na primeira 

aplicação da EEB, 63,6% dos participantes atingiram o 

escore de 40 a 50 pontos e 36,4% atingiram um esco-

re de 51 a 56 pontos. Após a aplicação da Dança Sênior 

constatou-se que apenas 13,7% dos idosos atingiram 

escores entre 40 e 50 pontos e 86,3% atingiram esco-

res entre 51 e 56 pontos. Estes dados indicam melhora 

no equilíbrio e, consequentemente, redução deste fator 

de risco de queda.

É fato que estudos mostram que a cada dez anos 

de vida, o idoso perde 5% de sua capacidade física e 

pode recuperar 10% com uma atividade física adequa-

da.(27,28)

Como os participantes não relataram modifica-

ções ergonômicas em seus lares ou em outros ambien-

tes por eles frequentados que os tornassem mais aces-

síveis, nem mudança em suas atividades durante o pe-

ríodo do estudo, acredita-se que a Dança Sênior®, foi 

um importante coadjuvante para a obtenção dos resul-

tados aferidos.

O envelhecimento é um processo multidetermina-

do, que envolve minimamente aspectos biológicos, psi-

cológicos e sociais. Assim sendo, é possível inferir que 

a qualidade de vida na velhice relaciona-se também à 

saúde, considerando-a de maneira holística.

Entretanto, tem-se que:

o envelhecimento produz uma perda progressiva 

das aptidões funcionais do organismo, e essas altera-

ções acabam por limitar as capacidades do idoso em re-
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alizar suas atividades habituais. A imagem que se confi-

gura a partir disso é de incapacidade, adotando a postu-

ra de dependência, dando origem a sentimentos de inu-

tilidade e solidão que conduz à perda gradativa das rela-

ções afetivas e sociais.(29)

A funcionalidade é uma dimensão essencial da 

saúde, ao ponto de a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) elaborar a Classificação Internacional de Funcio-

nalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Esta classificação 

pertence à família das classificações internacionais da 

OMS (30) e enfatiza os componentes que auxiliam ou difi-

cultam a execução de funções e de atividades. (31)

O Brasil tem considerado a condição funcional ao 

formular políticas públicas. Exemplo disso é a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), que abor-

da essa condição ao visar a autonomia e a independên-

cia da pessoa idosa.(32)

Diante do exposto, nota-se que qualidade de vida 

na velhice, saúde e capacidade funcional são construtos 

estreitamente ligados.

Nesse sentido, estudos apontam que a dança me-

lhora a qualidade de vida do idoso. A dança sênior, parti-

cularmente, tem conquistado espaço no Brasil como es-

tratégia de prevenção da inatividade, retardo da senili-

dade e promoção de qualidade de vida de idosos. Sendo 

assim, autores sugerem que profissionais da saúde, ao 

atuarem com este público, considerem “a viabilidade de 

associar a Dança Sênior como atividade estimulante de 

prevenção terapêutica para promoção de um envelheci-

mento bem sucedido.”.(33,34,35) 

Além disso, considerando que o envelhecimento 

bem-sucedido depende de elementos de ordens diver-

sas, como econômica, estimulação da flexibilidade indi-

vidual e social em relação às questões do envelhecimen-

to,(36) bem como potencialização do desenvolvimento e 

adaptação do indivíduo, pode-se pensar que a inserção 

em serviço de atenção ao idoso, por si só, é um fator re-

levante rumo ao envelhecimento bem-sucedido.

Possivelmente as repercussões da dança sênior ex-

trapolaram positivamente os benefícios ao equilíbrio.

CONCLuSÃO

Os achados do presente estudo mostraram dife-

rença significativa no equilíbrio dos participantes após 

a aplicação do protocolo de Dança Sênior®, inferindo-

-se que a mesma é fator coadjuvante na melhora do 

equilíbrio. Mais estudos são necessários devido à redu-

zida literatura envolvendo funcionalidade física, idosos, 

Escala de Equilíbrio de Berg e a aplicação de progra-

mas de Dança Sênior®. Os autores do estudo disponibi-

lizam o protocolo utilizado com as devidas citações para 

outros pesquisadores possam replicá-lo e ou aprimorá-

-lo no sentido de aumentar as evidências sobre o tema 

do estudo.
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Resumo

Introdução: O avançar da idade vem associado com diversas alterações fisiológicas que comprometem a funcionalidade 

do idoso. A prática do Método Pilates tem se mostrado um importante aliado no combate a estes efeitos deletérios. Ob-

jetivo: Comparar a força e a atividade muscular do deltóide anterior, antes e após os exercícios de Pilates em solo em 

mulheres idosas. Método: A amostra constou de dez idosas, sedentárias, com idade média de 68,80 ± 6,11 anos. As 

participantes foram submetidas a uma avaliação através da Eletromiografia e célula de carga, e, posteriormente, a um 

protocolo de exercícios de Pilates em solo. Ao término, foram reavaliadas. Após a coleta dos dados, as variáveis foram 

tabuladas, e a média e o desvio padrão calculados. Utilizou-se o teste t de Student para amostras pareadas, com nível 

de significânicia de 95% (p<0,05). Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-

dade Estadual do Piauí - UESPI, sob o parecer nº 248.691.  Resultados: A força muscular teve um aumento de 42, com 

valores médios de 3,20 ± 0,10 pré e 5,52 ± 0,30 pós-exercícios (p=0,01); enquanto a ativação muscular teve ganho de 

28%, sendo 117,318 ± 32,43 antes e 163,048 ± 54,63 após a intervenção (p=0,01). Conclusão: Conclui-se que o Mé-

todo Pilates foi eficaz e significativo (p<0,05) no acréscimo de força e atividade muscular do deltóide anterior. 

Palavras-chaves: Envelhecimento; Idoso; Fenômenos Fisiológicos Musculoesqueléticos; Terapia por Exercício.

Abstract

Introduction: Increasing age has been associated with many physiological changes that compromise the functional-

ity of the elderly. The practice of Pilates Method has been an important ally in combating these harmful effects. Ob-

jective: To compare the strength and anterior deltoid muscle activity before and after Pilates exercises on the ground 

in elderly women. Method: The sample consisted of ten elderly women, sedentary, with mean age of 68.80 ± 6.11 

years. The participants underwent an evaluation by EMG and load cell, and subsequently to a protocol of Pilates exer-

cises on the ground. At the end, were reassessed. After collecting the data, the variables were tabulated, and the mean 

and standard deviation calculated. We used the Student t test for paired samples, with significance level of 95% (p 

<0,05). This study was approved by the Ethics Committee in Research of the Universidade Estadual do Piauí - UESPI, 

under the opinion nº 248 691. Results: Muscle strength increased by 42%, with average values   of 3.20 ± 0.10 in pre 

and 5.52 ± 0.30 in post-exercise (p=0,01), whereas muscle activation had won 28% and 117.318 ± 32.43 163.048 ± 

54.63 before and after the intervention (p=0,01). Conclusion: It is concluded that the Pilates method was effective 

and significant (p = 0.01) increase in strength and muscle activity of the anterior deltoid.

Keywords: Aging; Aged; Musculoskeletal Physiological Phenomena; Exercise Therapy.

Recebido em: 05/09/2013 Aceito em: 27/11/2013.

1. Graduadas em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina (PI), Brasil
2. Docentes de Fisioterapia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina (PI), Brasil

Endereço para correspondência: 
Thaís Cristina da Costa Rocha - Quadra 184 Casa 19 Dirceu Arcoverde II – 64078-090 • Teresina/PI (Brasil) - Tel.: (86)8858-9429 - 
E-mail: thaisinha.ibr@gmail.com



562

Ter Man. 2013; 11(53):561-566

Análise de idosas submetidas à Pilates em solo.

INTRODuÇÃO

O Brasil apresenta uma taxa de envelhecimento 

populacional exuberante. Envelhecimento populacional 

é definido como a mudança na estrutura etária da po-

pulação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010, a população brasileira era 

de 190.755.799 habitantes, dos quais 20.590.599 eram 

considerados idosos (idade ≥ 60 anos), correspondendo 

a 10,8% da população brasileira.(1,2)

A prevalência de incapacidade e dependência fun-

cional no idoso está relacionada com alterações fisioló-

gicas que ocorrem no aparelho locomotor, especialmen-

te a redução de massa e força muscular, definida como 

sarcopenia, que é um processo lento, progressivo e apa-

rentemente inevitável com o avançar da idade.(3,4,5) Seu 

comprometimento pode ter implicações significativas 

sobre a qualidade de vida deste indivíduo e de sua famí-

lia, trazendo também consequências à comunidade e ao 

sistema de saúde.(6)

Os idosos formam o extrato da população que mais 

sente os efeitos deletérios do estilo de vida sedentá-

rio mantido ao longo dos anos.(7) Recomenda-se a práti-

ca regular de exercícios físicos aos idosos em nome dos 

benefícios que eles acarretam à saúde, através do apri-

moramento da força e da resistência muscular, da flexi-

bilidade, do equilíbrio e do condicionamento cardiorres-

piratório.(7,4) 

O Método Pilates já é usado por milhares de 

pessoas no Brasil e em outros países. Trata-se de uma 

técnica dinâmica com vantagens como estimular a cir-

culação, melhorar o condicionamento físico, a flexibi-

lidade, a amplitude muscular e o alinhamento postu-

ral, além de oferecer ganhos aos níveis de consciência 

corporal e a coordenação motora. Tais benefícios aju-

dariam a prevenir lesões e proporcionar um alívio de 

dores crônicas.(8)

O conhecimento quantitativo do comportamento 

dos músculos relacionados aos exercícios de Pilates 

através da Eletromiografia (EMG) é pertinente e va-

loroso, expor estes dados numericamente pode res-

saltar a significância ou não deste tipo de exercício 

sobre a Reabilitação ou manutenção do bem-estar fí-

sico do idoso.

Tendo em vista os aspectos apresentados ante-

riormente, que remetem à importância da indepen-

dência do idoso na realização das Atividades de Vida 

Diária (AVD’s), vê-se como elementar manter preser-

vadas as funções da musculatura dos membros supe-

riores (MMSS). Dessa forma, justifica-se a realização 

deste estudo, levando em consideração a escassez de 

trabalhos que relacionem o Método Pilates com estes 

músculos.

O objetivo deste trabalho foi mensurar a força e a 

atividade muscular do deltóide anterior, antes e após os 

exercícios de Pilates em solo em mulheres idosas.  

MÉTODO

Caracterização da Amostra:

Trata-se de um ensaio clínico não-controlado, de 

delineamento longitudinal e abordagem quantitativa. 

Os atendimentos foram realizados no período de abril 

a junho de 2013 no Setor de Fisioterapia do Ambulató-

rio de um Hospital de referência da cidade de Teresina-

-Piauí.

A amostra constou de dez voluntárias idosas com 

idade média de 68,80 ± 6,11 anos e Índice de Massa 

Corporal (IMC) de 27,38 ± 3,20 Kg/m². 

As voluntárias atenderam aos critérios de inclusão: 

sexo feminino, com idade igual ou superior a 60 anos e 

inferior a 80 anos, sedentárias e que concordassem em 

participar espontaneamente da pesquisa, por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclareci-

do conforme Resolução 196/96. As participantes foram 

informadas do direito de suspender sua participação a 

qualquer momento, caso assim desejassem. 

Os critérios de exclusão foram: restrição para exe-

cução das atividades propostas; idosas com déficit de 

compreensão, hipertensão descompensada ou arritmia 

cardíaca, as que não aceitassem participar do estudo ou 

não preenchessem 75% de frequência nos atendimen-

tos. Não houve perda amostral. Este estudo foi subme-

tido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI) / Via Platafor-

ma Brasil (CAAE: 12497813.9.0000.5209), parecer nº 

248.691, em 17/04/2013.

COLETA DE DADOS

Eletromiografia

O Eletromiógrafo utilizado foi o EMG System do 

Brasil - São José dos Campos – SP - Brasil de 8 canais 

com software de aquisição e processamento de sinais. 

A frequência de amostragem de 2000 Hz, amplificador 

de 1000 vezes, filtro passa alta de 20 Hz e passa baixa 

de 500Hz, conversor analógico de 12 bits. Para avalia-

ção da força foi utilizado um transdutor de força (range 

0-200Kg) da marca EMG system do Brasil LTDA conec-

tado ao sistema de eletromiografia. O eletromiógrafo foi 

calibrado antes da utilização.

Todos os indivíduos selecionados para o estudo 

foram submetidos a uma avaliação, que consistiu da 

eletromiografia, para captar o sinal eletromiográfico do 

músculo deltóide anterior. Realizou-se a avaliação da 

força durante a contração isométrica voluntária máxi-

ma (CIVM) de flexão de ombro captado pelo transdutor 

de força, com duração de 10 segundos. Os parâmetros 

analisados no estudo foram atividade e força muscular. 

Previamente à colocação dos eletrodos de superfí-

cie (bipolares ativos pré-amplificado, Ag-agcl com diâ-

metro de 1 cm e com adesivo de fixação), foi realizada 
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a assepsia da pele com algodão embebido em álcool a 

70%, com o objetivo de diminuir a impedância tecidual 

e alcançar a máxima fixação local.(9) Os eletrodos foram 

fixados com esparadrapo para não haver artefatos de 

deslizamento durante a contração muscular. 

Para a captação do sinal eletromiográfico solicitou-

-se que a voluntaria realizasse apenas uma contração 

voluntaria máxima isométrica (CVMI) do deltóide ante-

rior direito, com duração de 10 segundos (sendo elimi-

nado o primeiro segundo da rampa de subida da con-

tração), em posição sentada com os braços pendura-

dos verticalmente, com a palma da mão em posição 

neutra e as costas apoiada no espaldar da cadeira. As 

técnicas de preparação e aplicação dos eletrodos na 

pele foram de acordo com as recomendadas pela SE-

NIAM (Surface ElectroMyoGraphy for Non-Invasive As-

sessment of Muscles) sendo uma ação Européia con-

centrada na Saúde e Programa de pesquisa Biomédi-

ca (BIOMED II).(9)

Sua mão foi acoplada a célula de carga, que por 

sua vez estava presa a um suporte fixo. Então era solici-

tado que as voluntarias realizassem a flexão do ombro, 

com a maior força isométrica possível. A avaliação feita 

com a célula de carga foi realizada juntamente com a 

captação do sinal eletromiográfico. Para eliminar ruídos 

externos, foi fixado um eletrodo de referência entre o 2º 

e o 3º dedo, que funcionou como fio terra.

Protocolo 

Após a avaliação, as idosas foram submetidas a um 

protocolo com exercícios de Pilates em solo, cuja dura-

ção foi de um mês, totalizando 12 atendimentos, dis-

postos em 4 semanas (3 atendimentos em cada uma 

delas), com duração média de 30 minutos por sessão. 

Findado o protocolo de atendimentos, repetiu-se a ava-

liação, seguindo os mesmos critérios apresentados an-

teriormente. Foram empregados exercícios básicos, que 

eram associados à respiração. Quanto à instrumenta-

ção, foi utilizado theraband e bola suíça. De acordo com 

a semana, os exercícios foram alterados quanto ao nú-

mero de repetições e/ou aumento da dificuldade na exe-

cução. 

Tratamento estatístico

Para a análise de dados antropométricos, três me-

didas sucessivas foram obtidas e calculou-se a média, 

sendo este o valor considerado. A partir das variá-

veis peso e estatura foi calculado o IMC. Para classifi-

cação, utilizou-se o critério da Organização Pan-Ame-

ricana de Saúde (2002), que recomenda como valo-

res de IMC aceitáveis: baixo-peso (IMC<23), eutrofia 

(23≤IMC<28), sobrepeso (28≤IMC<30) e obesidade 

(IMC≥30).(10)

Após a coleta dos dados, as variáveis foram tabula-

das, e a média e o desvio padrão calculados. Em segui-

da foi realizado o Teste t de Student para amostras pa-

readas, considerando o nível de significância estatística 

de 95% (p<0,05). 

RESuLTADOS

A tabela 1 apresenta os dados antropométricos e 

etários das participantes do estudo. 

No que concerne à Força Muscular (FM) de deltói-

de anterior em kgf (quilograma-força), a figura 1, traz 

descriminada a representação dos valores das médias 

pré (3,20 ± 0,10) e pós-exercícios (5,52 ± 0,30) de Pi-

lates em solo e, consequentemente, seu aumento que 

atingiu o percentual de 42%, com nível de significân-

cia p<0,05. 

Na figura 2, estão contidos valores das médias de 

atividade muscular (RMS normalizada) de deltóide das 

participantes antes (117,318 ± 32,43) e depois (163,048 

± 54,63) da realização dos exercícios. Os dados foram 

analisados de maneira significativa (p=0,01), chegando 

a 28% de ganho na atividade muscular como efeito da 

prática do método proposto. 

DISCuSSÃO

De modo geral, os resultados apresentados pela 

EMGS (Eletromiografia de Superfície) indicaram um 

Legenda: kgf: quilograma-força; p: nível de significância.

Figura 1. Comparação da média da Força Muscular (FM) do 
deltóide anterior antes e após o exercício de Pilates em solo. 

Tabela 1. Dados antropométricos e etários da amostra.

Variáveis Média ± Desvio Padrão

Idade (anos) 68,80 ± 6,11

Peso (Kg) 65,12 ± 9,76 

Altura (cm) 1,54 ± 0,05

IMC (Kg/m²) 27, 38 ± 3,20

Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; Kg: quilograma; cm: centímetros; 
m2: metro quadrado.
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acréscimo relevante da média tanto da RMS normaliza-

da quanto da FM de deltóide após os exercícios de Pila-

tes em solo, levando em conta também a homogeneida-

de da amostra (quanto ao sexo, média de idade, eutro-

fia e sedentarismo).

Em relação à antropométrica, não se investigou 

o IMC das voluntárias após os exercícios porque o Mé-

todo Pilates não tem como objetivo a diminuição de 

porcentagem de gordura, mas sim trazer um equilíbrio 

corporal da musculatura, dando mais eficiência aos 

movimentos, descomprimir e alinhar a coluna vertebral, 

eliminando as tensões da mesma.(11)

A EMGS compreende o exame dos potenciais elé-

tricos dos músculos voluntários e possui destaque entre 

os métodos não invasivos para avaliação da atividade da 

musculatura esquelética. O sinal assim simulado pos-

sui a característica não estacionária da EmGS observada 

durante contrações voluntárias sustentadas.(12)

No que se refere à musculatura do idoso, sabe-se 

que, com o avanço da idade ocorre uma atrofia e redu-

ção seletiva de fibras do tipo II e reinervação mais signi-

ficativa de fibras do tipo I, tornando o músculo do idoso 

mais lento e menos forte.(3,13) A diminuição no tamanho 

das fibras é modesta quando comparadas à redução na 

massa muscular, contudo, as duas alterações estão sig-

nificante e independentemente associadas à diminuição 

funcional e à inabilidade física, principalmente em mu-

lheres idosas, devido alterações hormonais próprias da 

menopausa.(3,14,15,16)

Hoje, um estilo de vida mais ativo, através da prá-

tica regular de atividades físicas é associado a maio-

res quantidade e qualidade de vida da população.(17) O 

Método Pilates é novo e caracterizado por um grupo de 

exercícios que é particularmente interessado em propor-

cionar bem-estar geral do indivíduo, melhorando suas 

capacidades físicas.(18,8) Os exercícios de Pilates realiza-

dos em solo se caracterizam por ser de caráter educati-

vo, ou seja, enfatizam o aprendizado da respiração e do 

centro de força.(19)

Os resultados referentes ao ganho de força muscu-

lar do deltóide após a intervenção podem ser observa-

dos na figura 1, mostrando um aumento considerável de 

42% com nível de significância de p=0,01. Correlacio-

nando o aumento da FM resultante do presente estudo 

com a pesquisa de Mayer & Lopes, a amostra foi cons-

tituída de 5 idosas com idade entre 61 e 73 anos. As 

voluntárias foram submetidas ao treinamento de qua-

tro semanas baseado no Método Pilates, que influenciou 

significativamente na Aptidão Física das mesmas. Ob-

servou-se que houve melhora principalmente nos parâ-

metros de força, tanto do membro superior (chegando 

a um aumento de 31%) como inferior, no equilíbrio de 

ambos os lados e na flexibilidade de membro superior.(11)

Outra pesquisa que corrobora com os resultados 

encontrados neste estudo é o de Rodrigues et al, que 

traz uma amostra de 52 idosas, distribuídas aleatoria-

mente em dois grupos: 25 no grupo controle (GC) e 27 

no grupo Pilates (GP). As participantes, com idade entre 

60 e 78 anos (66±4 anos), eram sedentárias por pelo 

menos seis meses antes do estudo. Um dos ganhos fun-

cionais adquiridos pelas idosas foi no teste de vestir e 

tirar a camiseta, enquanto o GP apenas passou de fraco 

a regular, o GC regrediu de regular para fraco. O teste 

requer mobilização articular, força muscular e coordena-

ção motora de membros superiores, além de estabiliza-

ção postural.(20)

O ganho de força muscular é bastante pertinente, 

tendo em vista o comprometimento do sistema múscu-

lo esquelético e sua função quando associado à idade.
(21) Após os 30 anos de idade, o acúmulo de conteú-

do gorduroso intramuscular aumenta e a área muscu-

lar diminui. Essas alterações são mais pronunciadas na 

mulher do que no homem. O número de fibras muscu-

lares no idoso é aproximadamente 20% menor do que 

no adulto.(22)

A maior aquisição do pico de massa muscular é 

fundamental para retardar a perda decorrente do pró-

prio envelhecimento e promover menor impacto sobre 

a qualidade de vida dos idosos.(3) No estudo de Figlio-

lino et al, podemos observar que os idosos praticantes 

de atividade física apresentaram, dentre outros fatores, 

uma maior independência nas Atividades Instrumentais 

da Vida Diária (AIVD) e Atividades da Vida Diária (AVD) 

quando comparados à indivíduos idosos não-praticantes 

de atividade física.(23)

Na figura 2, observa-se um acréscimo relevan-

te do recrutamento de fibras musculares pós-interven-

ção (p=0,01). Apresentou-se diretamente proporcional 

à variável força muscular e o aumento foi de 28% em 

relação à avaliação anterior aos atendimentos.

Em relação à atividade muscular (RMS normaliza-

da), Silva et al, realizou um estudo com 12 sujeitos de 

Legenda: p: nível de significância; RMS: Root Mean Square

Figura 2. Comparação da média da Atividade muscular (RMS 
normalizada) do músculo deltóide antes e após o exercício de 
Pilates em solo.
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ambos os sexos, saudáveis e que tivessem realizado, no 

mínimo, 30 aulas de Pilates. Através da EMG, compa-

rou a ativação elétrica da musculatura anterior e poste-

rior da coxa através do movimento de extensão de qua-

dril (EQ) realizado com a mola fixada em duas posições 

distintas (alta e baixa) no Cadillac, com 5 repetições em 

cada altura. Considerou-se que o exercício, por ser reali-

zado de forma extremamente lenta e controlada, levou a 

uma maior ativação dos músculos extensores nesse tre-

cho. Notou-se ainda que os outros músculos estudados 

atuaram em  sinergismo onde a magnitude do  torque 

(TR)  do  exercício  foi  maior. Aponta-se então o Pilates 

como um método com intuito de gerar uma melhor estra-

tégia motora para estabilizar as articulações.(24)

O que provavelmente ocorre com o envelhecimen-

to não é a diminuição dos impulsos nervosos, mas sim 

a debilidade nas junções neuromusculares, ou seja, al-

terações nas estruturas sinápticas que impedem ou di-

ficultam a progressão do impulso nervoso, sendo então 

caracterizada como o responsável primário pela incapa-

cidade de ativação muscular com o envelhecimento e, a 

atividade física, pode reverter este quadro.(25)

Sobre a ativação muscular resultante da aprendi-

zagem motora, estudos apontam que quando um indi-

víduo começa treinar, a adaptação preliminar que expe-

rimentará será a neurológica. O processo de aprendiza-

gem começa com um indivíduo sendo confrontado com 

uma determinada tarefa que requer ação da musculatu-

ra esquelética. Os impulsos excitatórios decorrentes do 

exercício dão início à contração muscular. Este procedi-

mento facilita de forma benéfica, o recrutamento de uni-

dades motoras ativadas sincronizadamente. A taxa dos 

impulsos nervosos aumentada, faz com que as unida-

des motoras possam gerar mais força, produzindo uma 

adaptação neural.(26,27)

Os aumentos relativos de força são maiores do que 

os aumentos das dimensões dos músculos, o que sugere 

um efeito importante nos componentes neurais do sis-

tema neuromuscular, apesar destas adaptações neurais 

ainda não serem claras.(28)

A insuficiente atividade do sistema neuromuscular 

acentuada com a idade é responsável pela maioria das per-

das funcionais que conduz à imobilidade, desuso, debilida-

de muscular e enfermidade, estabelecendo-se um círculo 

vicioso clássico em geriatria.(29) Princípios sobre aprendiza-

gem motora são aplicados no Método Pilates para melho-

rar a execução de tarefas com movimentos funcionais.(30)

A funcionalidade é importante meio para a manu-

tenção da independência das idosas. As condições bio-

lógicas podem ser modificadas ou mantidas em níveis 

interessantes e são passíveis de prevenção e cuidados, 

principalmente entre as idosas mais jovens, a fim de di-

minuir os efeitos deletérios da redução da capacidade 

funcional e do processo de envelhecimento sobre seu 

bem-estar global.(7)

CONCLuSÃO

De acordo com os princípios fundamentais do Méto-

do Pilates e sobre aprendizagem motora adquirida pela 

realização dos exercícios, este estudo mostrou que a 

aplicação da técnica de Pilates na população idosa é be-

néfica e relevante, interferindo funcionalmente de ma-

neira direta. Conclui-se que a intervenção foi eficaz e 

significativa na aquisição de força e atividade muscular 

do deltóide anterior, apesar da quantidade reduzida de 

exercícios e do abreviado tempo de intervenção. Des-

taca-se também que é imprescindível a realização de 

mais pesquisas científicas que validem técnicas a fim de 

influenciar positivamente a sociedade e promover uma 

maior independência dos beneficiários.
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Evaluation of the quality of life in the carriers of lumbar disc herniation practicing pilates method.

Vanessa Maria Laranjeiras Lins(1), Rafael Rêgo Caldas(2),Antonio Geraldo Cidrão de Carvalho(3),Maria 

de Fátima Alcântara Barros (3),Marcelo Renato Guerino(4), Shirley Lima Campos(4), Maria das Graças 

Rodrigues de Araújo(5).

Departamento de Fisioterapia, Laboratório de Cinesioterapia e Recursos Terapêuticos Manuais, Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), Recife (PE), Brasil.

Resumo
Introdução: Ao longo de toda a vida 60 a 80% da população mundial desenvolve lombalgia e cerca de 5% dos homens 
e 2,5% das mulheres apresentam hérnia de disco lombar. Essa condição acarreta vários graus de incapacidade motora 
para diversas funções e compromete de forma relevante a qualidade de vida desses usuários. Objetivo: Avaliar a me-
lhoria da qualidade de vida de pacientes com hérnia de disco lombar, de ambos os gêneros, que se submeteram à prá-
tica do Método Pilates. Método: O estudo foi do tipo transversal, descritivo com a amostra de 30 pacientes. A coleta de 
dados foi obtida por meio da Escala de determinação funcional de qualidade de vida, antes e após a intervenção. Resul-
tados: Os voluntários desse estudo submetidos ao tratamento pelo Método Pilates, obtiveram uma reeducação satisfató-
ria desses padrões, além de outros benefícios como flexibilidade, postura, força muscular, sensação de bem-estar, que se 
traduziram na melhoria significante de sua qualidade de vida. Conclusão: Outros estudos são necessários para analisar 
de outras formas a eficácia desse método em comparação a outros tradicionais existentes, utilizando amostras maiores..
Palavras-chave: Hérnia de Disco, Pilates, Qualidade de Vida.

Abstract 
During all life 60 to 80% of the world-wide population develops low back pain, and about 5% of men and 2.5% of the 
women it presents lumbar disc herniation.  This condition causes some degrees of motor incapacity for diverse func-
tions and compromises in a relevant form the quality of life of these patients.  Currently, the great trend is to value the 
treatment conservative through techniques of muscular stabilization, in order to protect the injured region.  Amongst 
the techniques based on this principle, the Pilates Method comes if detaching for the increasing demand, which moti-
vates one better inquiry on the same. This work if considered to evaluate the improvement of the quality of life of pa-
tients with lumbar disc herniation, of both gender, that had submitted to the practice of the Pilates Method for a min-
imum period of 3 months.  The collection of data was gotten through a comparative questionnaire of the symptoms 
before and after the practical of the Method.  The results had been submitted to the statistical analysis, and could be 
observed significant improvement in the quality of life of the analyzed patients. More studies are necessary to analyze 
of other forms the effectiveness of this method in comparison to other traditional existing ones, using larger samples.
Keywords: Disc Herniation, Pilates, Quality of Life

Recebido em: 16/09/2013 Aceito em: 05/12/2013.

1. Fisioterapeuta; Supervisora do Instituto Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife (PE), Brasil.
2. Fisioterapeuta; Mestrando Engenharia de Sistemas Universidade de Pernambuco (UPE), Recife, (PE), Brasil.
3. Professores Associados do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Pesquisadores do Laboratório 
de Fisioterapia em Saúde Coletiva (LabFISC) do Núcleo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Fisioterapia e Saúde (NEPEFIS), 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife (PE), Brasil.

Endereço para correspondência: 
Maria das Graças Rodrigues de Araújo, Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Fisioterapia, Laboratório de Cine-
sioterapia e Recursos Terapêuticos Manuais, Av. Prof. Moraes Rego s/n, CEP: 50670-900, Recife (PE), Brazil, Fone: 81-2126 8939, 
email:mgrodriguesaraujo@hotmail.com.\mgra@ufpe.br



568

Ter Man. 2013; 11(54):567-572

Qualidade de vida, hérnia de disco lombar e método pilates.

INTRODuÇÃO

A curvatura lombar é uma curva secundária da co-

luna vertebral por se formar após a fase de bipedesta-

ção da criança. Essa curva, de convexidade anterior é 

flexível, porém frágil(1) e suas estruturas principais são 

o disco intervertebral e as facetas articulares, que estão 

envolvidas por músculos e ligamentos, os quais forne-

cem sua resistência e mobilidade.(2) 

Quando as estruturas de suporte não são capazes 

de estabilizar de forma eficiente a coluna lombar, essa 

fica vulnerável, sendo a degeneração do disco interver-

tebral e sua posterior herniação a lesão mais frequente, 

estando associada à dor lombar.(2) A mais comum ocor-

re no sentido póstero-lateral.

Estudos demonstram que a prática da atividade fí-

sica, visando o reforço muscular, melhora a flexibilidade 

e o condicionamento aeróbico, podendo oferecer efeitos 

positivos à autonomia funcional dos indivíduos, espe-

cialmente, entre os com mais de 60 anos.(3-4)

Nos últimos anos, tem-se priorizado as técnicas 

conservadoras de tratamento para hérnias lombares.(5) 

Dentre elas, o método Pilates (MP) de condicionamento 

físico, que foi introduzido na área da fisioterapia como 

incremento aos programas de recuperação, por priorizar 

a estabilização do tronco.(6) 

O método Pilates consiste na realização de exercí-

cios físicos cuja característica principal é o trabalho re-

sistido e o alongamento dinâmico, realizados em con-

junto com a respiração, respeitando os seguintes princí-

pios: controle, precisão, centralização, fluidez de movi-

mento, concentração e respiração.(7-8) Os benefícios do 

método consistem na melhora da força, da flexibilidade, 

da postura e das habilidades motoras.(9-13)

A relação saúde e qualidade de vida existe desde 

o nascimento da medicina social, nos séculos XVIII e 

XIX, ainda que não fizesse referência precisamente ao 

termo qualidade de vida e sim as condições de vida.
(14) A qualidade de vida é um conceito multidimensional 

que inclui uma diversidade de fatores, dentre os quais 

o estilo de vida, a moradia, a satisfação com o traba-

lho, a situação socioeconômica, o acesso a serviços pú-

blicos, comunicações e urbanização, a criminalidade, 

dentre outros que compõem o contexto social e que in-

fluenciam o desenvolvimento humano de uma comu-

nidade.(15)

Para mensurar a qualidade de vida dos portadores 

de lombalgia, de forma eficaz e sucinta, utilizou-se Es-

cala de Determinação Funcional de Qualidade de Vida 

(DEFU), elaborada por Mendes et al.(16) A Escala com-

posta por 6 itens válidos para análise da mobilidade, 

sintomas, estado emocional, satisfação pessoal, pensa-

mento e fadiga e situação social e familiar. 

Existem vários estudos sobre o tratamento de hér-

nia de disco lombar utilizando diversas técnicas, no en-

tanto existem poucos estudos sobre o MP e sua eficá-

cia no tratamento das hérnias. A possibilidade de inter-

ferir de forma eficaz na ação dos grupos estabilizadores 

da coluna, proporcionada pelo MP, despertou o interes-

se em avaliar o impacto do método sobre a qualidade de 

vida e nas mudanças funcionais em usuários portadores 

de hérnia lombar.

MÉTODO

Realizou-se um estudo transversal do tipo descriti-

vo, com 30 usuários, portadores de hérnia discal lombar 

e que não tinham realizado tratamento anteriormente, 

de ambos os gêneros, com a média da idade de 50,7 ± 

10,0. O estudo foi desenvolvido na Clínica de Terapias 

Integradas, no Corpo Pilates Mônica Japiassú e no Es-

paço Equilíbrio, instituições localizadas na Cidade de Re-

cife (PE).

As sessões do Método Pilates foram realizadas por 

um mesmo pesquisador, duas vezes por semana, duran-

te três meses.

Utilizou-se como instrumento para a coleta de 

dados um questionário com 21 questões auto-explica-

tivas, aplicado de forma individual e na presença do 

pesquisador, no horário da atividade regular dos usuá-

rios nas clínicas. O questionário continha quatro partes: 

dados pessoais dos pacientes, quadro clínico anterior à 

prática do método e atual e outros indicadores adquiri-

dos (flexibilidade, força muscular, sensação de bem-es-

tar, etc.), envolvendo os sintomas, a mobilidade e ou-

tros fatores relativos à lesão.

Nas questões referentes ao quadro clínico anterior 

e posterior à prática do Método Pilates, foi atribuída a 

cada alternativa uma pontuação de 0 (zero) a 4 (qua-

tro), sendo zero referente a nenhum problema e qua-

tro, indicativo problemas diários. Dessa forma, os esco-

res totais poderiam variar de 0 a 24, sendo os menores 

valores indicativos de melhor qualidade de vida. Os es-

cores foram baseados na Escala de Determinação Fun-

cional de Qualidade de Vida (DEFU), elaborada por Men-

des et al.(16)

A análise estatística foi realizada, inicialmente, por 

meio de descrições tabulares do perfil da amostra e da 

frequência percentual obtida para cada uma das variá-

veis de estudo. Para avaliação da evolução dos escores 

pré e pós-tratamento pelo MP foi adotado o teste de Wil-

coxon. Foram considerados estatisticamente significan-

tes, valores de p<0,05. As análises foram realizadas por 

meio do programa BioEstat,  versão 3.0.

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pela Comissão de Ética em Pesquisa Humana da Uni-

versidade Federal de Pernambuco (UFPE), Processo nº. 

239/2005. Esta pesquisa não ofereceu riscos físicos ou 

psicológicos aos participantes e todos os preceitos éticos 

foram respeitados. Após os esclarecimentos, os usuários 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

do autorizando a sua participação no estudo.
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RESuLTADOS

A Tabela 1 caracteriza a amostra de acordo com as 

variáveis sociodemográficas. Majoritariamente, os parti-

cipantes do estudo eram do gênero feminino (53,3%). 

A maioria da amostra (46,7%) estava situada na faixa 

etária de 51 a 60 anos, tendo a idade variado de 30 a 80 

anos, perfazendo uma média de 50,7 ± 10,0.

De acordo com os dados do Gráfico 1, antes de ini-

ciarem o tratamento com o MP, 66,7% (n = 20) dos vo-

luntários relataram sentir dor diariamente ou frequen-

temente. Após a intervenção, 16,7% (n = 5) referiram 

uma diminuição de 75% na frequência da dor. A pontua-

ção média variou de 2,8 pontos para 1,3 no escore par-

cial depois do tratamento. Antes da prática do MP, o for-

migamento foi referido por 30,0 % (n = 9) dos usuários 

como sendo de algumas vezes a diariamente. 

Depois do tratamento, verificou-se que esse sinto-

ma foi relatado, somente, por 3,3% (n = 1), evidencian-

do uma redução de 88,9%. No tocante ao bloqueio arti-

cular, percebeu-se que, anteriormente à prática do MP, 

36,7% (n = 7) descreveram essa queixa de frequente a 

diariamente. 

Ao término das sessões do MP, apenas, 3,3% (n = 

1) permaneceram com a queixa, indicando uma diminui-

ção de 85,7%. Quanto às atividades cotidianas, aque-

les que informaram, anteriormente ao tratamento, sen-

tirem-se incapazes de realizar as atividades cotidianas, 

de algumas vezes a diariamente, representavam 66,7% 

(n = 20) dos usuários. 

Depois da intervenção, verificou-se uma diminui-

ção de 65,0% nesse número, representando 23,3% (n 

= 7). Em relação às atividades de lazer, 70,0% (n = 

21) relataram que antes de praticarem o MP, sentiam-

-se limitados, de algumas vezes a diariamente. Poste-

riormente ao método, essa limitação foi constatada em 

23,3% (n = 7), tendo sido constatada uma redução de 

66,7%.

De acordo com os Gráficos 2 e 3 verificou-se uma 

melhora considerável dos usuários que realizaram o 

MP no que concerne a flexibilidade, a força muscular, a 

consciência corporal, a postura e a confiança na execu-

ção dos movimentos (Gráfico 2), o relaxamento, a qua-

lidade do sono, a resistência à fadiga, a sensação de 

bem-estar e o aumento da auto-estima (Gráfico 3).

Pelos dados dos escores dos usuários, verificou-se 

uma redução estatisticamente significante (p<0,001) na 

média dos escores totais, antes e após a intervenção 

com o Método Pilates.

DISCuSSÃO  

A fraqueza na musculatura abdominal facilita al-

terações biomecânicas na coluna predispondo a dores 

músculo-esqueléticas crônicas.(17-18) 

Neste estudo a redução na sintomatologia doloro-

sa corrobora com os resultados relatados por Kolyniak et 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos usuários portado-
res de hérnia de disco lombar submetidos ao Método Pilates (MP).

Variáveis Total
n= 30 %

Gênero

Feminino 16 53,3

Masculino 14 46,7

Idade (anos)

≤ 40 03 10,0

41 - 50 11 36,7

51 – 60 14 46,7

≥60 02 6,6

Gráfico 1. Escores parciais (média ± erro padrão) para todos 
os domínios avaliados. 

* (p< 0,001) e  (p< 0,01), segundo o teste de Wilcoxon.

Gráfico 2. Efeitos da intervenção com o Método Pilates sobre 
condicionantes físicos dos usuários

Gráfico 3. Efeitos da intervenção com o Método Pilates sobre 
determinantes relacionados ao estado emocional dos usuários
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al(19) que realizou um programa de exercícios com ênfa-

se no fortalecimento da musculatura extensora do tron-

co, atenuando o desequilíbrio entre a função dos mús-

culos envolvidos na extensão e flexão do tronco eviden-

ciando a eficiência do Método Pilates. 

A redução da dor foi semelhante à resposta encon-

trada por estudiosos(20-21) que compararam os resultados 

do grupo submetido ao MP com o grupo controle, obti-

tendo, também, redução significante da dor.

A limitação da amplitude articular de determinada 

articulação desencadeia outra alteração que pode com-

prometer o desempenho do indivíduo com o surgimento 

de movimentos compensatórios em outras articulações, 

aumentando o gasto energético, podendo sobrecarre-

gar tais articulações envolvidas no processo de compen-

sação.(22)

Estudos demonstraram a existência de atrofia se-

letiva das fibras tipo II, como também anormalidades 

na estrutura interna das fibras tipo I em pacientes com 

hérnia de disco lombar. Essas alterações foram inter-

pretadas como diferentes formas ou fases do mesmo 

processo patológico, podendo ter sido provocadas pela 

lesão do nervo decorrente da herniação discal, inativi-

dade ou isquemia provocada pelo espasmo muscular in-

duzido pela dor. Esse espasmo pode ser o responsável 

pelo bloqueio articular encontrado na região lombar des-

ses pacientes.(23) 

Portadores de hérnia de disco lombar apresentam 

frequentemente restrição na amplitude de movimen-

tos (ADM),(23) o que foi constatado no presente estudo, 

no entanto, após as sessões com o MP houve alteração 

na frequência dessa queixa diminuindo de 1,7 para 0,5 

(n=7, 36,7% à n=1, 3,3%), possivelmente, devido a es-

tabilização da hérnia, com a descompressão dos espa-

ços intervertebrais em decorrência da conexão dos mús-

culos responsáveis pela respiração, de forma a reorga-

nizar a coluna num alongamento axial, com melhora da 

sua mobilidade e de todas as articulações que se movi-

mentam de forma saudável e livre.(22-24) 

Dois portadores de hérnia de disco lombar se sub-

meteram a intervenção com MP, durante 12 encontros, 

sendo o primeiro para a avaliação, seguido de 10 ses-

sões, com 14 exercícios diferentes, tendo duração de 40 

minutos e, por último, uma reavaliação. Foi constata-

do aumento na ADM da coluna lombar, em todos os mo-

vimentos avaliados. Na média da flexão de tronco veri-

ficou-se um ganho de 3,5°, extensão 5°, inclinação la-

teral direita 1°, inclinação lateral esquerda 4°, rotação 

direita 6° e esquerda 2°, com valores mais expressi-

vos para as rotações e extensão do tronco, movimentos 

estes que são perdidos no paciente herniado.(25)

Uma queixa frequente desses pacientes é o formi-

gamento que sentem no membro inferior acometido, o 

que foi constatado neste estudo, entretanto, ocorreu 

uma redução significante dessa sintomatologia. A redu-

ção da curvatura lombar durante a postura sentada e a 

permanência da postura sentada durante tempo prolon-

gado causa formigamento.(26)

O método fortalece e alonga grupos musculares, 

resultando em maior proteção dos discos intervertebrais 

e alinhamento da postura, proporcionando uma melho-

ra significativa na limitação das atividades profissionais, 

cotidianas e de lazer, possibilitando uma vida normal.
(19-27) 

Esse resultado pode estar associado ao fato dos 

músculos profundos, o transverso abdominal (TRA) e os 

multífidos (MF) terem sido recrutados de forma eficaz 

pelos exercícios realizados durante a prática do MP, uma 

vez que utilizam uma posição neutra da coluna vertebral 

durante sua execução. Esses músculos, (TRA) e (MF), 

promovem a estabilização segmentar da coluna e apre-

sentam ativação inadequada em pacientes com lombal-

gia e, treiná-los, conduz a uma diminuição dos sintomas 

a curto e em longo prazo em pacientes com dor.(28)

O MP consiste em um treinamento repetitivo da ati-

vação antecipatória consciente do TRA. Estudos eletro-

miográficos do TRA(29-30) inferiram que ele é o primei-

ro músculo a ser ativado durante o movimento rápido 

de um membro (superior ou inferior) em indivíduos sa-

dios. Essa contração ocorre anteriormente à do múscu-

lo motor primário em qualquer movimento de um mem-

bro, demonstrando o envolvimento do TRA diante das 

alterações produzidas pelo movimento. Essa resposta 

antecipatória não foi observada nos indivíduos com dor 

lombar, indicando um déficit significante no controle de 

transtornos na coluna.(31)

Essa contração antecipatória do TRA, em longo 

prazo, acaba tornando-se uma resposta natural incons-

ciente que passa a ser utilizada pelos pacientes duran-

te os exercícios funcionais complexos e, provavelmente, 

durante as atividades profissionais, cotidianas e de lazer, 

podendo ter sido responsável, no presente estudo, pela 

diminuição das limitações referidas pelos pacientes pos-

teriormente à prática do MP.(32)

A flexibilidade tem sido objeto de muitos estudos 

tomando como parâmetro os músculos isquiotibiais, 

por meio do MP em portadores de hérnia de disco lom-

bar,(11,27-33) similarmente aos voluntários desse traba-

Gráfico 4. Média e desvio padrão dos escores totais de acordo 
com a DEFU.    

*(p< 0,001), segundo o teste de Wilcoxon. 
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lho, que foi constatado um aumento da flexibilidade em 

100%, o que ratifica a eficiência do MP, corroborando os 

achados da literatura.

Estudiosos relataram uma diminuição da endu-

rance dos músculos do tronco e um aumento da fadi-

ga muscular nos pacientes com dor lombar comparados 

ao grupo controle sadio.(23) No presente estudo foi en-

contrado um aumento da resistência à fadiga muscular 

em 76,7% dos voluntários após o tratamento, sugerindo 

que os exercícios do MP são realizados com o mínimo de 

recrutamento muscular necessário, otimizando a contra-

ção e diminuindo a fadiga muscular.(11)

A verificação da postura realizada em voluntários, 

com 06 sessões de Pilates, 1h cada, por mais de 6 se-

manas, não obteve alteração. No entanto, foi significan-

te para o alívio da dor,(21) corroborando com outro estu-

do com 45 pacientes que realizaram MP por 1 hora se-

manal, durante 6 meses.(11) Os autores não encontraram 

alterações significativas na postura, em contraste com o 

nosso estudo, que relatou melhora da postura por 90% 

dos voluntários depois do tratamento.

Os parâmetros sensação de bem-estar, consciência 

corporal e aumento da auto-estima estiveram presen-

tes em 100%, 96,7% e 83,3% dos voluntários, respec-

tivamente, após o período de tratamento. Esses aspec-

tos também foram observados em estudo que analisou 

11 mulheres que praticavam o MP e indicaram aumen-

to da satisfação com o corpo, maior conscientização do 

mesmo e bem-estar emocional.(34) 

Com essa pesquisa pode-se perceber as evidências 

de que a disfunção muscular não afeta tanto a força dos 

músculos do tronco, mas influencia, especificamente, os 

padrões de co-contração e o recrutamento dos múscu-

los. Os voluntários desse estudo, que foram submeti-

dos ao tratamento pelo Método Pilates, possivelmente 

obtiveram uma reeducação satisfatória desses padrões, 

além de outros benefícios como a flexibilidade, a pos-

tura, a força muscular, a sensação de bem-estar; que 

se traduziram na melhoria significante de sua qualida-

de de vida.(19-35)

CONCLuSÃO

Outros estudos são necessários para analisar de 

outras formas a eficácia desse método em compara-

ção a outros tradicionais existentes, utilizando amostras 

maiores.
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Resumo
Introdução: Pedalar é uma atividade que requer movimentos sincronizados de múltiplas articulações com o objetivo 
de gerar propulsão ao transferir para o pedal a força produzida pelos membros inferiores durante o ciclo da pedalada. 
A atividade muscular no gesto motor da pedalada pode ser mensurada por meio da eletromiografia de superfície. A 
eletromiografia de superfície tem sido um efetivo e aprimorado método para se estudar a ação muscular, determinan-
do com objetividade os diferentes potenciais de ação dos músculos empenhados em movimentos específicos. Objeti-
vo: Esse trabalho tem como objetivo verificar a amplitude do sinal EMG do músculo reto femoral de indivíduos saudá-
veis na dinâmica da pedalada em diferentes cargas no ciclo ergômetro instrumentado. Método: Foram avaliados 20 
voluntários, onde foi realizada análise eletromiográfica do músculo reto femoral durante a realização do exercício in-
cremental no ciclo ergômetro de membros inferiores até a fadiga subjetiva relatada pelo voluntário. Resultados: Os 
valores da média RMS dos músculos reto femoral durante o teste dinâmico da pedalada aumentou de forma proporcio-
nal ao aumento da carga e o recrutamento muscular apresentou também uma relação direta com a posição do pedal 
no ciclo da pedalada. Conclusão: Esse estudo demonstrou para o músculo reto femoral um aumento na amplitude do 
sinal eletromiográfico diretamente relacionados com a dinâmica da pedalada e proporcional a carga imposta realizado 
no teste dinâmico no cicloergômetro de membros inferiores. Essa metodologia permite identificar o padrão da ativa-
ção muscular na modalidade do ciclismo podendo ser utilizada para o melhor entendimento da dinâmica da pedalada 
tanto no ponto de vista esportiva como no ponto de vista clínico. 
Palavras Chave: Dinâmica da pedalada, Músculo reto femoral, Eletromiografia

Abstract 
Introduction: Cycling is an activity that requires synchronized movements of multiple joints with the aim of genera-
ting propulsion to transfer to the pedal force produced by the lower limbs during the pedaling cycle. Muscle activity in 
the gesture pedal stroke can be measured by surface electromyography. Surface electromyography has been an effec-
tive and improved method for studying muscle action, determining objectively the different action potentials of mus-
cles involved in specific movements. Objective: This work aims to determine the amplitude of EMG activity of the rec-
tus femoris muscle of healthy individuals in the dynamics of pedaling at different loads in the cycle ergometer instru-
mented. Method: 20 volunteers where electromyographic analysis of the rectus femoris muscle was performed during 
the incremental cycle ergometer exercise in the lower limbs to the reported subjective fatigue were assessed by the 
volunteer. Results: The values   of average RMS of rectus femoris during the dynamic test pedaling increased propor-
tionally to the increase in load and muscle recruitment also showed a direct relationship with the position of the pedal 
in the pedaling cycle. Conclusion: This study demonstrated for the rectus femoris muscle an increase in the amplitude 
of the EMG signal directly related to the dynamics of proportional pedaling and the load imposed on the dynamic test 
performed on a cycle ergometer in the lower limbs. This methodology allows to identify the pattern of muscle activa-
tion in cycling sport can be used to better understand the dynamics of both the cycling point of view sports as a clinical.
Keywords: Dynamics of pedaling, Rectus femoris muscle, Electromyography.
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Reto femoral e a pedalada.

INTRODuÇÃO

A evidência científica indica que atividade física re-

gular, exercícios físicos e de aptidão são fatores deter-

minantes de saúde. Dose adequada de atividade físi-

ca regular e participação em atividades desportivas pro-

porcionam benefícios para saúde física e mental, bem 

como para as relações sociaispara homens e mulheres 

de todas as idades, incluindo pessoas com deficiências 

diversas. A atividade física é um meio forte para a pre-

venção de doenças, melhoria da saúde e bem-estar, e 

também promove a integração e interação social.(1)

A aptidão física é definida como a capacidade de 

executar atividades ocupacionais e recreativas do dia a 

dia, sem fadiga indevida. A aptidão cardiorrespiratória 

está relacionada com a capacidade de desempenho de 

grandes músculos dinâmicos, com intensidade de exercí-

cio moderada por períodos prolongados. O desempenho 

do exercício físico depende do estado funcional do siste-

ma respiratório, cardiovascular e músculo-esquelético.(2,3)

Pedalar é uma atividade que requer movimentos 

sincronizados de múltiplas articulações com o objetivo 

de gerar propulsão, ao transferir para o pedal a força 

produzida pelos membros inferiores durante o ciclo da 

pedalada. A bicicleta ergométrica é comumente utiliza-

da como uma forma de exercício aeróbico para a perda 

de peso, reabilitação cardíaca, e pode ser utilizada como 

uma forma de teste de esforço.(4)

Alguns autores sugerem que no ciclismo os mús-

culos bi-articulares são responsáveis principalmente por 

controlar a direção da força produzida e sua transfe-

rência aos segmentos adjacentes durante o movimento 

articular, enquanto os músculos uni-articulares são es-

sencialmente responsáveis pela contribuição na produ-

ção de força.(5) O padrão de atividade muscular tem de-

monstrado que a maior atividade muscular ocorre du-

rante a fase de propulsão, quando toda a energia ne-

cessária para pedalar é transferida para o pé-de-vela.(6)

A qualidade da pedalada depende dos diferentes 

ajustes da bicicleta (altura do selim, tamanho do pé-

-de-vela, tamanho do quadro, etc.), da posição adota-

da pelo ciclista, da relação de marchas e da técnica da 

pedalada. A carga de trabalho e a cadência da pedala-

da também exercem influência direta na atividade mus-

cular.(7)

Durante o ciclo inteiro da pedalada (0-360°), os 

músculos, principalmente os extensores de quadril e jo-

elhos conjuntamente com os flexores plantares, atuam 

na fase de propulsão do pedal, enquanto músculos como 

os flexores do quadril e flexores dorsais do tornozelo re-

alizam a fase de recuperação, reposicionando o mem-

bro inferior no ponto neutro superior, contribuindo para 

a tarefa que está sendo primordialmente desempenhada 

pela outra perna.(8,9) A eletromiografia de superfície per-

mite avaliar a atividade muscular no domínio temporal e 

no domínio da amplitude na realização do movimento.(10)

MÉTODO

Participaram desse estudo 20 jovens adultos saudá-

veis, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 36 anos, 

após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-

versidade Cidade de São Paulo – UNICID de acordo com 

protocolo 13657056. Para determinar a localização dos 

eletrodos foram seguidas todas as recomendações confor-

me sugestão da ISEK (International Society of Electrophy-

siology and Kinesiology) e SENIAM (Surface ElectroMyo-

Graphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles).(11) 

Os participantes forão posicionado no cicloergômetro ins-

trumentado, previamente ajustada, após essa etapa foi 

realizado o exercício incremental. O protocolo foi realiza-

do mantendo uma velocidade constante, em média 22,5 

Km/h. A cada 3 minutos foram realizados um incremen-

to de 25 Watts na carga do cicloergômetro instrumentado 

onde eram controlados a velocidade da pedalada, posição 

do pedal durante o clico da pedalada, intensidade das dife-

rentes carga imposta ao longo do exercício.

Foi utilizado programa de aquisição e processa-

mento de sinais EMGLab V1.1 (EMG System do Bra-

sil), versão 2010, um modulo de aquisição de sinais 

modelo EMG800C (EMG System Brasil), com frequên-

cia de amostragem 2 kHz por canal, resolução 16 bits, 

ganho de amplificação em 2000 vezes, rejeição de modo 

comum > 100 dB(10) e filtro passa-banda tipo Butterwor-

th de 20 a 500 Hz, impedância de entrada de 109 ohms 

e taxa de ruído de sinal < 3μV RMS.(12) 

Figura 1. Sinais sincronizados do cicloergômetro instrumentado.

Tabela 1. Média RMS do músculo reto femoral  durante as di-
ferentes cargas do exercício incremental. Variável expressa em 
média RMS (Root Mean Square) e desvio-padrão (DP), 
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RESuLTADOS

Os dados foram coletados em formulário padro-

nizado e armazenados em uma planilha eletrônica de 

dados (Microsoft Excel® 2003. Redmond, WA, EUA). O 

teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a norma-

lidade da distribuição dos dados das variáveis estuda-

das e a homogeneidade das variâncias foi verificada pelo 

teste de Levene.

DISCuSSÃO

Esse estudo identificou o padrão do sinal eletro-

miográfico do músculo reto femoral em jovens nas dife-

rentes cargas do exercício incremental realizado no ci-

cloergômetro de membros inferiores. Foi possível veri-

ficar seu o comportamento da atividade elétrica duran-

te a contração do músculo reto femoral e seu sincronis-

mo com a cadência da pedalada bem como sua relação 

com as diferentes cargas impostas.(13,14) A importância 

de monitoramento da freqüência cardíaca em estudos 

dinâmicos podem contribuir para o melhor entendimen-

to  de exercícios, uma vez que a capacidade do coração 

de bombear sangue para os músculos constitui, habitu-

almente, o fator limitante mais importante .

CONCLuSÃO

Esse estudo permitiu identificar o padrão de ativação 

do sinal elétrico do músculo reto femoral, pode-se ober-

var um aumento na amplitude do sinal eletromiográfico, 

proporcional ao incremento da carga realizado no teste de 

exercício no cicloergômetro de membros inferiores.
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Resumo
Introdução: O equilíbrio é a integração sensória motora que garante a manutenção da postura corporal. Objetivo: 
Analisar o equilíbrio em jovens classificadas com perfil I e S pela reeducação postural global. Método: Participaram 
do estudo 15 voluntárias, com idades entre 20 a 26 anos, IMC entre 19 a 25 kg/m2 e saudáveis. As voluntárias foram 
avaliadas pelo método do RPG e divididas em dois grupos segundo ação das cadeias segundo avaliação do RPG: Grupo 
I- cadeia mestra posterior com 7 e grupo S- cadeia mestra anterior com 8 voluntárias. Realizaram avaliação estabilo-
métrica para análise do comportamento das oscilações corporais e descarga de peso pela baropodometria. Resulta-
dos: A estabilometria com os olhos abertos e fechados não apresentou diferenças estatística significativa com relação 
à velocidade média de oscilação, deslocamento laterolateral e anteroposterior, rolamento espacial e elipse de superfí-
cie nos grupos I e S. A análise de descarga de peso e a relação retropé e antepé apresentaram diferenças estatistica-
mente significantes (p<0,05) entre o grupo I e S, com maior percentual de descarga de peso no retropé no grupo I. 
Conclusão: As tensões das cadeias musculares, com acentuação ou retificação das curvaturas corporais interferem 
na descarga de peso plantar, porém não alteram as respostas de equilíbrio em jovens. 
Palavras-chave: Equilíbrio, reeducação postural global, Estabilometria, Jovens.

Abstract
Introduction: The balance is the integration motor sensorial that ensures the maintenance of body posture. Objec-
tive: Examined the balance and postural changes in young people classified with the profile I and S by global postural 
re-education. Method: 15 healthy participated in the survey, with ages ranging from 20 to 26 years, BMI between 19 
to 25 kg/m2. The volunteers were divided into two groups after evaluation by the method of RPG: Group I- posterior 
chain with 7 and group S- anterior chain with 8 volunteers.An evaluation was performed in the stabilometry for analy-
sis of the oscillations and body weight by discharge of body weight baropodometry. Results: The stabilometry with 
open and closed eyes not presented statistically significant differences with respect to the average speed of oscillation, 
in the  lateral displacement direction and in the bearing anteroposterior spatial and ellipse of surface in groups I and 
S. The analysis of discharge of weight and the relationship retrofoot and forefoot showed statistically significant diffe-
rences (p< 0.05) between group I and S, with the highest percentage of discharge of weight in the in relation to the 
forefoot in group I. Conclusion: The tension of muscular chains with accentuation or rectification of body curvatures 
interfere with the discharge of plantar weight, but not changes the balance in young people.
Keywords: Balance, global postural re-education, stabilometry, Young.
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INTRODuÇÃO 

A postura ortostática do ser humano é influencia-

da por diversos fatores fisiológicos. A respiração, os ba-

timentos cardíacos e o retorno venoso geram oscilações 

constantes no equilíbrio do corpo que podem ser veri-

ficadas através do deslocamento do centro de pressão 

quando este afirma que a distribuição de carga no pé re-

flete na postura e no equilíbrio postural.(1, 2)

Existem duas correntes distintas: uma refere-se à 

postura padrão, ou ideal, do ponto de vista mecânico, e 

a outra faz a afirmação de que a postura é uma questão 

individual, estando relacionada ao comportamento do 

indivíduo. Na primeira, há um alinhamento vertical, ou 

seja, os diferentes segmentos corporais (cabeça, tronco 

e pelve) estão equilibrados uns sobre os outros e alinha-

dos em relação ao fio de prumo.(3) 

Uma das tarefas mais importantes do controle pos-

tural humano é a do equilíbrio do corpo sobre a base de 

apoio fornecida pelos pés. O sistema podal é uma ferra-

menta importante do sistema nervoso central (SNC) no 

controle da postura.(4) O SNC utiliza as vias motoras as-

cendentes, que recebem informações podais, para con-

trolar as posições dos pés e do corpo e para coorde-

nar os movimentos posturais em relação ao meio ex-

terno.(5-7) 

O estudo do equilíbrio corporal e da postura corpo-

ral proporciona aspectos que estão englobados no siste-

ma chamado de controle postural. Dentro deste sistema 

existem dois parâmetros a serem considerados, um en-

volvendo a orientação postural, ou seja, a manutenção 

da posição dos segmentos corporais em relação aos pró-

prios segmentos e ao meio ambiente, e o outro, o equilí-

brio postural, representado por relações entre as forças 

que agem sobre o corpo na busca de um equilíbrio cor-

poral durante as ações motoras.(8-10)

A distribuição de carga no pé reflete na postura e 

no equilíbrio postural. Os desequilíbrios do corpo no es-

paço podem ser analisados através da posição do cen-

tro de pressão, medido através da baropodometria.(11,12)

O Centro de Pressão dos Pés (CPP), variável estu-

dada na estabilometria, consiste na resultante das for-

ças aplicadas sobre a plataforma, no instante t, pelo 

corpo do sujeito. Ele varia constantemente durante a 

manutenção da postura ortostática devido às oscilações 

corporais. O CPP reflete as orientações dos segmentos 

corporais (ângulos articulares), assim como dos mo-

vimentos do corpo para manter o centro de gravidade 

dentro da base de suporte.(11)

O objetivo do presente estudo foi analisar o equilí-

brio, descarga de peso em jovens classificadas com per-

fil I e S pela reeducação postural global. 

CASuÍSTICA E MÉTODO 

Os voluntários foram informados a respeito da na-

tureza do estudo e assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido, de acordo com Resolução no 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Nº. 649/2011.

População Estudada

Participaram do estudo 15 voluntárias, com idades 

entre 20 a 26 anos, IMC entre 19 a 25kg/m2 e sau-

dáveis. As voluntárias foram avaliadas pelo método do 

RPG (Reeducação Postural Global)(13) e divididas em dois 

grupos segundo ação das cadeias segundo avaliação do 

RPG: Grupo I- cadeia mestra posterior com 7 e grupo S- 

cadeia mestra anterior com 8 voluntárias. 

As coletas foram realizadas na Clínica de Fisiotera-

pia no Laboratório de Cinesiologia e Biomecânica, Curso 

de Fisioterapia, Faculdade São Lucas – Porto Velho (RO). 

Protocolo

As voluntárias responderam ao questionário de 

identificação, com informações a respeito da saúde 

atual e pregressa e realizaram avaliação antropométri-

ca. Foram excluídas as voluntárias com dor musculoes-

quelética aguda ou crônica, doenças neurológicas, orto-

pédicas e respiratórias.

As voluntárias foram submetidas há uma avalia-

ção especifica do RPG, investigando as postura, encur-

tamento das cadeias e compensações.

Na Baropodometria(14) estática e estabilometria as 

voluntárias permaneceram em pé na plataforma por 30 

segundos com braços ao longo do corpo, postura relaxa-

da e olhando para o ponto fixo colocado na parede a sua 

frente ajustada ao nível dos olhos. A estabilometria foi re-

alizada, com os olhos abertos (OA) e olhos fechados (OF). 

MÉTODO

Baropodometria e Estabilometria 

O baropodômetro eletrônico, marca diagnostic su-

pports produzido pela physical support italys.r. l. é com-

posto por uma esteira modular formado por sensores 

eletrônicos que reconhecem as informações do apoio 

plantar e suas variações. 

Os parâmetros analisados na baropometria estáti-

ca foram: área de superfície plantar (cm2), descarga de 

peso e carga média (gramas/cm2)(15) no antepé, retropé 

e relação antepé/retropé.

Na estabilometria a avaliação do comportamento 

das oscilações corporais foi realizada pelas análises das 

oscilações do centro de pressão dos pés (CPP), resul-

tante das forças aplicadas sobre a esteira, no instante 

t, pelo corpo do sujeito e pela descarga de peso. O CPP 

reflete as orientações dos segmentos corporais, assim 

como dos movimentos do corpo para manter o centro de 

gravidade dentro da base de suporte.(16)

Os Parâmetros do CPP calculados foram: velocida-

de média de oscilação (mm/s), as oscilações do centro 
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de pressão no sentido anteroposterior (A/P) e laterola-

teral (L/L), a área de rolamento (mm) e a área de osci-

lação do centro de pressão (mm2).(16,17) 

Avaliação da Reeducação Postural Global (RPG)

Na avaliação da reeducação postural global foram 

avaliadas as zonas de retrações da cabeça e pescoço, 

ombros, coluna dorsal, coluna lombar, quadril, joelhos 

e pés. Foi observada também, a flexibilidade dos mús-

culos posteriores, pela medida da distância do 3º dedo 

ao chão com o paciente flexionando o anteriormente.
(13) Posteriormente foi realizado um teste de reequilíbrio 

no qual o paciente foi submetido a um alinhamento dos 

segmentos corporais buscando movimentos compen-

satórios, dor e impossibilidades da realização do movi-

mento solicitado. As voluntárias foram divididas em 02 

grupos: I - cadeia mestra posterior: curvas retificadas e 

S- cadeia mestra anterior: curvas acentuadas.

Análise Estatística

Os dados foram submetidos a procedimentos de 

análise estatística através do Software Sigma Stat 3.0. 

Para a estatística descritiva foi utilizado média e desvio 

padrão. Na comparação das variáveis utilizou-se o teste 

t-student. Todas as discussões no presente trabalho 

foram realizadas no nível de p≤ 0,05 de significância. 

 

RESuLTADOS

Características Demográficas

Participaram deste estudo 15 voluntárias, com 

média de idade de 23,00±2,23 e 21,75±1,66; média de 

peso de 58,80±8,52 e 60,87±17,10; IMC de 23,19±4,51 

e 23,22±4,87 e não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos I e S respectivamente.

Na baropodometria os parâmetros comparados da 

área de superfície, descarga de peso e relação retropé 

e antepé (R/F) do lado esquerdo não apresentaram di-

ferenças estatisticamente significantes. No retropé do 

lado direito do grupo I e S a relação R/F na descarga 

de peso no segmento apresentou diferença significativa, 

conforme tabela 1.

Na estabilometria, nos testes bipodálicos com olhos 

fechados (OF) e abertos (OA) os parâmetros velocidade 

média de oscilação, deslocamento laterolateral, antero-

posterior, superfície de rolamento e elipse de superfície 

dos grupos não apresentaram diferença estatisticamen-

te significante, conforme tabela 2. 

DISCuSSÃO

O objetivo do estudo foi avaliar o equilíbrio em jo-

vens classificadas com perfil I e S pela reeducação pos-

tural global. 

Existem duas correntes distintas: uma refere-se à 

postura padrão, ou ideal, do ponto de vista mecânico, e 

a outra faz a afirmação de que a postura é uma questão 

individual, estando relacionada ao comportamento do 

indivíduo. Na primeira, há um alinhamento vertical, ou 

Tabela 1. Comparação da área de superfície, descarga de peso 
e relação retropé e antepé (R/F) do lado esquerdo e direito dos 
grupos I e S pela reeducação postural global.

Lado esquerdo I S P

Antepé

Superfície cm² 53,40±21,89 60,00±10,43 0,47

Carga % 20,60±5,45 24,50±2,39 0,10

Relação r/f% 40,20±9,75 46,87±4,64 0,12

Retropé

Superfície cm² 53,20±17,44 53,87±12,73 0,93

Carga % 30,60±4,39 28,37±4,03 0,36

Relação r/f% 59,80±9,75 53,12±4,64 0,12

Lado direito I S P

Antepé

Superfície cm² 49,60±15,12 57,25±11,24 0,31

Carga % 18,00±2,55 21,00±4,24 0,18

Relação r/f % 37,60±6,06 45,12±6,60 0,06

Retropé

Surperfície cm² 57,00±17,07 54,12±14,09 0,74

Carga % 30,80± 4,76 26,12±2,64 0,04

Relação r/f % 60,40±5,81 53,62±4,30 0,03

R/F relação retropé e antepé

Tabela 2. Comparação da velocidade média de oscilação, deslo-
camento Antero/Posterior e deslocamento Latero/Lateral, elipse 
de superfície e média X e Y entre os grupos I e S, na estabilome-
tria com olhos fechados e abertos.

Apoio Bipodálico
Olhos Fechados I S p

Velocidade Média 
de Oscilação mm/s 3,64±2,95 3,33±1,89 0,82

Deslocamento L/L 
mm/s 1,96±1,47 2,36±1,51 0,64

Deslocamento A/P 
mm/s 2,67±2,45 1,97±1,08 0,48

Superfície de rola-
mento 19,43±13,45 16,68±9,49 0,67

Elipse de superfície 
mm² 30,48±35,08 26,56±24,41 0,81

Apoio Bipodálico
olhos Abertos I S p

Velocidade Média 
de Oscilação mm/s 2,67±1,75 3,03±1,54 0,70

Deslocamento L/L 
mm/s 1,58±1,20 1,89±1,18 0,65

Deslocamento A/P 
mm/s 1,84±1,11 1,99±0,92 0,79

Superfície de rola-
mento 13,36±8,75 14,40±6,68 0,81

Elipse de superfície 
mm² 12,02±11,41 24,36±23,12 0,29

L/L- Latero-Lateral, A/P -Antero-Posterior, mm/s -milimetros por segundo
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seja, os diferentes segmentos corporais (cabeça, tronco 

e pelve) estão equilibrados uns sobre os outros e alinha-

dos em relação à linha imaginária.(3)

O controle da postura é um processo multisensorial 

em que o sistema nervoso central integra as informa-

ções somatosensoriais, visuais e vestibulares, propor-

cionando uma estimativa da orientação dos segmentos 

corporais relativos um ao outro e em relação ao meio.(18) 

Assim, este orienta as estruturas musculoesqueléticas 

para manter ou alcançar uma desejada orientação no 

espaço, e consequentemente, a estabilidade postural.(19)

O equilíbrio é a integração sensória motora que ga-

rante a manutenção da postura corporal. Trata-se de um 

trabalho integrado e simultâneo por meio dos sistemas 

nervoso, sensorial e motor, onde o sistema sensorial for-

nece o posicionamento dos segmentos corporais em re-

lação ao ambiente e a outros segmentos, enquanto o 

sistema motor ativa, correta e adequadamente, os mús-

culos para a realização do movimento. O sistema nervo-

so central conecta as informações advindas do sistema 

sensorial para enviar impulsos nervosos aos músculos, 

dependente de inputs sensoriais múltiplos.(20,21)

Aikawa et al.(22) relatam que quando o centro de 

gravidade é conturbado para trás e para frente, o corpo 

se move como uma massa relativamente rígida sobre 

a base com a finalidade de trazer o centro de gravida-

de de volta , para cima da base de sustentação, como 

forma de compensação postural, mostrando-se neces-

sárias para a manutenção do equilíbrio. 

No estudo do equilíbrio corporal, através da plata-

forma de força, em um grupo de quatro bailarinas. Este 

estudo comparou as relações envolvendo o equilíbrio 

corporal entre a posição ereta normal e a posição em 

ponta do balé clássico com os pés paralelos. Os parâ-

metros da oscilação na direção anteroposterior, a frequ-

ência média de oscilação e a área de deslocamento não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes, 

o que contribui no sentido de confirmar, como são com-

plexas as relações do controle postural.(23-26)

Em nosso estudo observamos na análise dos pa-

râmetros da estabilometria, nos testes com olhos fe-

chados (OF) e abertos (OA), que a velocidade média de 

oscilação, deslocamento laterolateral, anteroposterior, 

superfície de rolamento e elipse de superfície dos gru-

pos não apresentaram diferenças estatisticamente sig-

nificantes. Isso nos permite acreditar que apesar de di-

ferentes postura e ações de cadeias musculares distin-

tas as respostas de equilíbrio em jovens não sofreram 

ação dos desvios posturais.

Em nosso estudo houve diferença estatisticamente 

significativa nos parâmetros do retropé direito na baro-

podometria estática: descarga de peso e relação retropé 

e antepé (R/F) com maiores valores no grupo I.

Os resultados demonstraram que as diferentes pos-

turas, classificadas pelo RPG e ações de cadeias muscu-

lares distintas agem sobre a descarga de peso em regi-

ões plantares, o que nos permite inferir sobre desloca-

mento do CPP.

CONCLuSÃO

As tensões das cadeias musculares, com acentua-

ção ou retificação das curvaturas corporais interferem 

na descarga de peso plantar, porém não alteram as res-

postas de equilíbrio em mulheres jovens. 
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Pressões	ventilatórias	máximas	e	função	pulmonar	
em	sujeitos	portadores	de	bronquiectasias.
Maximal respiratory pressures and pulmonary function in subjects with bronchiectasis.
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Santos(4), Fernando Sérgio Studart Leitão Filho(5), José Roberto Jardim(6), Luis Vicente Franco de Oliveira(1).

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo (SP), Brasil.

Resumo
Introdução: A avaliação da função pulmonar e das pressões máximas geradas pelos músculos ventilatórios têm sido de gran-
de importância clínica, além de apresentarem grande potencial para o diagnóstico e prognóstico de doenças respiratórias. De-
vido à obstrução do fluxo aéreo, dilatação irreversível dos brônquios e bronquíolos, e a presença de secreção, os indivíduos 
com bronquiectasias podem apresentar alterações na sua musculatura ventilatória e capacidade pulmonar, levando à redução 
da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar as capacidades e volumes pulmonares e as pressões máximas da musculatura venti-
latória em sujeitos portadores de bronquiectasias. Método: Trata-se de um estudo observacional e transversal, no qual foram 
avaliados 21 sujeitos com diagnóstico prévio de bronquiectasias, no Laboratório de Sono do Programa de Pós Graduação Dou-
torado e Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho, na cidade de São Paulo-SP. A avaliação cons-
tou de anamnese, sinais vitais, antropometria, espirometria e manovacuometria. Resultados: A média de idade encontrada 
foi de 51,57±15,11 anos, 57,1% eram do sexo feminino, com índice de massa corpórea de 23,93±3,75 Kg/m2. Houve uma 
predominância de distúrbio ventilatório obstrutivo (52,4%) e reduções dos valores espirométricos médios em relação ao pre-
visto (CVF - 2,45±0,87; VEF1 - 1,63±0,76; VEF1/CVF - 66,49±15,26). A média dos valores das pressões inspiratórias má-
ximas foi para o sexo feminino de 70,16±26,60 e de 95,55±22,92 para o sexo masculino. As pressões expiratórias máximas 
foram de 63,66±24,34 e 105,11±23,85 respectivamente para o sexo feminino e masculino. Conclusão: Sujeitos com bron-
quiectasias avaliados neste estudo apresentaram predominância de distúrbio ventilatório obstrutivo, reduções dos valores es-
pirométricos e das pressões ventilatórias máximas, seja quanto ao gênero ou etiologia da bronquiectasia, quando compara-
dos com o previsto na população brasileira.
Palavras-chave: Bronquiectasia; força muscular; pulmão.

Abstract
Introduction: The measurement of pulmonary function and the pressures generated by the ventilatory muscles have been of 
great clinical importance, besides having great potential for the diagnosis and prognosis of lung diseases. Due to airflow ob-
struction, irreversible dilatation of the bronchi and bronchioles, and the presence of secretion individuals with bronchiectasis 
may show changes in their respiratory muscles and lung capacity, leading to a diminished quality of life of these patients. Ob-
jective: To assess the pulmonary capacities and volumes and the maximum pressure of ventilatory muscles in subjects with 
bronchiectasis. Method: This is an observational and cross-sectional study that assessed 21 subjects with a previous diagnosis 
of bronchiectasis, at the Sleep Laboratory of the Rehabilitation Sciences Master’s and PhD Degree Programs, at Nove de Julho 
University (UNINOVE) in the city of São Paulo- Brazil. The evaluation consisted of medical history, vital signs, anthropometry, 
spirometry and manovacuometry. Results:  The mean age was 51.57±15.11 years, 57.1% were female with a body mass 
index of 23.93 ± 3.75 kg/m2. There was a predominance of obstructive lung disease (52.4%) and reductions in the mean 
spirometric values of predicted (FVC, FEV1 and FEV1/FVC were 2.45 ± 0.87, 1.63 ± 0.76 and 66.49 ± 15.26 respectively). 
The mean values of maximal inspiratory pressures for females were 70.16 ± 26.60 and 95.55 ± 22.92 for males. The maxi-
mum expiratory pressures were 63.66 ± 24.34 and 105.11 ± 23.85 respectively for females and males. There was reduction 
in mean maximal ventilatory pressures as tuberculosis sequelae or not. Conclusion: Subjects with bronchiectasis presented a 
predominance of obstructive lung disease, reductions in spirometric values   and maximal ventilatory pressures, either with re-
gard to gender or etiology of bronchiectasis compared with the provisions of the Brazilian population.
Keywords: Bronchiectasis; muscle strength; lung.
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INTRODuÇÃO

Bronquiectasias é definida como uma desordem 

crônica caracterizada pela dilatação anormal, perma-

nente e irreversível dos brônquios e bronquíolos, acom-

panhado por alterações dos componentes elásticos e 

musculares de suas paredes e do parênquima pulmonar. 

É causada principalmente por repetidos ciclos de infec-

ção e inflamação, acarretando em redução na depuração 

mucociliar e produção excessiva de secreção.(1-3)  

A doença bronquiectásica é comumente encontra-

da no sexo feminino, geralmente na quinta e sexta dé-

cadas de vida, em sua maioria causada por seqüela 

de tuberculose e etiologia pós-infecciosa, e tem como 

principais manifestações clínicas a presença de tosse 

crônica e produtiva, dispnéia, fadiga, em alguns casos 

até de hipoxemia, além de diminuição da tolerância ao 

exercício e caráter obstrutivo na avaliação da função 

pulmonar.(4-6) As causas da dispnéia e da redução da 

capacidade ao exercício são multifatoriais e incluem al-

terações da mecânica pulmonar, trocas gasosas inefi-

cientes, diminuição da massa muscular e limitações ao 

fluxo expiratório.(7)

A mensuração da função pulmonar e das pressões 

geradas pelos músculos ventilatórios são simples, de 

baixo custo e têm sido de grande importância clínica, 

além de apresentarem grande potencial para o diagnós-

tico e prognóstico de doenças pulmonares.(8,9) 

As medidas das pressões inspiratórias máximas 

(PImax) e expiratórias máximas (PEmax) podem ser uti-

lizadas para quantificar a força dos músculos ventilató-

rios em indivíduos saudáveis, em pacientes de distúr-

bios de diferentes origens e para avaliar a resposta ao 

treinamento muscular ventilatório.(10-13) 

Devido à obstrução de fluxo aéreo, dilatação irrever-

sível dos brônquios e bronquíolo, e a presença de secre-

ção, estes sujeitos podem apresentar alterações na sua 

musculatura ventilatória e capacidade pulmonar, levando 

a uma diminuição da qualidade de vida destes pacientes.

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a capa-

cidade e volumes pulmonares e as pressões máximas 

da musculatura ventilatória em sujeitos portadores de 

bronquiectasias.

MÉTODO

Este estudo, observacional e transversal, foi condu-

zido no Laboratório de Sono do Programa de Pós Gradu-

ação Doutorado e Mestrado em Ciências da Reabilitação 

da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, na cidade 

de São Paulo – SP, com aprovação pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa em seres humanos da Universidade Nove 

de Julho – UNINOVE, sob o protocolo nº 370474/2010, 

segundo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos, constantes da Re-

solução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 e Decla-

ração de Helsinky de 1975, revisada em 2000.

Participaram do estudo 21 sujeitos voluntários por-

tadores de bronquiectasias, com diagnóstico prévio con-

firmado por Tomografia Computadorizada de Alta Reso-

lução, de ambos os sexos, independente de faixa etá-

ria, estabilidade clínica a pelo menos 1 mês, uso de 

broncodilatador de longa duração e que não apresen-

tassem outras doenças pulmonares e/ou comorbidades 

que pudessem influenciar no diagnóstico e/ou prognós-

tico no desfecho da doença, após concordarem em par-

ticipar do estudo, assinando o Termo de Consentimen-

to Livre Esclarecido (TCLE). Estes pacientes foram tria-

dos no Ambulatório Multiprofissional de Bronquiectasias 

da disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de 

São Paulo - UNIFESP na cidade de São Paulo, onde são 

acompanhados por médicos pneumologistas.

A avaliação dos pacientes foi realizada no Laborató-

rio de Sono da UNINOVE, onde foram realizadas a ana-

mnese, coletados os sinais vitais, antropometria, espiro-

metria e manovacuometria. 

A medida do peso corporal (kg) e altura (cm) foi re-

alizada através de uma balança antropométrica eletrô-

nica (modelo 200/5, Welmy Indústria e Comércio Ltda, 

São Paulo, Brasil) e o cálculo do índice de Massa Corpó-

rea (IMC) pela fórmula peso/altura2.

A espirometria foi verificada pelo espirôme-

tro KoKo PFT System Versão 4.11 (nSpire Health, Inc; 

Louisville,CO, USA) previamente calibrado, por técni-

co devidamente habilitado, de acordo com as diretrizes 

para testes de função pulmonar segundo a Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)(14) e Eu-

ropean Respiratory Society (ERS) e American Thoracic 

Society (ATS).(15) As variáveis pulmonares mensuradas 

foram a capacidade vital forçada (CVF) e o volume expi-

ratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a relação 

VEF1/CVF. Foram realizadas três manobras expiratórias 

e selecionada aquela com os maiores valores do VEF1 e 

CVF. Os percentuais dos valores preditos foram apresen-

tados conforme protocolo de Pereira.(14)

As avaliações das pressões ventilatórias máximas 

foram realizadas por meio de manovacuômetro analógi-

co (RECORD-GER-AR Comércio Produtos Médicos Ltda, 

São Paulo, Brasil), com intervalo operacional de ± 240 

cmH2O, adotando como referência os teóricos propostos 

por Neder et al.(8) Utilizou-se um bocal, peça rígida acha-

tada, acoplada entre os lábios, apresentando um peque-

no orifício de dois milímetros de diâmetro na porção dis-

tal ao paciente, com o objetivo de prevenir que a pres-

são gerada pelos músculos faciais influenciasse as me-

didas. Foi solicitada a realização da preensão labial sufi-

ciente para evitar escape de ar ao redor da mesma. Um 

obturador nasal evitou o escape de ar pelo nariz do pa-

ciente.

A PImax e a PEmax foram determinadas com os es-

forços ventilatórios iniciados a partir da capacidade re-

sidual funcional (CRF), solicitando-se inspiração máxi-
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ma e expiração máxima respectivamente. Os pacientes 

eram incentivados pelo avaliador durante toda a mano-

bra para que atingissem esforços máximos. As mano-

bras foram realizadas por no mínimo três vezes, com in-

tervalos de aproximadamente um minuto entre elas e 

um segundo de sustentação para cada uma, sendo con-

siderado para análise o maior valor absoluto obtido.(8)

Para o tratamento estatístico, foi utilizado o sof-

tware estatístico Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS versão 16.0 - SPSS Inc., Chicago, IL, EUA), os 

quais os valores foram expressos em números absolu-

tos, média e desvio padrão, para dados paramétricos, 

ou como porcentagens, para dados categóricos. 

RESuLTADOS

A tabela 1 descreve as características demográficas 

e antropométricas dos 21 sujeitos portadores de bron-

quiectasias participantes deste estudo. Destes, 12 eram 

do sexo feminino e 57,1% do total apresentavam como 

etiologia principal seqüela de tuberculose.

As características funcionais (espirometria) e pres-

sões ventilatórias máximas (PImax e PEmax) estão 

apresentadas na tabela 2. Houve predominância do dis-

túrbio ventilatório obstrutivo (52,4%) e apenas 14,3% 

apresentaram espirometria dentro da normalidade.

A tabela 3 apresenta as pressões máximas venti-

latórias classificadas quanto a etiologia da bronquiecta-

sia. Observa-se que há redução das pressões em ambas 

etilogias. 

DISCuSSÃO

A maior prevalência de bronquiectasias ocorreu em 

sujeitos do sexo feminino e com etiologia de seqüela de 

tuberculose, conforme descrito por Faria Júnior et al,(6) 

King et al.(16) e Nicotra et al.(17) O IMC encontrado revela 

que esses pacientes estão dentro da normalidade quan-

to ao peso.(18) 

Neste estudo, o distúrbio ventilatório encontrado 

foi predominantemente obstrutivo, que corrobora com 

o relato de King et al.(19) A bronquiectasias, apesar de 

relacionada com dilatação brônquica, resulta mais fre-

qüentemente em obstrução ao fluxo aéreo, o que pode 

ser explicado pela existência de brônquios com processo 

inflamatório instalado, além da elevada presença de se-

creção nas vias aéreas.(20) Estas características da bron-

quiectasias podem explicar a redução dos valores pre-

vistos na espirometria. 

Os valores das pressões máximas ventilatórias 

apresentaram reduções dos valores, quando compara-

dos com o previsto na população brasileira, indicando 

redução na força muscular ventilatória dos sujeitos por-

tadores de bronquiectasias. Koulouris et al(7)  demons-

trou a presença de limitação de fluxo expiratório em pa-

cientes portadores de bronquiectasias, reduzindo capa-

cidade de tolerância ao exercício e aumento da dispnéia, 

além de hiperinsuflação dinâmica, o que pode explicar 

tal fato anteriormente descrito. 

Quando relacionadas as pressões máximas ventilató-

rias ao gênero, o sexo  feminino apresentou valores obtidos, 

em relação aos previstos, mais reduzidos em relação ao sexo 

masculino, tanto para PImax e PEmax. Talvez tal resultado 

seja devido à maior prevalência do sexo feminino. 

Já relacionadas a etiologia, por seqüela de tuber-

culose ou não (em sua maioria pós-infecciosa), ambos 

grupos apresentaram redução em relação aos valo-

res previstos, porém aqueles com etiologia de seqüe-

la de tuberculose demonstraram maiores valores obti-

dos em relação ao previsto (PImax TB 91,8% do previs-

to x PImax não-TB 78,1% do previsto; PEmax TB 86,5% 

Tabela 1. Características antropométricas e demográficas.

Variáveis (n = 21)

Idade (anos) 51,57 ± 15,11

Altura (cm) 1,59 ± 0,86

Peso (Kg) 61,09 ± 12,57

IMC (Kg/m2) 23,93 ± 3,75

cm - centimetro, Kg - quilogramas, m2 - metros quadrados e IMC – índice 
de massa corpórea.

Tabela 2. Pressões máximas ventilatórias e espirometria dos 
pacientes com bronquiectasia.

(n = 21) Obtido Previsto

CVF 2,45 ± 0,87

CVF (% previsto) 68,39 ± 17,86

VEF1 1,63 ± 0,76

VEF1 (% previsto) 55,07 ± 20,28

VEF1/CVF 66,49 ± 15,26

PImax

Feminino 70,16 ± 26,60 86,22 ± 7,32

Masculino 95,55 ± 22,92 111,65 ± 12,58

PEmax

Feminino 63,66 ± 24,34 85,50 ± 9,12

Masculino 105,11 ± 23,85 121,11 ± 12,70

CVF- Capacidade Vital Forçada; VEF1 - Volume Expiratório Forçado no 
primeiro segundo; PImax – Pressão inspiratória máxima; PEmax – Pressão 
expiratória máxima.

Tabela 3. Pressões máximas ventilatórias e etiologia da bron-
quiectasia.

(n = 21) Obtido Previsto

PImax

Não-TB 81 ± 25,47 103,70 ± 16,60

TB 81,11 ± 31,95 88,34 ± 10,76

PEmax

Não-TB 84,5 ± 31,85 109,29 ± 20,78

TB 77,33 ± 32,55 89,39 ± 15,55

TB – tuberculose; Não-TB – não tuberculose; PImax – Pressão inspiratória 
máxima; PEmax – Pressão expiratória máxima.
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do previsto x PEmax 77,3% do previsto), possivelmente 

explicada por sua maior prevalência (57,1%).  

Newall et al(5) demonstrou que a reabilitação pul-

monar é eficaz na melhoria da tolerância ao exercício 

em sujeitos portadores de bronquiectasias, com melho-

rias significativas na força muscular ventilatória, através 

do aumento nos valores de PImax. 

A principal limitação deste estudo foi a amostra re-

duzida de sujeitos portadores de bronquiectasias dis-

postos a participarem do estudo.

CONCLuSÃO

Os sujeitos portadores de bronquiectasias apresen-

taram predominância de distúrbio ventilatório obstruti-

vo, reduções dos valores espirométricos e das pressões 

ventilatórias máximas, seja quanto ao gênero ou etiolo-

gia da bronquiectasias, quando comparados com o pre-

visto na população brasileira.
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Artigo Original

Sinal	eletromiográfico	de	músculo	respiratório	
acessório	frente	a	um	exercício	incremental.
Emg signal of respiratorymuscle accessory forwardto incremental exercise.
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Caroline Galatti Moura Coelho(1), Sedenir Batista Junior(1), Maryanne Martins Gomes de Carvalho(1), Lucas 

Chagas Nery(1), Runer Augusto Marson(2), Cesar Ferreira Amorim(1).

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo (SP), Brasil.

Resumo
Introdução:Durante o exercício físico existe um aumento na demanda do trabalho repiratório. Para suprir essa de-
manda os músculos respiratórios acessórios, dentre eles o esternocleiodomastoideoé progressivamente recrutados. A 
eletromiografia de superfície atualmente é uma técnica que possibilita esse tipo de avaliação nos dando informações 
a respeito do recrutamento das unidades motoras.Objetivo: Reconhecer e descrever a atividade elétrica dos múscu-
los trapézio superior, esternocleidomastoideode jovens praticantes de atividades físicas e de jovens sedentários, fren-
te às diferentes cargas de um exercício incremental no cicloergômetro de membros inferiores. Método:Foram avalia-
dos nesse estudo 20 jovens adultos, universitários, na faixa etária de 18 a 36 anos de idade, de ambos os gêneros, 
que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. O teste de Shapiro:Wilk foi utilizado para testar a normalidade 
da distribuição dos dados das variáveis estudadas e a homogeneidade das variâncias foi verificada pelo teste de Le-
vene.Resultados: As médias RMS dos músculos trapézio superior, esternocleidomastoideo e intercostal externo dos 
participantes durante a avaliação da contração voluntária máxima para todos os músculos foi maior no grupo fisica-
mente ativos. Nos dois grupos o músculo trapézio apresentou a maior média sendo 106,28 μV para o grupo fisicamen-
te ativos e 47,66 μV para o grupo sedentários. Conclusão: Esse estudo demonstrou para os três músculos respirató-
rios acessórios avaliados, trapézio superior, esternocleidomastoideo e intercostal externo, um aumento na amplitude 
do sinal eletromiográfico, ou seja, um aumento na atividade elétrica do músculo, proporcional ao incremento da carga 
realizado no teste de exercício clínico no cicloergômetro de membros inferiores. 
Palavras Chave: Atividade Física, Músculo Respiratório, Eletromiografia

Abstract 
Intriduction:During exercise there is an increase in demand in respiratory work. To meet this demand accessory 
respiratory muscles, including sternocleiodomastoidis progressively recruited. Surface electromyography is curren-
tly a technique that allows for this type of assessment giving us information about the recruitment of motor units. 
Objective:Recognize and describe the electrical activity of sternocleidomastoid muscle of young practitioners of physi-
cal activity and sedentary young, facing different charges an incremental cycle ergometer exercise of the lower limbs. 
Method: Were evaluated in this study 20 young adults, college students, aged 18 to 36 years of age, of both genders, 
who met the established inclusion criteria. The Shapiro-Wilk test was used to test the normality of the data distribu-
tion of the variables and homogeneity of variances was checked by Levene’s test.Results: The mean RMS of the upper 
trapezius, sternocleidomastoid and intercostal participants during the evaluation of maximal voluntary contraction for 
all muscles, was higher in physically active. In both groups the trapezius muscle had the highest average being 106.28 
microvolts for the physically active group and 47.66 microvolts for the sedentary group. Conclusion: This study de-
monstrated, for the three accessory respiratory muscles evaluated, upper trapezius, sternocleidomastoid and intercos-
tal, an increase in the amplitude of the electromyographic signal, that is, an increase in muscle electrical activity, in-
crease proportional to the load carried in exercise test clinical cycle ergometer in the lower limbs. 
Keywords: Physical Activity, Respiratory Muscles, Electromyography.
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Sinal eletromiográfico de músculo respiratório acessório frente a um exercício incremental.

INTRODuÇÃO

O desempenho do exercício físico depende do es-

tado funcional do sistema respiratório, cardiovascular e 

músculo-esquelético. A aptidão cardiorrespiratória está 

relacionada com a capacidade de performance de gran-

des músculos dinâmicos, com intensidade de exercício 

moderada por períodos prolongados.(1,2)

A ventilação é empreendida pela contração coorde-

nada de grupos musculares específicos, que na inspira-

ção geram energia suficiente para a distensão das estru-

turas pulmonares.(3-5)No indivíduo saudável os requisitos 

ventilatórios, durante o exercício, são facilmente alcan-

çados, porque os músculos respiratórios são anatomica-

mente adequados às crescentes exigências ventilatórias 

e a regulação neural da respiração é ideal.(6)É importante 

ressaltar que os músculos respiratórios acessórios 

são progressivamente recrutados com o aumento da 

demanda ventilatória e, dessa forma, compartilham a 

carga necessária para suportara hiperpnéia, respiração 

superficial e rápida, que ocorre durante o exercício 

fisíco.(6,7)Dentre os músculos respiratórios recrutados 

durante o exercício podemos citar o esternocleidomas-

toideo, considerado por alguns autores o mais importan-

te músculo acessório da inspiração e o trapézio superior 

que tem como papel ventilatórioassistir a inspiração for-

çada ajudando a elevar a caixa torácica.(8)

A eletromiografia de superfície (sEMG) tem sido 

amplamente utilizada como instrumento auxiliar no 

diagnóstico clínico há mais de 40 anos.(9,10)Com a uti-

lização da sEMG é possível avaliar a atividade muscu-

lar no domínio temporal da amplitude de cada músculo 

do corpo separadamente ou em conjunto na realização 

do movimento, tornando-se uma ferramenta valiosa no 

ensino e aprendizado de processos como a auto-regula-

ção da contração através de biofeedback, no desenvolvi-

mento de profundo relaxamento e no gerenciamento do 

estresse muscular.(11,12)

O sistema de coleta na sEMG consiste de eletrodos, 

amplificadores, filtros e dispositivo de registros. Estes 

eletrodos convertem o sinal elétrico resultante do pro-

cesso de despolarização das fibras musculares, em um 

sinal elétrico capaz de ser processado em um amplifi-

cador, sendo utilizado para testes de condução nervo-

sa e investigações cinesiológicas.(13) Root Mean Squa-

re (RMS) é o método para análise do comportamento do 

sinaleletromiográficomais utilizado, sua amplitude está 

diretamente relacionada ao recrutamento de unidades 

motoras.(14,15)Dessa maneira faz-se relevante a realiza-

ção desse estudo, que através de uma avaliação bem 

instrumentada, previamente testada e validada, preten-

de abordar a relação entre a musculatura respiratória 

acessória e as cargas do exercício incremental em jo-

vens que praticam atividade física e jovens sedentários, 

com o objetivo de reconhecer e descrever a atividade 

elétrica do músculoesternocleidomastoideo.

Método

Foi realizado um estudo observacional transver-

sal. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comi-

tê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São 

Paulo – UNICID em 16/05/2012 de acordo com proto-

colo 13657056. O presente estudo foi realizado no La-

boratório de análise de movimento da Universidade Ci-

dade de São Paulo – UNICID. Foram incluídos nesse es-

tudo jovens adultos saudáveis, de ambos os gêneros, 

com idade entre 18 e 36 anos. Para determinar a loca-

lização dos eletrodos foi utilizado como referência, pro-

eminências ósseas anatômicas, a arquitetura muscular 

dos músculos em procedimento de avaliação e a área de 

secção transversa fisiológica, região de maior concen-

tração de placas motoras. 

As marcações para colocação dos eletrodos foi feita 

com lápis dermatográfico e através de antropométrica 

com fita métrica, após a limpeza prévia do local com al-

godão e álcool para reduzir a impedância da pele. Foram 

seguidas todas as recomendações conforme sugestão da 

International Society of Electrophysiology and Kinesiolo-

gy. (2010).Todos os sujeitos foram submetidos à análi-

se eletromiográfica dos músculos esternocleidomastoi-

deodurante exercício incremental de membros inferio-

res no cicloergômetro.Foi utilizado programa de aquisi-

ção e processamento de sinais EMGLab V1.1 (EMG Sys-

tem do Brasil), versão 2010, um modulo de aquisição de 

sinais modelo EMG800C (EMG System Brasil), com fre-

quência de amostragem 2 kHz por canal, resolução 16 

bits, ganho de amplificação em 2000 vezes, rejeição de 

modo comum > 100 dB(10) e filtro passa-banda tipo But-

terworth de 20 a 500 Hz, impedância de entrada de 109 

ohms e taxa de ruído de sinal < 3μV RMS. 

RESuLTADOS

Na análise estatística descritiva as variáveis contí-

nuas foram apresentadas como média e desvio-padrãoe 

as variáveis categóricas foram apresentadas na forma 

de tabela de contingência, proporção e percentual. Os 

dados foram coletados em formulário padronizado e ar-

mazenados em uma planilha eletrônica de dados (Micro-

soft Excel® 2003. Redmond, WA, EUA). O teste de Sha-

piro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade da dis-

tribuição dos dados das variáveis estudadas e a homo-

geneidade das variâncias foi verificada pelo teste de Le-

vene.

Variáveis contínuas estão expressas em média e 

desvio-padrão (DP), RMS (Root Mean Square), ECM (Es-

ternocleidomastoideo).

DISCuSSÃO

Esse estudo analisou o comportamento do sinal 

eletromiográfico de músculos respiratórios acessórios 

em jovens fisicamente ativos e em jovens sedentários, 

nas diferentes cargas do exercício incremental realiza-
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do no cicloergômetro de membros inferiores. O ponto 

importante é que o sistema respiratório, normalmen-

te, não é o fator limitando do fornecimento de oxigênio 

aos músculos durante o metabolismo aeróbico muscular 

máximo, a capacidade do coração de bombear sangue 

para os músculos constitui, habitualmente, o fator limi-

tante mais importante.(14)

O teste no cicloergômetro pode terminar prematu-

ramente, devido à fadiga em membros inferiores, por 

exemplo, antes que o máximo do esforço cardiopulmo-

nar tenha sido alcançado. Além disso, esse método de 

exercício é considerado altamente dependente das ati-

vidades habituais dos participantes, a condição física, a 

força nos membros inferiores e a motivação do indivíduo 

que está sendo avaliado.(3)

CONCLuSÃO

Esse estudo demonstrou para o músculo respi-

ratório acessório avaliado esternocleidomastóideo um 

aumento na amplitude do sinal eletromiográfico, ou 

seja, um aumento na atividade elétrica do músculo, 

proporcional ao incremento da carga realizado no teste 

de exercício clínico no cicloergômetro de membros in-

feriores.

Gráfico 1. Média RMS do músculo esternocleidomastoideo du-
rante as cargas do exercício incremental.

Tabela 1. Média RMS do músculo esternocleidomastoideo du-
rante as cargas do exercício incremental
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Resumo
Introdução: O Método Maitland (MM) é uma técnica de mobilização vertebral usada no tratamento de algias da co-
luna, contudo, com efeitos pouco elucidados. Objetivo: Analisar os efeitos de dois protocolos do MM quanto ao nível 
de dor, da capacidade funcional e da qualidade de vida em portadores de lombalgia e cervicalgia. Método: 9 portado-
res de lombalgia e 5 de cervicalgia foram tratados pelo Método Maitland Convencional ou Modificado (com tempo de 
aplicação da técnica reduzido à metade). O nível de dor, a capacidade funcional e a qualidade de vida foram avaliados 
antes e após o protocolo de intervenção. Os resultados foram analisados a partir da mudança percentual apresenta-
da individualmente. Resultados: 85,7% dos casos tratados com o método Modificado apresentaram melhora da dor 
(25 a 100%) e da capacidade funcional (na maioria dos casos de lombalgia). Quanto à qualidade de vida, 71,4% man-
tiveram ou melhoraram os escores (3,7 a 26,1%) do Domínio Físico, sendo maiores ganhos observados para lombal-
gias e maiores decréscimos para cervicalgias (8,0 a 12,5%). No Domínio Global, 64,3% dos casos não apresentaram 
alterações significativas. Conclusão: Os resultados da comparação do tratamento pelo Método Maitland em lombal-
gias e cervicalgias apontaram que o método modificado pode trazer maiores benefícios nas lombalgias para os desfe-
chos estudados. 
Palavras-chave Coluna Vertebral; Qualidade de Vida; Cervicalgia; Dor Lombar. 

Abstract
Introduction: Maitland Method (MM) is a mobilization technique used in treating back pain though it has controver-
sial effects. Objective: To compare effects of two MM protocols in pain, function and quality of life in patients with low-
back and neck pain. Method: 9 patients with low-back pain and 5 patients with neck pain were treated by conventional 
method Maitland or modified in 4 sessions. Level of pain, function and Quality of Life were evaluated before and at the 
treatment’s end. The results were analyzed based on the change percentage presented individually. Results: 85.71% 
of the cases treated with the modified method showed improvement in pain level (25% and 100%) and in function 
(for most cases of low-back pain). In Quality of Life, 71.43% of cases of the physical domain maintained or improved 
their scores (3.69 to 26.1%), with the biggest gains seen for back pain and the greater decreases for neck pain (8.05 
to 12.47 %). In Global Domain, 64.29% of cases there was neither improves nor worsens. Conclusion: The results of 
the comparison of treatment for low-back and neck pain in Mailtland Method show that the modified method has the 
ability to bring greater benefits for back pain in outcomes studied.
Sub-headings Spine; Quality of life; Neck pain; low back pain;
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INTRODuÇÃO

As dores na coluna são em sua maioria inespecí-

ficas(1) e comumente determinadas em cervicalgias e 

lombalgias. A terapêutica a estas dores envolve trata-

mento diversos associados ou não. Em algumas revisões 

sistemáticas, os autores investigaram evidências em en-

saios clínicos randomizados de diversos tipos de trata-

mento mais comuns a estas dores, entre eles o medica-

mentoso, a fisioterapia convencional  e as terapias alter-

nativas, tais como, acupuntura, yoga e pilates(1–4).

Em relação à fisioterapia, o tratamento inclui exer-

cícios terapêuticos (para a dor crônica) e recursos como 

a termo-eletroterapia (para a dor aguda), além da ma-

nipulação vertebral(5), cujo efeito analisado em estudos 

recentes foi considerado benéfico para as cervicalgias e 

uma opção viável para o tratamento das lombalgias(6). 

A manipulação vertebral como terapia foi influen-

ciada historicamente(5) até conquistar o amplo uso nos 

dias atuais. A mobilização vertebral é uma variante 

desta, aplicando pressão manual  dentro da amplitude 

de movimento (ADM) de uma articulação com baixa ve-

locidade(6,8), segundo a qual se baseia o Método Maitland 

(MM). O método se baseia no tratamento da dor por 

meio de oscilações transmitidas para as articulações, le-

vando ao realinhamento das estruturas e consequente 

redução da dor.

As lesões musculoesqueléticas crônicas comumen-

te apresentam aspectos psicossociais que causam um 

entrave ao tratamento, o que altera a percepção da ca-

pacidade funcional dos indivíduos. A atenção a estes as-

pectos associada ao tratamento fisioterapêutico traz re-

sultados mais expressivos ao tratamento de indivíduos 

em recuperação dessas lesões(9).

A baixa qualidade de vida presente em adultos com 

lombalgia tem impacto nas atividades do dia-a-dia des-

tes indivíduos e altos custos aos sistemas de saúde(10). A 

qualidade de vida relacionada a saúde de pacientes com 

cervicalgia crônica apresenta-se comprometida por aco-

metimentos associados, o que pode impedi-los de parti-

cipar de suas atividades(11).

O método Maitland acarreta mudanças na capaci-

dade funcional e na qualidade de vida dos indivíduos a 

ele submetidos por tratar a dor. Este estudo visa a possi-

bilidade de sua melhor aplicabilidade clínica, favorecida 

devido ao menor tempo de aplicação da técnica.

Este estudo teve por objetivo comparar descritiva-

mente o efeito de dois protocolos do MM sobre o nível da 

dor, da capacidade funcional e da qualidade de vida em 

portadores de lombalgia e cervicalgia.

CASuÍSTICA E MÉTODO

Estudo tipo relato de casos dos pacientes atendidos 

no Laboratório de Cinesioterapia e Recursos Terapêuti-

cos Manuais do Departamento de Fisioterapia da Univer-

sidade Federal de Pernambuco no período de julho de 

2011 a setembro de 2012.

Amostra foi constituída por indivíduos provenientes 

da região metropolitana do Recife-PE, captados por di-

vulgação (folheto informativo, jornal escrito, digital e te-

levisivo) inclusive discentes, docentes, funcionários e fa-

miliares da comunidade acadêmica.

Para a inclusão no estudo os voluntários apresen-

tavam lombalgia ou cervicalgia inespecífica e quadro 

álgico por período superior ou igual a 6 meses; faixa 

etária de 18 a 60 anos. Para melhor análise dos casos, 

foram excluídos os indivíduos com alterações degene-

rativas (osteofitose, osteoporose, osteoartrose e hérnia 

de disco), trauma de coluna, presença de dor em mais 

de um segmento da coluna vertebral, contraindicações 

à aplicação do MM (história de trauma de coluna e gra-

videz) e que estivessem em outros tratamentos fisio-

terapêuticos ou medicamentosos simultâneos para alí-

vio da dor. 

Pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa 

do CCS/UFPE, protocolo CEP/CCS nº 315/09. Os pacien-

tes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido (TCLE), conforme requerimentos éticos.

Da intervenção

A intervenção foi composta de quatro sessões com 

intervalos de três, quatro e sete dias entre elas(8). Os 

indivíduos elegíveis foram tratados aleatoriamente pelo 

Método Maitland Convencional ou Modificado. O Método 

Convencional seguiu o protocolo original(8) e o Modifica-

do, foi reduzido à metade do tempo em todas as suas in-

tervenções e manipulações. 

O Protocolo Convencional para cervicalgias cons-

tou de aplicação passiva das manobras de pressão ver-

tebral póstero-anterior central e pressão vertebral pós-

tero-anterior unilateral(12); mobilização passiva da cabe-

ça e pescoço em flexão e extensão, rotação e inclina-

ção lateral e movimento longitudinal (inclinação lateral 

associada a tração) para ambos os lados(8). Para lom-

balgias houve aplicação passiva das manobras de pres-

são vertebral póstero-anterior central e pressão verte-

bral transversa; flexão bilateral de quadril em decúbito 

lateral; movimento longitudinal(8). 

As manobras foram aplicadas três vezes cada uma 

com um minuto de duração e, após as repetições, su-

cedeu-se a tração cervical ou lombar, com 30 segundos 

de duração(8).

No Grupo Modificado o tempo de aplicação das téc-

nicas foi reduzido pela metade: as manobras passaram 

a ter duração de 30 segundos e as trações de 15 se-

gundos.

Da avaliação

As avaliações foram realizadas em dois momentos: 

antes do início das intervenções terapêuticas e ao tér-

mino das sessões, o que corresponde ao primeiro e ao 
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último dia de intervenção, respectivamente, no interva-

lo de quinze dias. Foram catalogados os dados relacio-

nados ao gênero, a idade, o índice de massa corporal, a 

profissão e as comorbidades associadas. A história clíni-

ca foi colhida a fim de documentar o tempo de início dos 

sintomas, características da dor (tipo de dor, fatores de-

sencadeantes e métodos para redução).

A dor foi avaliada pela Escala Visual Analógica 

(EVA), que consiste numa escala bastante utilizada para 

avaliar a dor crônica(13), com 10 cm de comprimento, nu-

merada com valores de zero (sem dor) a dez (maior de 

dor possível), em que o paciente deve mensurar o valor 

que a sua dor se encontra no momento(14) (Figura 1).

Para a aferição da capacidade funcional de atividades 

da vida diária de pacientes com cervicalgias foi utilizado o 

Índice de Incapacidade relacionada à Cervical (Neck Disa-

bility Index). O questionário é composto de 10 seções (in-

tensidade da dor, diversão, dormir, dirigir, trabalho, pres-

tar atenção, dor de cabeça, leitura, carregar objetos e cui-

dados pessoais) onde cada seção pode obter resposta que 

vale de 0 a 5, com escore final de 0 a 50, sendo a maior 

pontuação correspondente a menor capacidade(15). 

Foi utilizado o Questionário Roland-Morris (RMQ) 

para medir a capacidade funcional na realização de ati-

vidades da vida diária de pacientes com lombalgias, or-

ganizado em 24 questões, cujas respostas são categori-

zadas em SIM ou NÃO, sendo que as respostas SIM con-

tam como 1 ponto enquanto as respostas NÃO contam 

zero ponto(16). A maior pontuação corresponde a menor 

capacidade funcional. 

O Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualida-

de de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHO-

QOL-Bref)(17) é composto por 26 questões que avaliam 

a qualidade de vida de forma global(18) . O instrumento 

é constituído pelo Domínio Global, além de outros 4 do-

mínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Am-

biente. Cada um destes composto de diferentes núme-

ros de questões onde as respostas encontram-se dis-

postas em escala graduada tipo Likert com valores de 1 

a 5 pontos(19). Para fins destes estudo, os domínios ana-

lisados foram o físico e o global, por se relacionarem 

com a área de estudo.

Da análise estatística

Para avaliar os resultados foi realizada uma análise 

descritiva para as variáveis de caracterização da amos-

tra (idade, sexo, profissão, índice de massa corporal – 

IMC e prática de atividade física). Para fins estatísticos, 

os casos foram organizados segundo a região de acome-

timento da coluna e o método de intervenção da seguin-

te forma: Método Convencional para Lombalgia; Método 

Modificado para Cervicalgia; Método Convencional para 

Cervicalgia; Método Modificado para Lombalgia.

As variáveis dor, capacidade funcional e qualidade 

de vida foram analisadas por seus valores iniciais e a va-

riação percentual dos valores finais em relação aos ini-

ciais para os indivíduos as quais foram descritas e com-

paradas utilizando-se a fórmula: 

,

onde: VF = Valor Final; VI = Valor Inicial. O sinal negativo da 
fórmula é utilizado para as variáveis dor e capacidade funcio-
nal nas quais os valores iniciais tendem a ser maiores que os 
valores finais.

RESuLTADOS

A partir de consulta ao banco de cadastro do la-

boratório, foram levantados 56 pacientes, acima de 18 

anos e abaixo de 60 anos,  portadores de cervicalgia ou 

lombalgia. No entanto, apenas 51 indivíduos foram en-

contrados e triados, dentre os quais 15 foram excluídos 

por apresentarem queixa não relacionada ao foco do es-

tudo (dores em outras articulações, dores em movimen-

tos específicos como a dança) ou critérios de exclusão 

para o método descritos anteriormente. Dos 36 indivídu-

os restantes, 22 foram perdidos devido a desistências, 

faltas, por doenças,entre outros (Figura 2).

Caracterização dos indivíduos

 Dos 14 indivíduos, 10 eram mulheres (57,1%), e 

4 (42,9%), homens. As idades variaram entre 19 e 56 

anos, onde os casos com maiores idades apresentaram-

Figura 1. Modelo da Escala Visual Analógica utilizado (Disponível 
em http://www.eletroterapia.com.br/regua-dor.jpg).

Figura 2. Fluxograma de ingresso, exclusão e perda dos indiví-
duos participantes do estudo com as justificativas encontradas.
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-se no Método Modificado (um com cervicalgia e outro 

com lombalgia). À observação do Índice de Massa Cor-

poral (IMC), a maioria foi considerada normal(20), ape-

nas dois foram considerados obesos sendo um no Méto-

do Convencional com Cervicalgia e outro no Lombalgia. 

Todos ligados à Universidade por algum tipo de vínculo 

prévio por suas profissões ou ocupações (pacientes de 

outros serviços, estudantes, funcionários ou prestadores 

de serviço) (Tabela I).

Escala Visual Analógica (EVA)

Os resultados ao Método Convencional apesar de 

mostrar melhora para cervicalgia e lombalgia, onde se 

observou a maior ou igual a 66,7%, mostraram os dois 

únicos casos de piora (casos 2 e 6 de cervicalgia e lom-

balgia, respectivamente) que ocorreram , sendo um deles 

(caso 2) 200% pior do que o estado inicial (Figura 3).

Já entre os casos submetidos ao Método Modificado 

não houve piora. 85,7% dos casos apresentou melhora 

para cervicalgia e lombalgia, apresentando ganhos entre 

25% e 100%. Para apenas dois casos (caso 5 e caso 9) 

não houve diferenças no resultado após o tratamento.

Capacidade Funcional 

O Método Convencional foi o único a mostrar va-

lores piores tanto para lombalgia como para cervical-

Tabela I. Distribuição entre os grupos de intervenção com características antropométricas.

Método de Intervenção Sexo Idade* IMC Profissão Comorbidade EVA CF

Convencional Cervicalgia (n=3)

Caso 1 M 22 23,37 Estudante Doença Metabólica 6 9

Caso 2 F 38 24,03 Professora - 1 12

Caso 3 F 27 33,49 Área de saúde - 8 11

Modificado Cervicalgia (n=2)

Caso 4 F 21 18,78 Estudante - 6 12

Caso 5 M 54 22,07 Autônomo - 7 17

Convencional Lombalgia(n=4)

Caso 6 M 31 20,45 Área de saúde - 2 5

Caso 7 F 22 20,56 Estudante - 3 3

Caso 8 M 35 24,20 Tec. Informação - 3 2

Caso 9 F 24 21,90 Área de saúde - 3 4

Modificado Lombalgia (n=5)

Caso 10 F 20 25,01 Estudante Escoliose 6 8

Caso 11 F 56 34,49 Dona-de-casa HAS 3 11

Caso 12 M 23 22,64 Estudante - 3 6

Caso 13 M 22 26,59 Estudante - 4 1

Caso 14 F 19 24,55 Estudante - 2 3

IMC – Índice de Massa Corporal
EVA – Escala Visual Analógica (valores obtidos à avaliação)
CF – Capacidade Funcional (valores obtidos à avaliação)
M = Masculino; F = Feminino
Idade – em anos

Figura 4. Representação gráfica da variação de melhora (em 
%) para a Capacidade Funcional.

Figura 3. Representação gráfica da variação de melhora (em 
%) para a Escala Visual Analógica (EVA).
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gia (Figura 4). O maior valor de piora ficou para o caso 

9 com lombalgia (75%). No entanto, o caso 8 mostrou a 

maior melhora para o método com valor de 100%.

O Método Modificado, que mostrou melhora em 

85,7% dos casos, obteve valores de melhora de 8,3% e 

11,8% para as cervicalgias (casos 4 e 5 respectivamen-

te) e valores maiores de 60% para a maioria dos casos 

de lombalgia (casos 10,12 e 13).

Qualidade de Vida

Para o Domínio Físico 71,4% dos casos mantiveram 

ou melhoraram seus escores, com ganhos variando de 

3,7 a 26,1%, sendo os maiores ganhos observados para 

lombalgias e os maiores decréscimos para cervicalgias 

(8,0 a 12,5%), não sendo verificado um padrão em re-

lação ao método de intervenção (Figura 5).

No Domínio Global, referente a percepção da quali-

dade da vida, em 64,3% dos casos foi mantido o quadro 

inicial. Apenas um paciente (caso 14) apresentou redu-

ção do escore no domínio global, condizente com piora 

de sua percepção sobre a QV.

O maior aumento do Domínio Global ocorreu para 

o caso 3, portador de cervicalgia e submetido ao Método 

Convencional, sendo este o único caso com melhora efe-

tiva entre os portadores de cervicalgia, pois os demais 

mantiveram seus escores. Já os pacientes com lombal-

gia que apresentaram aumento nos escores, apresenta-

ram o mesmo percentual de ganho de 14,3%.

Análise qualitativa  da associação dos desfechos 

nível de Dor, CF e QV

A relação redução da dor vs. melhora na capaci-

dade funcional vs. melhora na qualidade de vida ana-

lisada para os resultados foram expostos na Tabela II 

para todos os desfechos estudados. Os melhores casos 

(casos 3, 8,10, 12 e 14) apresentaram melhora para 

pelo menos 3 dos 4 desfechos estudados. Dentre eles, 

os casos 3 e 12 apresentaram 100% de melhora para os 

desfechos do estudo.

DISCuSSÃO

Nos resultados obtidos para dor, pudemos obser-

var que os melhores valores ocorreram para os indiví-

duos submetidos a ambos os (Métodos Convencional e 

Modificado).

De forma geral, o Método Convencional mostrou-se 

pior para cervicalgias e lombalgias que o Método Modi-

ficado, devido ao fato de que os únicos casos de piora 

foram relacionados a ele. Para o Método Modificado, 

todos os indivíduos obtiveram melhora ou não apresen-

taram diferenças. Estes resultados sugerem que apesar 

de ambos serem técnicas de mobilização vertebral, ao 

contrário do encontrado na literatura para lombalgias(2) 

e cervicalgias(21), o Método convencional pode não ser 

indicado a indivíduos que apresentarem características 

semelhantes as descritas neste estudo.

Os resultados encontrados para cervicalgias nesse 

estudo corroboram com os expostos em um estudo 

que também utilizou a mobilização vertebral como tra-

tamento para cervicalgias(21), de forma que sugere-se 

novos estudos de ensaios clínicos randomizados e con-

trolados a fim de contribuir com evidências de maior 

poder para o tratamento das cervicalgias.

 É pertinente observar que, para o Método Modifi-

cado, a maioria dos valores de melhora está acima de 

50%, o que pode ser colocado como fator favorável a 

sua aplicação na prática clínica, uma vez que a redução 

do tempo de mobilização mostrou-se aqui clinicamente 

Figura 5. Representação gráfica da variação de melhora (em 
%) para a Qualidade de  Vida (QV).

Tabela II. Análise qualitativa da associação dos desfechos nível 
de Dor, CF e QV a partir dos ganhos percentuais por caso.

Casos/ Método de Intervenção Dor CF DF - 
QV

IG - 
QV

Convencional Cervicalgia (n=3)

1 + - + 0

2 - + - 0

3 + + + +

Modificado Cervicalgia (n=2)

4 + + 0 0

5 0 + - 0

Convencional Lombalgia(n=4)

6 - + + 0

7 + - - 0

8 + + 0 +

9 0 - + 0

Modificado Lombalgia (n=5)

10 + + + 0

11 + 0 + 0

12 + + + +

13 + + - +

14 + + + -
(o ): sem alterações; (+): para melhora percentual e ( - ) para piora 
percentual do desfecho
DF-QV: Domínio Físico para Qualidade de Vida; DG-QV: Domínio Global 
para Qualidade de Vida
CF : Capacidade Funcional
QV: Qualidade de Vida
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eficaz para a redução da dor. Além disso, os resultados 

para a redução da dor condizem com as evidências da li-

teratura, que para as cervicalgias pode haver melhora(21) 

e para as lombalgias a mobilização é eficaz(2). No entan-

to, são necessários estudos mais aprofundados sobre o 

tema a fim de obter-se melhor embasamento para rela-

tar sua aplicabilidade e viabilidade como método de in-

tervenção. 

Um estudo mostrou que utilizando-se de subdivi-

sões da escala de escore total, o RMQ pode ser usado 

pode ser usado para predizer se o paciente vai ou não se 

recuperar(22). O RMQ é, portanto, uma ferramenta ade-

quada de avaliação para tomada de decisões quanto ao 

tratamento de pacientes com lombalgia quando se leva 

em consideração o escore inicial. Dessa forma, para es-

tudos futuros ou intervenção clínica, pode-se usar esta 

regra de tomada de decisão de tratamento a fim de de-

finir o que esperar dos indivíduos, para melhor escolha 

de métodos de tratamento. 

O Neck Disability Index (NDI) é uma ferramenta 

apropriada para avaliações antes e depois do tratamen-

to para cervicalgias crônicas(23), sendo amplamente uti-

lizada na literatura como método avaliativo. Num es-

tudo(3) foram encontrados resultados clinicamente, mas 

não estatisticamente significantes, para dor e função 

pela utilização do NDI que favoreceram a mobilização 

vertebral cervical para o tratamento das cervicalgias. 

Os nossos resultados foram condizentes com os obtidos 

neste estudo, principalmente para o Método Modificado 

de mobilização onde não houve valor de piora nos casos 

submetidos a ele. Sugere-se, portanto, que para estu-

dos futuros sobre os métodos de mobilização vertebral o 

NDI pode ser uma forma segura de avaliar os indivíduos.

As diferenças ente os métodos sugerem, de manei-

ra geral, que os indivíduos do sexo feminino submetidos 

a ambos os métodos para cervicalgias tendem a apre-

sentar valores de melhora a técnica, concordando com 

resultados encontrados na literatura(24) onde as mulhe-

res estão no grupo que melhor responde a terapia. Já 

para as lombalgias, os indivíduos podem ter apresenta-

do resultado diferente do esperado. Isso pode ter ocor-

rido devido a importância de alocar os indivíduos segun-

do os tratamentos que estes apresentariam maior bene-

fício, uma vez que as respostas destes indivíduos com 

características diversas podem ser diferentes do que se 

espera quando estes são submetidos ao mesmo grupo 

de tratamento(25).

Os resultados da avaliação de qualidade de vida 

não mostraram no Domínio Físico um padrão em rela-

ção ao método de intervenção. Esta relação não encon-

tra nos dados expostos explicação para diferenciação 

do padrão até agora colocado, uma vez que este domí-

nio engloba diretamente facetas relacionadas a temas 

compostos neste trabalho (dor e desconforto, mobilida-

de atividades cotidianas e capacidade para o trabalho). 

No entanto, as facetas sono e repouso e energia e fadi-

ga podem ter sido os principais fatores de interferência 

nos resultados obtidos. O Domínio Global por sua vez 

mostrou relação parecida a encontrada para o Físico em 

relação ao método de intervenção. É pertinente comen-

tar que a relação entre os domínios é independente, de 

forma que os casos que apresentaram melhora para o 

Domínio Global não necessariamente apresentaram me-

lhora para o Domínio Físico e vice-versa. Os resultados 

mostrados neste estudo podem ter sofrido a interferên-

cia da característica do instrumento avaliativo utilizado 

que se refere ao que os indivíduos submetidos a ele sen-

tem/acham/percebem de sua qualidade de vida nas últi-

mas duas semanas. Sendo um questionário longo, este 

fator de critério de resposta pode ser esquecido ao longo 

da avaliação do indivíduo, remetendo-o a situação de 

passado mais distante. Também deve-se considerar que 

a qualidade de vida assim medida é auto-relatada. Os 

indivíduos são os únicos responsáveis pelas respostas 

que apresentam e este também pode ser um fator limi-

tante da capacidade de resposta fidedigna ao momento 

vivido pelo mesmo.

Dos estudos que afirmam a terapia de manipula-

ção vertebral como efetiva para o tratamento das dores 

na coluna, alguns deles levaram em consideração ava-

liações de qualidade de vida entre os critérios de resul-

tados para os estudos que abordaram(21,26). No entanto, 

o instrumento avaliativo utilizado comumente na litera-

tura não é o mesmo deste estudo. Sugere-se, portanto, 

que novos estudos utilizem este método avaliativo para 

qualidade de vida com finalidade de acrescentar conhe-

cimento para a literatura científica e também criar forma 

com boa aplicabilidade para seu uso.

Surpreendendo o esperado, o caso 3 apresentou 

resultados melhores para todas as avaliações realizadas 

dentre os casos presentes neste estudo. A relação redu-

ção da dor vs. melhora na capacidade funcional vs. me-

lhora na qualidade de vida ficou clara uma vez que os 

resultados foram positivos para todos os aspectos. Os 

dados para este caso vão de encontro a literatura que 

diz que a mobilização sozinha não surte efeito no trata-

mento de cervicalgias(26). Isto sugere que há beneficio 

ao tratamento convencional de mobilização para indiví-

duos com suas características.

O caso 8 apresentou-se com valores positivos para 

a maioria dos desfechos (3 de 4) apresentando a rela-

ção de melhora no Domínio Global sem melhora no Do-

mínio Físico. Os seus resultados são uniformes, uma vez 

que a melhora dos níveis de dor e capacidade funcio-

nal estão relacionadas com a melhora da globalidade da 

qualidade de vida. Uma vez que o Domínio Físico englo-

ba características de sono, fadiga, atividades de vida co-

tidiana e tantos outros, algum destes aspectos pode ter 

interferido na percepção deste domínio para o indivíduo 

no momento da avaliação ou no período que ela se re-
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fere (duas semanas). O resultado para este caso con-

diz com o que se encontra na literatura que estabelece a 

mobilização como eficaz no tratamento de lombalgias(2).

Os casos 10, 12 e 14 foram todos submetidos ao 

método Modificado de mobilização para lombalgias. 

Estes, representam 60% do grupo submetido ao mé-

todo. Todos mostram melhora de pelo menos 3 dos 4 

desfechos analisados neste estudo. Diante destes fatos, 

pode-se sugerir que o Método Modificado seja indicado 

para tratamento das lombalgias. No entanto, são neces-

sários outros estudos com amostras maiores afim de se 

inferir relações reais sobre o método.

Os casos de indivíduos obesos (caso 3 e 6) não 

foram excluídos deste estudo devido ao fato que aos re-

sultados não foram observadas discrepâncias em seus 

valores comparados aos outros. Apesar de não estarem 

bem distribuídos entre os grupos, a relação entre obe-

sidade e dor na coluna com relação de causa e conse-

quência para estes casos não pode ser estabelecida. No 

entanto, estudos futuros deverão evitar o uso de indiví-

duos obesos afim de evitar fatores de confundimento. 

Os conhecimentos obtidos neste estudo permiti-

ram verificar a existência de interferências nos resulta-

dos quando o tempo de mobilização vertebral do método 

foi alterado. A partir destes resultados espera-se subsí-

dios para a realização de futuros ensaios clínicos con-

trolados e randomizados afim de fomentar um protocolo 

com menor tempo de mobilização na aplicação da técni-

ca de mobilização vertebral aqui estudada.

O estudo encontrou muitas limitações diante do nú-

mero reduzido de indivíduos. Sugere-se que em estudos 

futuros sejam utilizadas ferramentas de captação de pa-

cientes mais efetiva. 

CONCLuSõES

A comparação descritiva neste estudo para níveis 

de dor, da capacidade funcional e da qualidade de vida 

dos indivíduos submetidos ao tratamento pelo Método 

Maitland para lombalgias e cervicalgias em dois protoco-

los de atendimento, um Convencional e outro Modifica-

do, com tempo de mobilização vertebral reduzido, suge-

re que o Método Modificado tem a capacidade de trazer 

maiores benefícios para a diminuição do nível de dor e 

melhora da capacidade funcional, mesmo sem caracte-

rização do tipo de interferência que exerce sobre a qua-

lidade de vida. 
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Resumo

Introdução: A Fisioterapia Desportiva possui papel fundamental no esporte principalmente para o atleta. Dentre os 

métodos que visam recuperar o atleta em caso de lesões ou prevenção, manutenção e preparação física, temos o Ree-

ducação Postural Global Souchard e o Stretching Global Ativo, respectivamente. Esses métodos são baseados em pos-

turas e auto posturas previamente estabelecidas baseadas em alongamentos sustentados contra uma resistência ativa 

com intuito de atingir a globalidade dos gestos esportivos praticados pelo atleta. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 

avaliar, através de uma revisão da literatura, as possíveis contribuições dos métodos de Reeducação Postural Global 

(RPG Souchard) e Stretching Global Ativo (SGA) no mundo esportivo. Método: Foi realizada uma revisão sistemática 

de estudos publicados até agosto de 2012 nas bases de dados Bireme, Medline/Pubmed, Google Acadêmico, Scielo, 

Portal Capes e Lilacs. Foram incluídos os artigos que avaliaram o efeito do RPG Souchard ou do SGA em atletas, sem 

restrição em relação ao tipo de estudo. Resultados: Foram encontrados cinco artigos para revisão sendo três deles 

RPG e os outros dois de SGA. Conclusão: Existem poucas evidências dos efeitos do RPG e do SGA como intervenção 

fisioterapêutica em atletas, dificultando estabelecer consenso ou conclusões sobre a eficácia das propostas terapêuti-

cas no contexto esportivo, porém, empiricamente, fisioterapeutas que utilizam o método têm obtido resultados satis-

fatórios no tratamento de lesões e prevenção em atletas.

Palavras-chave: Reeducação Postural Global, Stretching Global Ativo e lesões no esporte.

Abstract

Introduction: The sports physiotherapy has key role in the sport, especially for the athlete. Among the methods 

aimed at prevention, maintenance and fitness or recover the athlete in case of injuries exist the Global Postural Reed-

ucation Souchard and Global Active Stretching. These methods are based on postures and self postures based on pre-

viously established stretching against an active resistance in order to achieve the full range of sporting gestures prac-

ticed by the athlete. Objective: The aim of this study was to evaluate, through a literature review, the possible con-

tributions of methods Global Posture Reeducation (RPG Souchard) and Stretching Global Assets (SGA) in the sporting 

world. Method: This study was a systematic review of studies published through August 2012 in the databases Bi-

reme, Potal Capes and Lilacs. We included articles that evaluated the effect of RPG Souchard or SGA in athletes with-

out restrinção regarding the type of study. Results: We found five items for review, three of RPG and two SGA. Con-
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Keywords: Global Postural Reeducation, Global Active Stretching and sports injuries.

Recebido em: 19/09/2013 Aceito em: 28/11/2013.

1. Pós graduanda em Fisioterapia Esportiva, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (MG), Brasil.
2. Mestranda em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte (MG), Brasil.

Endereço para correspondência:
Gabriela Nader Cabral de Freitas - Email: fisio_especializada@yahoo.com.br



598

Ter Man. 2013; 11(54):597-604

Reeducação Postural Global Souchard e Stretching Global Ativo no esporte.

INTRODuÇÃO 

O esporte de alto nível ou de alto rendimento é 

aquele que exige dedicação exclusiva do atleta para a 

obtenção da excelência no seu desempenho.(1) Nesse 

contexto, o indivíduo é submetido à sobrecarga do sis-

tema musculoesquelético proveniente dos treinamentos 

intensivos, competições subsequentes e pouco tempo 

para descanso. Quando a demanda imposta ao indivíduo 

supera a capacidade do organismo de lidar com as for-

ças reacionais, há um aumento da predisposição ao pro-

cesso patológico ou à lesão (2). Desta maneira, as lesões 

podem ter direta relação com a busca da maximização 

de rendimento e das possíveis falhas que podem ocorrer 

durante este processo de preparação do atleta, como na 

iniciação cada vez mais precoce das atividades competi-

tivas, no aumento inadequado da carga de treinamentos 

e na frequência de jogos.(3)

As lesões esportivas refletem uma disfunção prévia 

do organismo, havendo possibilidade de dor e aumento de 

riscos de disfunções maiores. Além disso, o indivíduo é le-

vado à interrupção ou limitação da atividade esportiva por 

algum tempo ou encerramento precoce da carreira, geran-

do consequências irreparáveis na vida pessoal e familiar.(4)

Estudos que identificam a prevalência de lesão em 

atletas e seus mecanismos potenciais apontam que as 

lesões musculares estão entre as maiores causas de le-

sões e afastamento no mundo esportivo.(5) Esse pano-

rama torna-se um desafio para os especialistas da área 

em decorrência da lenta recuperação do sistema mus-

cular, das frequentes sequelas e possíveis reincidências 

de lesão. Esses dados corroboram com os de Hawkins e 

Fuller ao citarem que os principais tipos de lesões mus-

culares são as entorses, contusões e luxações.

As causas das lesões são multifatoriais e resultan-

tes de uma interação dinâmica entre os fatores de risco 

intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são re-

lacionados às características do próprio indivíduo como 

idade, sexo, condição física, flexibilidade, história da 

lesão e somatotipo. Já os fatores extrínsecos dizem res-

peito às características ambientais na qual o indivíduo 

está inserido como: condições do tempo, local de treina-

mento e qualidade dos equipamentos utilizados.(7) 

Dentre os fatores que contribuem para a ocorrên-

cia de lesões os mais comuns são o aumento da idade(8), 

a presença de alterações posturais(9), encurtamentos e 

desequilíbrios musculares.

A frequência das lesões pode variar com o tempo 

de prática esportiva, com o número de horas de treino 

semanal e idade. Pode ser considerada a principal causa 

de afastamento dos atletas, influenciando o desempe-

nho e possivelmente o psicológico, decorrente a demora 

do retorno às práticas esportivas. Afeta a equipe como 

um todo (principalmente treinadores e atletas), pois in-

terrompe o processo evolutivo de adaptações sistemáti-

cas impostas pelo treinamento.(8, 10, 11)

 Os tipos e os locais de lesão são característicos de 

cada modalidade como por exemplo: no futebol a maior 

incidência de lesões ocorre em membros inferiores, a 

osteíte púbica e as distensões musculares;(12) no judô e 

natação, são mais comuns lesões nos joelhos;(13, 14) no 

volei prevalecem as lesões de ombro, joelho, tornoze-

lo;(15) em esportes que exigem maior demanda de mem-

bros superiores são: osteocondrite, síndrome do pin-

çamento, tendinopatias, rupturas do manguito rotador, 

síndromes compressivas e instabilidade de ombro.(16)

Estudos realizados com atletas de futebol e nata-

ção que verificaram a associação entre alterações pos-

turais e lesão, apontam as principais alterações pos-

turais comuns nos atletas: escoliose; desalinhamen-

to do ângulo inferior da escápula; desalinhamento de 

glabela; assimetria de quadril e de membros inferio-

res; tornozelo valgo, joelhos varos, rotação interna da 

pelve; elevação da pelve; anteversão pélvica; hiperlor-

dose lombar; cifose torácica; protusão cervical e assi-

metria no triângulo de Tales.(15, 13, 14) Fernández, em seu 

estudo sobre a relação da prática do futebol e o encur-

tamento muscular, concluiu que os jogadores de fute-

bol apresentam maior encurtamento da cadeia poste-

rior, principalmente dos membros inferiores, destacan-

do os isquiotibiais. 

Problemas posturais podem ser atribuídos à rotina 

de treino, onde há a tendência em concentrar, demasia-

damente, o trabalho de sobrecarga nos grupos muscu-

lares mais solicitados (responsáveis pelos gestos espor-

tivos), desconsiderando a ação destes sobre os múscu-

los profundos que agem sobre a manutenção da postu-

ra e estes problemas posturais podem ter direta relação 

com as lesões.(3,18) A exposição a uma rotina intensa e 

específica de exercícios físicos, típicos de cada despor-

to, produz um resultado estético que se traduz em alte-

rações posturais.(14, 19, 20, 21)

Os músculos trabalham em conjunto tanto para 

manutenção da estática como para a realização de mo-

vimentos (dinâmica), pois, o sistema nervoso central 

não atende o trabalho de um músculo isolado ou em um 

único plano, mas, sim, de forma tridimensional. Portan-

to, qualquer alteração postural causará a retração de 

suas cadeias musculares posturais e vice-versa, e qual-

quer agressão nestas cadeias causará uma alteração de 

desalinhamento ósseo.(16) Os músculos são organizados, 

interligados e harmonizados entre si em forma de ca-

deias.(22) A contração de um músculo, não só transmi-

te tensão no tendão e no segmento que lhe diz respeito, 

transmite também uma tensão muito longe através do 

sistema aponeurótico, por meio do reflexo miotático in-

verso ou reflexo inverso de estiramento, que foi descri-

to por Sherinton.(16) 

O músculo que permite ser alongado antes de pro-

duzir movimento gera força superior, decorrente da in-

tervenção do reflexo miotático e do papel desempenha-
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do pela elasticidade em série, conclui Cometti ao citar a 

experiência de Schimidtbleicher, 1985, na qual ilustrou 

o papel do reflexo miotático no salto contra movimento.

A rigidez muscular fragiliza os tendões, não permi-

te boa restituição da força passiva e diminui os amorteci-

mentos, aumentado, desta maneira, o risco de acidentes. 

Decorrente a afirmativa, encorajar rigidez muscular seria 

arriscar uma evolução patológica e um prematuro enve-

lhecimento dos tecidos.(24) Dessa forma, para a adequada 

preparação desse atleta, Souchard orientou que os alon-

gamentos devem ser introduzidos na preparação da prá-

tica esportiva da mesma forma que os exercícios dinâmi-

cos e o treino técnico. Dados semelhantes são aponta-

dos por Ramos, ao enfatizar que tão importante quanto 

o desenvolvimento das qualidades específicas para o alto 

desempenho, deve ser a preocupação com a postura e o 

equilíbrio muscular, tendo em vista que estes influenciam 

no rendimento do atleta e podem minimizar a incidência 

de lesões desportivas. 

Nesse contexto, Raganose enfatizou a importância 

da análise postural adequada dos atletas assim como 

a introdução de um programa específico de treinamen-

to muscular no intuito de reabilitar ou prevenir lesões. 

Nesse intuito Souchard propõe o RPG Souchard (Reedu-

cação Postural Global) e o SGA (Stretching Global Ativo) 

inseridos na prática esportiva oferecendo ao atleta con-

dições osteomioarticulares para prevenção e reabilita-

ção de possíveis lesões. 

A Reeducação Postural Global (RPG Souchard) é 

um Método (procedimento racional do espírito para che-

gar ao conhecimento ou à demonstração de uma verda-

de) de Tratamento Proprioceptivo (correção dos elemen-

tos musculoarticulares na base das informações proprio-

ceptivas) de Inibição. De maneira que os alongamentos 

realizados são sustentados contra uma resistência ativa 

de baixa intensidade, promovendo ativação do reflexo 

miotático inverso. O método é indicado para inúmeras 

patologias do domínio da fisioterapia, tais como: alte-

rações morfológicas, lesões articulares, problemas pós-

-traumáticos, patologias neurológicas espásticas e pa-

tologias respiratórias. Seu objetivo é inibir as inibições 

que constituem as retrações musculofibrosas, liberando 

o movimento e recuperando a força ativa e passiva dos 

músculos anteriormente encurtados.(24) 

O RPG Souchard considera os sistemas musculares 

e esqueléticos como um todo e trata de forma individual, 

com trabalho corporal tanto estático (contração isomé-

trica) como dinâmico (contração isotônica). O objetivo 

desse tratamento é melhorar tônus, função e força mus-

cular, propriocepção e percepção, alinhamentos articu-

lares, coordenação, equilíbrio e marcha.(27) Moreno et al 

acrescenta que o método mantém a musculatura alon-

gada por tempo prolongado e atua de forma integrada 

sobre as cadeias, o que possibilita adaptações que per-

mitem a melhora da flexibilidade e da força. 

Teodori et al afirma que o RPG Souchard apresen-

ta uma especial preocupação com o alongamento dos 

músculos respiratórios. Afirmação esta baseada no re-

lato de Souchard, ao afirmar que todas as posturas do 

RPG Souchard permitem o alongamento da musculatu-

ra respiratória, concedendo preferência à duas posturas 

que permitem melhor estabilidade dos pontos de inser-

ção do diafragma, sendo ideais para obtenção do alon-

gamento dos músculos inspiratórios. E acrescenta que o 

alongamento do diafragma é obtido através da fixação 

de suas inserções associado à sua contração excêntrica. 

A constante contração da musculatura respiratória con-

cede uma postura inspiratória,(30) diante deste fato Mo-

reno et al conclui que esta condição restringe a mobi-

lidade da caixa torácica. Essa abordagem torna-se im-

portante para o atleta uma vez que atividades isotônicas 

concêntricas e isométricas em posições curtas e repeti-

tivas levam a perda do comprimento dos músculos da 

estática (dentro deste grupo muscular estão os múscu-

los respiratórios, também sujeitos a encurtamentos, ge-

ralmente os inspiratórios), desequilíbrios musculares,(29) 

restrição de mobilidade de caixa torácica e consequente 

comprometimento de desempenho.(24, 26) 

Já O SGA (Stretching Global Ativo) é definido por 

Souchard como um método não terapêutico que objeti-

va a obtenção, recuperação ou manutenção do compri-

mento muscular, auxiliando na prevenção, manutenção 

e preparação física do indivíduo. Fundado sobre os prin-

cípios da RPG Souchard, pode ser incluído na lista de di-

ferentes abordagens de alongamentos, sendo diferen-

ciado por realizar contrações sustentadas, de baixa in-

tensidade, do músculo alongado. Praticado através do 

emprego de autoposturas derivadas da RPG Souchard, 

sem intervenção manual do fisioterapeuta, onde o pra-

ticante deve buscar alcançar a globalidade dos alon-

gamentos opondo resistência a eles, sendo um traba-

lho ativo e excêntrico. As autoposturas se caracterizam 

por: lentidão das progressões, tempo de manutenção do 

alongamento, globalidade dos estiramentos e sua coe-

rência em função da organização das cadeias de coorde-

nação neuromuscular, controle das compensações, con-

trações sustentadas de baixa intensidade dos músculos 

alongados, cuidado dedicado ao alongamento dos mús-

culos da coluna vertebral e expiração profunda. O méto-

do busca restabelecer o quanto antes o comprimento e 

a extensibilidade muscular anteriores ao esforço, favo-

recendo ganho de mobilidade e consequentemente re-

sistência à ruptura dos ligamentos e tendões. E permite 

ao atleta “operar” uma pré ativação muscular, facilitan-

do o  mecanismo antecipado dos movimentos memori-

zados (feed forward).

Grau destaca que o SGA se diferencia dos alonga-

mentos tradicionais por considerar e empregar cinco gran-

des princípios reunidos: os músculos existem em “ca-

deias”, cada músculo possui diversas fisiologias (deven-
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do imprimir tensão em todos os planos de movimento), o 

alongamento dos músculos obedece à mesma fórmula físi-

ca dos materiais viscosos e elásticos, os alongamentos são 

sempre ativos e a respiração é fundamental. 

O SGA associa necessidade esportiva específica, 

cadeias musculares e realização de posturas globais, 

empregando autoposturas que atuarão nos músculos 

que estão dificultando ou freando o movimento, nos que 

participam do movimento e nos que acarretam compen-

sações. Sua prática auxilia o atleta a compreender a bio-

mecânica do seu gesto e os músculos a serem alonga-

dos, levando-o a melhor consciência corporal e melhor 

desempenho.(21)

Diante do exposto, Grau (2003) acredita que a prá-

tica da flexibilização atenua os efeitos da contração, pre-

para para o esforço e recupera pós esforço (tensão pro-

duzida pelo alongamento comprime a rede arterioveno-

sa, acompanhada por uma fase de relaxamento facili-

tando o retorno venoso), minimizando bastante os ris-

cos de acidentes musculares e articulares, citando o 

stress, o equilíbrio psicológico, predisposições genéticas 

e outros como fatores de riscos. Ressalta que o suces-

so da aplicação do método está na execução de todos 

seus princípios, na percepção e intervenção das com-

pensações, na correta condução do gesto a ser realiza-

do, na boa compreensão e entendimento do pratican-

te e a escolha das autoposturas preferenciais indicadas 

para cada esporte. 

Cabe a nós, fisioterapeutas, através de pesquisas/

avaliações/intervenções, baseadas em evidenciais científi-

cas, manter e recuperar o instrumento de trabalho do atle-

ta. Por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar, através 

de uma revisão da literatura, as possíveis contribuições 

dos métodos RPG Souchard e SGA no mundo do esporte.

MÉTODO

Foi realizada uma busca nas bases de dados Bire-

me, Medline/Pubmed, Google Acadêmico, Scielo, Portal 

Capes e Lilacs. Foram utilizadas as palavras-chaves: glo-

bal posture reeducation, global active stretching, sports 

injuries. A mesma estratégia de busca foi realizada em 

todas as bases de dados pesquisadas, realizando cruza-

mento e busca isolada de cada descritor. Não houve res-

trição quanto às datas de publicação dos artigos.

Foram selecionados estudos que avaliaram o efeito 

do RPG Souchard ou do SGA em atletas, sem restrição 

em relação ao tipo de estudo, que apresentassem re-

sultados e a atuação destes dois métodos fisioterapêu-

ticos no esporte. Deveriam envolver atletas com idades 

entre 11 e 28 anos, sem restrição de modalidade espor-

tiva e sexo.  

Foram incluídos artigos que apresentassem como 

intervenção, as posturas utilizadas pelo RPG Souchard e 

SGA, descritas pelo criador dos métodos, Philippe Sou-

chard, dentre elas: bailarina (em pé com inclinação an-

terior) e rã no ar, rã no chão de braços abertos.

Os estudos selecionados deveriam apresentar 

como desfecho a intervenção do RPG Souchard ou do 

SGA nas variáveis relacionadas a dor, postura, flexibi-

lidade, resistência, gesto esportivo e espirometria. Não 

havendo restrição quanto ao método de avaliação das 

variáveis descritas.

RESuLTADOS

A busca resultou em um total de 634 artigos, porém 

615 foram excluídos pela leitura do título ou resumo e 

14 eram repetidos. Assim, cinco resumos foram selecio-

nados para checagem dos textos completos e elegidos 

para essa revisão já que se enquadravam nos critérios 

de inclusão anteriormente definidos. (Figura. 1).

A caracterização dos artigos selecionados foi reali-

zada a partir da extração dos seguintes dados: tipo de 

estudo, característica da amostra, grupo de compara-

ção, tipo de intervenção, método de avaliação, duração 

e frequência da intervenção, resultados e desfecho (Ta-

bela 1).

DISCuSSÃO

RPG Souchard e o SGA são métodos da fisiotera-

pia que atendem as necessidades de cada indivíduo e de 

cada modalidade esportiva, ou seja, elegem as postu-

ras/auto-posturas, através de uma avaliação criteriosa 

e de acordo com a necessidade atlética. As intervenções 

realizadas em cada postura irão depender da demanda 

necessária e específica de cada indivíduo, assim como o 

período e a quantidade de procedimentos realizados em 

busca de um resultado satisfatório.(21,24)      

Achados literários encontrados, referentes ao RPG 

Souchard e ao SGA em atletas, buscaram avaliar pos-

tura, flexibilidade, gesto esportivo e a capacidade vital 

Figura 1. Fluxograma do estudo.



601

Ter Man. 2013; 11(54):597-604

Gabriela Nader Cabral de Freitas, Cíntia Freire.

T
a
b

e
la

 1
. 
S
ín

te
se

 d
a
 R

ev
is

ã
o

A
rt

ig
o

T
ip

o
 d

e
 E

s-
tu

d
o

T
a
m

a
n

h
o

 d
a
 

a
m

o
st

ra
G

ru
p

o
 d

e
 

co
m

p
a
ra

çã
o

In
te

rv
e
n

çã
o

M
é
to

d
o

 d
e
 A

v
a
li
a
çã

o
D

e
sf

e
ch

o
R

e
su

lt
a
d

o
s

P
e
ro

n
i 
e
t 

a
l,

 
2

0
1

0
E
st

u
d
o
 d

e 
ca

so

n
=

 2
 m

u
lh

er
es

 
(1

1
 a

 1
5
 a

n
o
s)

 
B
a
ila

ri
n
a
s 

cl
á
s-

si
ca

s

N
/A

. 
2
4
 s

es
sõ

es
, 

5
0
 

m
in

/2
x/

se
m

a
n
a

S
G

A
 (

p
o
st

u
ra

 r
ã
 n

o
 a

r,
 

se
n
ta

d
a
 e

 b
a
ila

ri
n
a
),

 
d
es

cr
it
a
s 

p
o
r 

S
o
u
ch

a
rd

av
a
liç

ã
o
 p

o
st

u
ra

l 
fo

to
g
ra

m
é -

tr
ic

a
 c

o
m

p
u
ta

d
o
ri
za

d
a
 s

o
ft

-
w

a
re

 S
A
P
O

Po
st

u
ra

In
d
iv

íd
u
o
 A

 -
  
a
u
m

en
to

 d
e 

1
1
,9

º 
d
o
 â

n
g
u
lo

 d
o
 j
o
el

h
o
E
 e

 
5
,5

º 
d
o
 j
o
el

h
o
 D

; 
d
im

in
u
iç

ã
o
 d

e 
5
,1

º 
d
o
 t

o
rn

o
ze

lo
 E

 e
 2

,8
º 

d
o
 

to
rn

o
ze

lo
 D

. 
 

In
d
iv

íd
u
o
 B

 -
 a

u
m

en
to

 d
e 

1
4
,1

º 
d
o
 j
o
el

h
o
 E

 e
 d

e 
4
,1

º 
d
o
 j
o
el

h
o
 

D
; 

d
im

in
u
iç

ã
o
 d

e 
5
,8

º 
d
o
 t

o
r-

n
o
ze

lo
 E

 e
 6

,4
 º

 d
o
 t

o
rn

o
ze

lo
 D

.  
E
m

 r
el

a
çã

o
 a

o
 a

lin
h
a
m

en
to

 
h
o
ri
zo

n
ta

l 
d
a
 p

el
ve

 h
o
u
ve

 
a
p
ro

xi
m

a
çã

o
 a

 u
m

a
 c

o
n
d
iç

ã
o
 

n
o
rm

a
l.

B
o

rg
e
s,

 B
.L

.A
, 

2
0

0
6

E
st

u
d
o
 e

x -
p
er

im
en

ta
l

n
=

1
4
 h

o
m

en
s 

(1
8
 

a
 2

8
 a

n
o
s)

 A
tl
et

a
s 

d
e 

B
a
sq

u
et

eb
o
l

G
C
=

 s
em

 i
n
te

rv
en

-
çã

o
 e

 m
es

m
a
 r

o
-

ti
n
a
 d

e 
tr

ei
n
o
 d

o
 G

E
)                        
                                             

G
E
=

 2
0
 s

es
sõ

es
, 

4
0
 

m
in

/2
x/

se
m

a
n
a
 e

 r
o
-

ti
n
a
 d

e 
tr

ei
n
o
 n

o
rm

a
l

R
P
G

 (
p
o
st

u
ra

 b
a
ila

-
ri
n
a
),

 d
es

cr
it
a
 p

o
r 

S
o
u
ch

a
rd

av
a
lia

çã
o
 f
o
to

m
ét

ri
ca

/s
o
ft

-
w

a
re

 C
o
re

lD
ra

w
 e

 B
a
n
co

 
W

el
ls

Fl
ex

ib
ili

d
a
d
e

A
u
m

en
to

 d
a
 fl

ex
ib

ili
d
a
d
e 

d
o
 G

E
 

(p
=

0
,0

0
7
) 

D
im

in
u
iç

ã
o
 d

o
 â

n
g
u
lo

 d
e 

fl
ex

ã
o
 

d
o
 q

u
a
d
ri
l 
(p

=
 0

,0
2
)

O
li
v
e
ir

a
 e

t 
a
l,

 
2

0
0

8
E
st

u
d
o
 q

u
a
se

  
ex

p
er

im
en

ta
l

n
=

 2
8
 (

1
8
 

a
 2

8
 a

n
o
s)

                    
                    
                    
  

A
tl
et

a
s 

d
e 

V
o
le

ib
o
l

G
C
=

 s
em

 i
n
te

rv
en

çã
o
                                              

G
E
=

 8
 s

em
a
n
a
s,

 4
5
 

m
in

, 
2
x/

se
m

a
n
a

S
G

A
 -

 p
o
st

u
ra

 r
ã
 n

o
 

ch
ã
o,

 r
ã
 n

o
 a

r 
e 

b
a
ila

-
ri
n
a
, 

d
es

cr
it
a
s 

p
o
r 

S
o
u
ch

a
rd

Pa
ss

iv
e 

K
n
ee

 F
le

xi
o
n
, 

te
st

e 
d
e 

fl
ex

ib
ili

d
a
d
e 

d
a
 d

is
tâ

n
ci

a
 

d
o
s 

d
ed

o
s 

a
o
 C

h
ã
o,

 g
o
n
ió

-
m

et
ro

 u
n
iv

er
sa

l,
 u

m
a
 fi

ta
 

m
ét

ri
ca

 fi
xa

d
a
 n

a
 p

a
re

d
e,

 
a
 b

a
te

ri
a
 d

e 
te

st
es

 A
H

P
E
R
 

Yo
u
th

 F
it
n
es

s 
Te

st
 e

 o
 T

es
te

 
d
o
 S

a
lt
o
 V

er
ti
ca

l

Fl
ex

ib
ili

d
a
d
e 

e 
G

es
to

 E
sp

o
rt

iv
o

A
u
m

en
to

 d
a
 fl

ex
ib

ili
d
a
d
e 

d
o
 G

E
 

em
 r

el
a
çã

o
 a

o
 G

C
: 

ex
te

n
sã

o
 

p
a
ss

iv
a
 d

o
 j
o
el

h
o
 (

p
<

0
,0

0
1
).

 
D

im
in

u
iç

ã
o
 d

a
 d

is
tâ

n
ci

a
 d

o
s 

d
e-

d
o
s 

a
o
 c

h
ã
o
 d

e 
G

E
 e

m
 r

el
a
çã

o
 

a
o
 G

C
 (

p
=

0
,0

0
2
) 

M
el

h
o
ra

 d
o
 g

es
to

 e
sp

o
rt

iv
o
 -

 
sa

lt
o
 (

p
=

0
,0

1
4
)

P
a
g

á
n

 e
t 

a
l,

 
2

0
0

9
E
st

u
d
o
 e

x -
p
er

im
en

ta
l

n
=

 1
0
 (

1
9
 

a
 3

2
 a

n
o
s)

          
          
          

A
tl
et

a
s 

d
e 

fu
te

b
o
l

G
C
=

 t
re

in
a
m

en
to

 e
m

 
ca

m
p
o
 3

x/
se

m
a
n
a
                            
                   

G
E
=

 t
re

in
a
m

en
to

 e
m

 
ca

m
p
o
 3

x/
se

m
a
n
a
 e

 1
 

ú
n
ic

o
 a

te
n
d
im

en
to

R
P
G

 -
 m

a
n
o
b
ra

 s
im

é-
tr

ic
a
 e

 a
ss

im
ét

ri
ca

 d
o
                                  

d
ia

fr
a
g
m

a
, 

p
o
st

u
ra

 r
ã
 

n
o
 c

h
ã
o
 c

o
m

 b
ra

ço
s 

a
b
er

to
s,

 d
es

cr
it
a
 p

o
r 

S
o
u
ch

a
rd

A
va

lia
çã

o
 e

xp
ir
o
m

ét
ri
ca

 
fo

rç
a
d
a
 e

 p
ro

va
 d

e 
p
re

ss
ã
o
 

in
sp

ir
a
tó

ri
a
 e

xp
ir
a
tó

ri
a

C
a
p
a
ci

d
a
d
e 

vi
-

ta
l 
re

sp
ir
a
tó

ri
a
 

(F
V
C
,F

E
V
1
, 

FE
V
1
/

FV
C
, 

P
IM

, 
P
E
M

)

N
ã
o
 a

p
re

se
n
to

u
 d

if
er

en
ça

 s
i-

g
in

ifi
ca

ti
va

 e
n
tr

e 
o
s 

g
ru

p
o
s 

(p
=

0
,0

5
)

P
a
g

á
n

 e
t 

a
l,

 
2

0
1

2
E
st

u
d
o
 e

x -
p
er

im
en

ta
l

n
=

 4
0
 (

3
5
 

h
o
m

en
s 

e 
5
 

m
u
lh

er
es

).
           
           
          

A
tl
et

is
m

o,
 t

ri
a
tl
o
 

e 
fu

te
b
o
l

G
C
 =

 s
em

 i
n
te

r-
ve

n
çã

o
 e

 t
re

in
-

a
m

en
to

 h
a
b
it
u
a
l                 
                                
                                
 

G
E
=

 4
 s

em
a
n
a
s,

 2
x/

se
m

a
n
a
 e

 t
re

in
a
m

en
to

 
h
a
b
it
u
a
l

R
P
G

 -
 m

a
n
o
b
ra

 s
im

é -
tr

ic
a
 e

 a
ss

im
ét

ri
ca

 d
o
                                  

d
ia

fr
a
g
m

a
 e

 p
o
st

u
ra

 
rã

 n
o
 c

h
ã
o
 b

ra
ço

s 
a
b
-

er
to

s,
 d

es
cr

it
a
 p

o
r 

S
o
u
ch

a
rd

A
va

lia
çã

o
 E

sp
ir
o
m

ét
ri
ca

C
a
p
a
ci

d
a
d
e 

vi
-

ta
l 
re

sp
ir
a
tó

ri
a
 

(F
V
C
,F

E
V
1
, 

FE
V
1
/

FV
C
, 

P
IM

, 
P
E
M

)

N
ã
o
 a

p
re

se
n
to

u
 d

if
er

en
ça

 s
ig

in
-

ifi
ca

ti
va

 e
n
tr

e 
o
s 

g
ru

p
o
s 

FC
V
 -

 C
a
p
a
ci

d
a
d
e
 V

it
a
l 

Fo
rç

a
d
a
; 

FC
V
1
 -

 C
a
p
a
ci

d
a
d
e
 V

it
a
l 

Fo
rç

a
d
a
 n

o
 P

ri
m

e
ir

o
 M

in
u
to

; 
P
IM

 -
 P

re
ss

ã
o
 I

n
sp

ir
a
tó

ri
a
 M

á
x
im

a
; 

P
E
M

 -
 P

re
ss

ã
o
 E

x
p
ir

a
tó

ri
a
 M

á
x
im

a
; 

G
E
 -

 G
ru

p
o
 E

x
p
e
ri

m
e
n
ta

l;
 G

C
 -

 G
ru

p
o
 C

o
n
tr

o
le

;  
R
P
G

 -
 R

ee
d
u
ca

çã
o
 P

o
st

u
ra

l 
G

lo
b
a
l;

 S
G

A
 -

 S
tr

et
ch

in
g
 G

lo
b
a
l 
A
ti
vo

.



602

Ter Man. 2013; 11(54):597-604

Reeducação Postural Global Souchard e Stretching Global Ativo no esporte.

respiratória, após a intervenção de um dos métodos.

Três dos cinco artigos elegidos, nesta revisão, de-

monstraram resultados positivos na utilização do RPG 

Souchard e do SGA em atletas, tais como: aumento 

da flexibilidade da musculatura posterior e melhora do 

gesto esportivo (salto vertical); aproximação da condi-

ção normal do alinhamento horizontal do ângulo do qua-

dril e diminuição da hiperextensão dos joelhos; aumento 

de flexibilidade da musculatura posterior e, consequen-

temente, diminuição do ângulo de flexão do quadril.

 Ao utilizar o método RPG Souchard, observou que 

a postura “em pé com inclinação anterior” (bailarina) 

promove um alongamento eficaz da cadeia posterior 

em atletas de basquetebol, principalmente dos múscu-

los paravertebrais e ísquios tibiais, levando ao aumen-

to da flexibilidade, facilitando a diminuição da angula-

ção da articulação coxofemoral. Essa aquisição poderia 

favorecer o desempenho esportivo e auxiliar na preven-

ção de lesões através do aumento da flexibilidade (rela-

ção comprimento-tensão) do músculo, podendo ser um 

valioso recurso complementar na preparação dos atletas 

de basquete, durante a prática esportiva. O autor desta-

cou também que não houve relato de presença de sinais 

de lesão, durante e após seu estudo, sendo este fator 

decorrente da forma de aplicação da postura, através do 

método RPG Souchard, que respeita o limite individu-

al de cada participante, para evolução do tratamento.(31) 

Em pesquisas realizadas, não foram achados resul-

tados significativos da aplicação do RPG Souchard em re-

lação à influência da intervenção nos valores espirométri-

cos. Possivelmente esse fato ocorreu devido a um curto 

período de intervenção, no qual não houve tempo suficien-

te para ocorrer as mudanças desejadas, tendo, em vista 

que o tecido leva um período para adaptar aos novos estí-

mulos. Além disso, houve uma grande diversidade de atle-

ta e de diferentes modalidades esportivas, utilizando uma 

única postura de intervenção, contrapondo o princípio da 

especificidade do treinamento. De uma maneira geral, a 

escolha de posturas e intervenções realizadas durante sua 

evolução depende da avaliação específica de cada indiví-

duo e de cada modalidade específica.(32,33)

Como resultado da aplicação do SGA, o autor pro-

põe um aumento da flexibilidade da cadeia posterior, em 

atletas de voleibol e da impulsão vertical (influenciado 

pelo ganho da flexibilidade) favorecendo a melhora da 

força muscular refletindo no desempenho dos atletas.(34)  

Foi detectada que a aplicação do SGA contribuiu 

para a correção da hiperextensão de joelho, em bailari-

nas, devido a provável redução da hipertonicidade dos 

músculos plantiflexores, (especificamente do sóleo), po-

dendo ser um método colaborador na prevenção de con-

sequências danosas sobre as estruturas articulares do 

joelho e no rendimento dos bailarinos. Apesar de apre-

sentar resultados positivos para aplicação do método 

SGA utilizou uma amostra pequena.(35)

No estudo realizado com atletas de voleibol, foram 

utilizadas duas auto posturas de intervenção,(34) já no 

estudo realizado com bailarinas, foram utilizaram três 

auto posturas,(35) em comum, a Bailarina, que foi a única 

postura aplicada no estudo realizados em atletas de bas-

quetebol em seu grupo experimental.(31) Possivelmente 

esta posição de pé com flexão anterior (bailarina) foi 

eleita devido à sua eficiência ao estiramento muscular 

da cadeia mestra posterior, indicada para reabilitação de 

patologias relacionadas com o encurtamento desta ca-

deia de coordenação neuromuscular e para proporcionar 

sua flexibilidade.(36) Estes autores realizaram suas inter-

venções, com a mesma frequência semanal, duas vezes, 

talvez pela necessidade do esporte em acelerar o pro-

cesso de reabilitação e prevenção, tendo em vista, na 

maioria dos casos, a frequência de uma vez por sema-

na ser suficiente. O tempo por dia variou entre quaren-

ta e cinco minutos e cinquenta minutos e o número de 

intervenções variaram de 16 a 20. Demonstraram con-

tribuição dos métodos, abordados: no ballet, basque-

te e no vôlei.

CONCLuSÃO

Apesar dos inúmeros benefícios gerados pela práti-

ca esportiva, a utilização de grupos musculares especí-

ficos de maneira repetitiva pode levar a uma sobrecarga 

e lesão, de acordo com a modalidade praticada. Estudos 

apontam que alterações posturais podem contribuir com 

a ocorrência de lesões, como também lesões podem fa-

vorecê-las. Sendo o RPG Souchard indicado também em 

casos de correções morfológicas (alterações posturais), 

alterações respiratórias e reabilitação de lesões osteo-

mioarticulares e o SGA indicado para prevenir (inibição 

da sobrecarga), manter correções e melhorar o desem-

penho, é possível que estes dois métodos da fisioterapia 

possam ser favoráveis no Esporte.

Atualmente há escassez de estudos que compro-

vem cientificamente os resultados obtidos através dos 

métodos de RPG Souchard e SGA, dificultando estabe-

lecer consenso ou conclusões sobre a eficácia das pro-

postas terapêuticas no contexto esportivo. Porém em-

piricamente, fisioterapeutas que utilizam o método têm 

obtido resultados satisfatórios no tratamento de lesões 

e prevenção em atletas. As publicações existentes são 

unânimes ao apontar a contribuição destes métodos na 

melhora da flexibilidade, comprimento muscular e me-

lhora da amplitude de movimento, ressoando na melho-

ra da capacidade de contração muscular. Contudo, é im-

portante salientar a necessidade de mais investigação 

sobre o tema utilizando perguntas coerentes, aplicáveis 

na prática e empregado corretamente os métodos, com 

intuito de ampliar a utilização do método e melhorar as 

evidências científicas que comprovam a sua eficácia. 
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avaliação	da	mobilidade	diafragmática	-	revisão	
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Advantages and disadvantages of methods of diaphragmatic mobility - literature review.
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Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina (CEFID/UDESC), Florianópolis 
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Resumo 

Introdução: O diafragma é uma estrutura complexa, musculofibrosa, que separa a cavidade torácica da abdomi-

nal. A avaliação da mobilidade do diafragma se faz necessária em diversas situações clínicas, possuindo importân-

cia não só para o diagnóstico de uma disfunção, mas também para a avaliação dos resultados de medidas terapêuti-

cas. Atualmente existem diversos métodos que são utilizados para avaliar a mobilidade diafragmática. Objetivo: O 

objetivo deste estudo foi realizar uma revisão na literatura sobre os métodos de avaliação da mobilidade diafragmá-

tica, enfatizando suas vantagens e desvantagens. Método: Foi realizado um levantamento de artigos científicos, uti-

lizando as bases de dados LILACS e MEDLINE. Resultados: Entre as formas de avaliação da mobilidade diafragmáti-

ca, encontrou-se a fluoroscopia, radiografia de tórax, tomografia axial computadorizada, ressonância nuclear magné-

tica e ultrassonografia. Conclusão: Estudos atuais demonstram o interesse no desenvolvimento e aprimoramento de 

métodos de avaliação da mobilidade diafragmática, ampliando as possibilidades de se mensurá-la não só no ambiente 

laboratorial, mas principalmente na clínica e no hospital. 

Descritores: Diafragma; Avaliação; Revisão.

Abstract 

Introduction: The diaphragm is a complex and musculofibrous dome-shaped structure that separates the thoracic 

from the abdominal cavity. It is the most important respiratory muscle, being largely responsible for ventilation. The 

evaluation of the mobility of the diaphragm is necessary in many clinical situations and has importance not only for di-

agnosing a malfunction, but also for evaluating the results of the therapy. Currently there are several methods that are 

used to evaluate diaphragmatic mobility directy and indirety measure, each with his peculiarities. Objective: The aim 

of this study was to review in the literature the methods for evaluation of diaphragmatic motion, emphasizing their ad-

vantages and disadvantages. Method: We realized a survey of scientific articles using the databases MEDLINE and LI-

LACS. Results: Between the ways of evaluation of diaphragmatic mobility, we found: fluoroscopy, chest radiography, 

computed tomography, magnetic resonance imaging and ultrasonography. Conclusion: Recent studies demonstrated 
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INTRODuÇÃO 

O diafragma é um músculo em formato de cúpula, 

constituído por um tendão central e três porções mus-

culares: o diafragma crural, o diafragma costal e o dia-

fragma esternal. Entre suas funções, destacam-se sepa-

rar a cavidade torácica da abdominal e, a mais impor-

tante, ser o principal músculo responsável pela respi-

ração.(1-2) Além disso, por possuir o formato de cúpula, 

este músculo permite que o fígado e o baço, que são ór-

gãos localizados imediatamente no espaço subjacente, 

sejam protegidos pelas costelas inferiores e pela caixa 

torácica.(1,3)

Durante a respiração, o diafragma é responsável 

por 70 a 80% da ventilação pulmonar. A contração deste 

músculo ocorre de forma coordenada e o encurtamen-

to das suas fibras determina a excursão craniocaudal da 

cúpula diafragmática e o aumento da caixa torácica, o 

que gera uma pressão negativa o suficiente para favore-

cer a entrada de ar nos pulmões.(4)

Para que ocorra efetiva atuação da mecânica pul-

monar, é necessário que o  diafragma atue em plenitu-

de. A análise da excursão diafragmática é um parâmetro 

que possibilita avaliar o grau de comprometimento 

muscular em doenças neuromusculares e respiratórias.
(5) Algumas medidas indiretas como a pressão transdia-

fragmática, volumes pulmonares e fluxos inspiratórios 

podem corresponder, respectivamente, às medidas de 

tensão, comprimento e velocidade de encurtamento do 

músculo diafragma.(6-8) Entretanto, essas medidas não 

avaliam o  grau de encurtamento muscular, o qual pode 

ser quantificado por meio da avaliação da sua mobili-

dade.(9)

Existem diversas condições clínicas em que o dia-

fragma apresenta inabilidade parcial ou total para con-

trair-se, prejudicando consequentemente sua função 

respiratória, o que caracteriza-se como uma disfunção 

diafragmática. Esta disfunção é comumente observa-

da nas distrofias musculares, na lesão de nervo frêni-

co, em pacientes submetidos à ventilação mecânica por 

longos períodos, em pacientes com lesão medular cervi-

cal alta, no pós-operatório de cirurgias cardíacas, torá-

cicas e abdominais, em pacientes com seqüelas de po-

liomielite, na desnutrição e na doença pulmonar obs-

trutiva crônica.(6-14) Neste contexto, a avaliação da fun-

ção respiratória do diafragma é  fundamental, possuin-

do importância não só para o diagnóstico da disfunção, 

mas também para a avaliação dos resultados de medi-

das terapêuticas. 

Nos últimos anos, a avaliação da mobilidade dia-

fragmática começou a ser compreendida como mais um 

parâmetro de avaliação da função do diafragma e de 

identificação de sua disfunção. Para avaliar a mobilida-

de diafragmática, diferentes métodos têm sido utiliza-

dos, por meio de técnicas de imagens tanto estáticas 

quanto dinâmicas. Dentre eles, destacam-se: a fluoros-

copia, a tomografia axial computadorizada, a ressonân-

cia nuclear magnética, a radiografia de tórax e a ultras-

sonografia.(3, 5,15-19)

Baseado no exposto, o objetivo desde estudo foi 

realizar uma revisão na literatura sobre os métodos de 

avaliação da mobilidade diafragmática, enfatizando suas 

vantagens e desvantagens. Para tanto, foi realizado um 

levantamento de artigos científicos nacionais e interna-

cionais, utilizando as bases de dados LILACS e MEDLI-

NE. 

MÉTODO 

Foi realizado um levantamento de artigos científi-

cos nacionais e internacionais, utilizando as bases de 

dados LILACS e MEDLINE.  O acesso ao LILACS foi atra-

vés da BIREME e o acesso ao MEDLINE, através da PUB-

MED. Na base LILACS foram utilizadas as palavras-cha-

ve: “diafragma”, “movimento”, “mobilidade diafragmá-

tica”, “movimento diafragmático”, “avaliação” e “ima-

gem”. Na base MEDLINE foram utilizadas as palavras-

-chave: “diaphragm”, “movement”, “diaphragmatic mo-

bility”, “diaphragmatic movement”, “evaluation” e “ima-

ging”. A busca realizada foi limitada aos artigos publica-

dos em português, espanhol e inglês. A partir da leitu-

ra dos títulos e resumos, os artigos foram selecionados 

para análise na íntegra. Foram incluídos nesse traba-

lho: revisões, ensaios clínicos e estudos observacionais 

sobre o tema. Estudos que analisaram e discutiram as-

pectos metodológicos da avaliação do diafragma foram 

priorizados. Neste contexto, foram selecionados 33 arti-

gos para esta revisão de literatura.

RESuLTADOS

Fluoroscopia

A fluoroscopia é considerada o método mais con-

fiável  de avaliar a mobilidade diafragmática, pois pos-

sibilita a aquisição de imagens dinâmicas do diafragma 

e proporciona uma visualização direta dos movimentos 

diafragmáticos tanto durante o ciclo respiratório basal 

como durante esforços respiratórios máximos.(15) Na 

avaliação pela fluoroscopia, a mobilidade do diafragma é 

mensurada a partir do deslocamento do ponto mais alto 

das cúpulas diafragmáticas. Este método utiliza-se da 

aquisição de imagens dinâmicas do diafragma, permi-

tindo a visualização direta do movimento desse músculo 

tanto durante o ciclo respiratório basal como durante es-

forços respiratórios máximos.(15) Além disso, é um mé-

todo reprodutível, podendo ser facilmente ensinado.(5)

A paralisia diafragmática é diagnosticada pela flu-

oroscopia por meio do “sniff test”, no qual o paciente 

realiza um esforço inspiratório rápido e profundo pelo 

nariz. Esta manobra potencializa a diferença entre um 

hemidiafragma paralisado, que se move paradoxalmen-

te no sentido cranial durante a inspiração, e um hemi-
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diafragma normal, que se movimenta no sentido cau-

dal.(20) Este teste é sensível e específico para o diagnós-

tico da paralisia diafragmática unilateral, contudo, pode 

apresentar resultados falso-positivos no caso de para-

lisias bilaterais,(3,21) dependendo da posição em que for 

realizado.(20)

Apesar de ser um método relativamente simples, 

que permite a observação dos dois hemidiafragmas ao 

mesmo tempo e a análise da ventilação pulmonar re-

gional, a fluoroscopia apresenta algumas desvantagens 

como exposição do paciente à radiação ionizante, visu-

alização do diafragma por meio de uma única incidência 

e necessidade de cálculos corretivos.(15)

Radiografias De Tórax

Radiografias de tórax geralmente são utilizadas na 

avaliação inicial do diafragma, cuja posição é indireta-

mente interpretada a partir do nível inferior dos pul-

mões. Para a avaliação do movimento diafragmático, 

este método utiliza a aquisição de imagens estáticas do 

músculo tanto em inspiração, quanto em expiração má-

ximas, tendo os pacientes que sustentar estes esforços 

respiratórios durante a obtenção das exposições radio-

gráficas. A medida da mobilidade diafragmática é então 

determinada por meio da sobreposição das exposições 

radiográficas referentes à inspiração e expiração máxi-

mas.(22) 

Dentre os autores que utilizaram o método radio-

gráfico para avaliar a mobilidade diafragmática, pode-

mos citar Simon et al.;(23) Braun et al.;(24) Walsh et al.;(25) 

Singh et al.;(26) Toledo et al.;(19) Fernandes(27) e Saltiél.(22)
 

Entre as formas de avaliação da mobilidade diafragmáti-

ca por meio da radiografia torácica, destacam-se os mé-

todos descritos por Toledo et al. (2003)(19) e Fernandes 

et al. (2007).(27) Em ambos, são realizadas duas exposi-

ções radiográficas (uma em inspiração e outra em expi-

ração máxima), e para a mensuração da mobilidade dia-

fragmática, ambas as imagens são sobrepostas e colo-

cadas sobre um negatoscópio. Contudo, a forma de ob-

tenção da medida é diferente: no método descrito por 

Toledo et al. (2003)(19), o ponto mais alto de uma hemi-

cúpula diafragmática em expiração máxima é identifica-

Figura 1. Método de avaliação da mobilidade diafragmática pela distância. A) Radiografia em inspiração máxima; B) Radiografia em 
expiração máxima; C) Superposição das imagens (radiografia em expiração sobre a radiografia em inspiração), utilizando como refe-
rência a imagem da régua radiográfica. Fonte: Saltiél et al (2013).

Figura 2. Método de avaliação da mobilidade diafragmática pela área. A) Sobreposição das imagens (radiografia em expiração sobre 
a radiografia em inspiração); B) Desenho obtido pela hemicúpula diafragmática esquerda em inspiração e expiração máximas. cm: 
centímetros. 
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do e, por esse ponto, é traçada uma linha longitudinal 

até o encontro dessa com a hemicúpula seguinte (inspi-

ração máxima). A mobilidade de cada hemicúpula dia-

fragmática é então determinada pela distância entre os 

pontos por meio da utilização de um paquímetro. Já no 

método descrito por Fernandes et al., (27) após a sobre-

posição das imagens em um negatoscópio, é posiciona-

do um papel semitransparente sobre as radiografias e a 

área obtida, a partir do deslocamento das hemicúpulas 

diafragmáticas, é desenhada sobre o papel e transferida 

para um software, o qual irá calcular a área correspon-

dente à mobilidade diafragmática.

Tanto o método de avaliação da mobilidade diafrag-

mática pela distância quanto o método da área tiveram 

sua confiabilidade testada e confirmada,(22,28) demons-

trando serem métodos confiáveis para mensuração da 

mobilidade do diafragma. 

O método radiográfico avalia diretamente a mo-

bilidade do diafragma, é de fácil aplicação, não inva-

sivo e possível de ser realizado na maioria dos hospi-

tais e clínicas, devido aos equipamentos de radiografia 

serem facilmente encontrado nestes ambientes. Contu-

do, assim como a fluoroscopia, este método apresen-

ta algumas desvantagens como a exposição do pacien-

te à radiação ionizante e a necessidade de cálculos cor-

retivos para corrigir a ampliação das imagens causadas 

pela divergência dos raios X.(22)  Além disso, a aquisição 

de imagens estáticas na inspiração e expiração limita a 

obtenção de informações funcionais do movimento do 

músculo durante todo o ciclo respiratório. Sendo assim, 

na identificação ou suspeita de anormalidades durante o 

exame, outros métodos de imagem que permitam me-

lhor visualização da estrutura, morfologia e função do 

diafragma podem ser utilizados adicionalmente.(3)

Tomografia axial computadorizada e ressonância 

nuclear magnética

A tomografia axial computadorizada e a ressonân-

cia magnética têm sido utilizadas para analisar o estudo 

anatômico detalhado de diferentes porções do diafrag-

ma e da caixa torácica.(3,15) Reconstruções no plano co-

ronal por meio da tomografia computadorizada, assim 

como imagens no mesmo plano obtidas por meio da res-

sonância magnética permitem avaliar a posição do dia-

fragma similarmente à radiografia torácica, com a van-

tagem de permitir a visualização direta do músculo.(3)  

Além do mais, estes métodos possibilitam a digitalização 

das imagens, o que permite uma análise mais precisa do 

movimento diafragmático e, pelo fato dessas técnicas 

não dependerem do investigador, variações de medidas 

intra e interobservadores são minimizadas.

A ressonância magnética permite, adicionalmente, 

a obtenção de imagens dinâmicas do diafragma durante 

a respiração, possibilita a aquisição de imagens nos três 

planos (3D) e é um procedimento livre de radiação ioni-

zante,(29-31) que pode ser confiável para analisar a mobi-

lidade diafragmática e ser útil na investigação da mecâ-

nica respiratória normal e anormal.(32) Além disso, é pos-

sível através da ressonância magnética avaliar os mo-

vimentos paradoxais diafragmáticos em pacientes com 

enfisema.(30)  

No entanto, tanto a tomografia axial computado-

rizada quanto a ressonância nuclear magnética apre-

sentam algumas desvantagens.  A menor velocidade de 

aquisição da imagem durante os exames pode prejudi-

car o estudo do movimento diafragmático. Além disso, a 

acessibilidade, o tempo de permanência durante os exa-

mes, o porte e o custo dos equipamentos tornam esses 

métodos pouco práticos, dificultando sua utilização fre-

quente na prática clínica e na pesquisa.(3,15)

Ultrassonografia

Nas últimas décadas, a ultrassonografia comumen-

te tem sido utilizada como método de avaliação da mo-

bilidade diafragmática(14,16-18,33-40) e apresenta as vanta-

gens de ser um método simples, portátil, sem risco de 

exposição à radiação ionizante, reprodutível, conseguin-

do quantificar diretamente e em tempo real o movimen-

to do diafragma.(16-18,33,34) 

No entanto, a avaliação direta da mobilidade dia-

fragmática pela ultrassonografia apresenta algumas li-

mitações: a visualização direta do diafragma é difícil e 

nem sempre possível(16,33,39) e o método apresenta di-

ficuldades metodológicas que dependem do posiciona-

mento do transdutor.(19) Quando o transdutor ultrasso-

nográfico está posicionado entre os espaços intercos-

tais, a visualização da cúpula diafragmática pode ser 

prejudicada na inspiração profunda pela interposição 

do pulmão e pelo movimento subjacente das costelas. 

Entretanto, quando posicionado inclinado cranialmente 

sobre a janela abdominal subcostal, a excursão crânio-

caudal do diafragma faz-se em direção oblíqua à inci-

dência do feixe sonoro do transdutor, o que comprome-

te a precisão da medida da mobilidade diafragmática.(19) 

Recentemente, Boussuges et al.(16) demonstraram 

a reprodutibilidade da avaliação direta da mobilidade do 

diafragma por meio da ultrassonografia. Esses autores 

constataram que o método direto permitiu mensurar a 

mobilidade do hemidiafragma direito durante a respira-

ção basal em toda a amostra de 210 indivíduos e na res-

piração profunda em 93% dos casos.  No entanto, os au-

tores salientam que essa alta taxa de sucesso durante a 

avaliação poderia ser reduzida caso o estudo tivesse in-

cluído pacientes com doença respiratória, pois, em pa-

cientes com dispnéia, o aumento do esforço respiratório 

poderia resultar em maior movimentação da caixa torá-

cica e obscurecer as imagens pela interposição do pul-

mão e das costelas. Na avaliação da mobilidade do he-

midiafragma esquerdo durante a respiração profunda, o 

método direto demonstrou ser mais difícil, sendo possí-
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vel a avaliação de apenas 45 sujeitos da amostra. Se-

gundo os autores, a visualização do hemidiafragma es-

querdo foi, frequentemente, obscurecida pela expansão 

do pulmão durante a respiração profunda.

Outros autores relataram dificuldade de avaliação 

da mobilidade diafragmática pelo método direto. Em pa-

cientes encaminhados para testes de função pulmonar, 

Scott et al.(39) demonstraram falha de 28% na avaliação 

da mobilidade do hemidiafragma direito. Gerscovich et 

al.(40) não tiveram sucesso na avaliação da mobilidade 

do hemidiafragma esquerdo de 15 dos 23 voluntários 

(65%).

Considerando que o fígado possui mobilidade se-

melhante a do hemidiafragma direito durante a respi-

ração(41-43) e que é um órgão parenquimatoso, que sofre 

alterações discretas na forma durante a respiração, To-

ledo et al.(19) desenvolveram e validaram um método ul-

trassonográfico indireto, simples e prático de mensurar 

a mobilidade do hemidiafragma direito a partir do deslo-

camento crânio-caudal do ramo esquerdo da veia porta. 

Em estudo recente, Grams  et al.,(44) ao avaliarem a re-

produtibilidade e a repetibilidade das medidas obtidas 

por este método indireto, demonstraram ele é confiável 

para avaliação indireta da mobilidade do hemidiafragma 

direito de adultos jovens saudáveis e que o método pos-

sibilitou a avaliação de todos os participantes estudados, 

demonstrando ser uma alternativa bem sucedida na su-

peração das dificuldades apresentadas pelo método di-

reto. Dentre os estudos que tem utilizado a ultrassono-

grafia para avaliar a mobilidade diafragmática por meio 

do método indireto, podemos mencionar os estudos de 

Paulin et al.(36) e Yamaguti et al.(14,37,38) Destacamos que 

o estudo de Yamaguti et al.(38) demonstrou que a técnica 

empregada foi sensível para detectar variações da mobi-

lidade do diafragma com as mudanças de posicionamen-

to. Esse resultado apresenta evidências que subsidia o 

uso do método indireto para avaliar o deslocamento dia-

fragmático na prática clínica e na pesquisa. 

CONCLuSÃO

Atualmente, existem vários métodos que avaliam a 

mobilidade do músculo diafragma, entretanto, cada ins-

trumento apresenta as suas vantagens e desvantagens 

de aplicação. Apesar da fluoroscopia ser considerada  o 

método mais confiável para avaliar a mobilidade diafrag-

mática, estudos atuais demonstram o interesse no de-

senvolvimento e o aprimoramento de outros métodos de 

avaliação, ampliando as possibilidades de se mensurar a 

mobilidade não só no ambiente laboratorial, mas princi-

palmente na clínica e no hospital. 
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Resumo
Introdução: A vertigem postural paroxística benigna (VPPB) é a síndrome vestibular periférica de maior prevalência 
na população. Caracterizada por episódios de vertigem súbita e fugaz, provocada por movimentos cefálicos específicos 
e rápidos. Seu tratamento envolve: exercícios de habituação vestibular, sedativos labirínticos, ablação cirúrgica e ma-
nobras de reposicionamento canalítico como a de Epley. Objetivo: Verificar e descrever as diferentes formas de exe-
cução metodológica da manobra de Epley para o tratamento da VPPB, suas restrições/orientações pós – manobra e efi-
cácia terapêutica. Método: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado através de levantamento bibliográ-
fico nas bases de dados virtuais “Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde” (LILACS) e “Scienti-
fic Electronic Library Online” (SciELO), onde buscou-se por artigos científicos, publicados no idioma português e inglês 
entre os anos de 1999 -2012 sobre a temática em questão. Resultados: A Manobra de Epley de acordo com a litera-
tura pesquisada apresente algumas variações metodológicas durante sua execução da manobra, no geral estas varia-
ções envolvem, sobretudo: aumento do grau de rotação da cabeça (0 a 45º), pausa de espera de 3 à 30 minutos, au-
sência do uso de vibrador mastoideo, número total de repetições da manobra de 1 a 6, ausência de restrições/orienta-
ções pós-manobra por falta de evidencias cientificas de sua eficácia, e associação da manobra de Epley com a de  Se-
mont para se garantir a eficácia terapêutica do tratamento, que varia entre 43% e 100%. Conclusão: Independen-
te das variações metodológicas da manobra de Epley está apresenta alta eficácia terapêutica no tratamento da VPPB.
Palavras-chave: Vertigem Posicional Paroxística Benigna, Manobra de Epley, Vertigem.

Abstract
Introduction: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the peripheral vestibular syndrome with the highest 
prevalence in the population. Characterized by episodes of vertigo and sudden fleeting, caused by specific, rapid head 
movements. His treatment involves: vestibular habituation exercises, labyrinthine sedatives, and surgical ablation re-
positioning maneuvers canalítico as Epley. Objective: To investigate and describe the different ways of implement-
ing methodological Epley maneuver to treat BPPV, its restrictions / guidelines post - operation and effectiveness tera-
peutic. Method: A descriptive qualitative approach, performed through bibliographic databases in virtual “Latin Amer-
ican and Caribbean Center on Health Sciences” (LILACS) and “Scientific Electronic Library Online” (SciELO), where 
we sought for scientific articles, published in Portuguese and English between the years 1999-2012 on the subject in 
question. Results: The Epley Maneuver in accordance with the literature presents some methodological variations dur-
ing execution of the maneuver, in general these variations involve mainly: increased degree of head rotation (0-45 °), 
pause for 3 to 30 minutes without the use of mastoid vibrator, the total number of repetitions of the maneuver 1-6, 
no restrictions / post-maneuver for lack of scientific evidence of its efficacy, and association with the Epley maneuver 
Semont to ensure the therapeutic efficacy of treatment ranging between 43% and 100%. Conclusion: Regardless of 
the methodological variations Epley maneuver is has a high therapeutic efficacy in the treatment of BPPV. 
Keywords: Benign Paroxysmal Positional Vertigo, Epley Maneuver, Vertigo.
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INTRODuÇÃO 

A Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB) é o 

tipo mais comum de disfunção vestibular periférica, os 

pacientes relatam breves episódios de vertigem ocasio-

nados por mudança brusca na postura da cabeça.(1)

 É mais comum na mulher que no homem, e pouco 

frequente em crianças. Ocorre espontaneamente em 

50% de todos os pacientes que foram vítimas de trau-

matismos cranianos, labirintites ou hipofluxo da arté-

ria vestibular anterior. A remissão espontânea é comum, 

mas as recorrências podem acontecer.(1,2)

O quadro clínico caracteriza-se por ataques de ver-

tigem rotatória que ocorre de forma imprevisível e súbi-

ta, sendo este de curta duração e forte intensidade de-

sencadeados por movimentos rápidos da cabeça.

Embora chamada de benigna não se deve banalizar 

sua ocorrência, pois há uma sensação de incapacidade e 

extremo desconforto de seus portadores, resultando em 

dificuldades para as atividades da vida diária. A VPPB 

pode se tornar perigosa, porque existe risco de que um 

indivíduo venha a ter uma crise súbita em um local no 

espaço onde a segurança seja precária, trazendo sérios 

danos à saúde.(4,6)

Atualmente a fisiopatologia da VPPB baseia-se na 

teoria da canalitíase para explicar seus sinais e sinto-

mas: cristais de carbonato de cálcio (fragmentos dege-

nerados de otôconias da membrana do utrículo) deslo-

cam-se para a região dos canais semicirculares (CSC’s), 

case sempre o posterior, movendo-se livremente na en-

dolinfa do canal.(1,3,6-11) Desta forma, movimentos da ca-

beça provocam o movimento dos cristais o que leva a 

uma aceleração anormal da endolinfa com conseqüente 

deflexão anormal da cúpula.(1, 3-4, 6)

O motivo do canal semicircular posterior (CSP) ser 

frequentemente o mais acometido, 85-95% dos casos, 

deve-se a sua posição mais inferior em relação ao utrí-

culo que os demais canais - horizontal e anterior -, ser-

vindo de ralo para os cristais.(3-4,8)

O diagnóstico da VPPB dá-se através do exame fí-

sico e da história do paciente, e não se espera encon-

trar qualquer alteração nos exames otoscópicos, audio-

grama ou exame neurológico.(4) A confirmação diagnós-

tica pode ser obtida com a manobra de Dix-Hallpike. Ela 

é positiva quando desencadeia vertigem e nistagmo na 

mudança da posição do indivíduo de sentado para dei-

tado com a cabeça sustentada abaixo do plano horizon-

tal, com uma rotação de 45° da cabeça para o lado a ser 

testado.(3,10,12) O nistagmo rotatório vertical é típico, com 

latência de poucos segundos até seu aparecimento e du-

ração em torno de trinta a quarenta segundos. Com a 

repetição da manobra ocorre fadiga diminuindo a inten-

sidade do nistagmo até sua ausência, por volta da ter-

ceira ou quarta repetição.(2- 3, 10)

A identificação do canal envolvido na VPPB é basea-

da na direção do nistagmo observado quando se move o 

paciente para a posição provocadora.(6) 

O nistagmo de posicionamente vertical para cima e 

rotatório sugere alterações do CSP, o vertical para baixo 

e rotatório sugere alterações do canal anterior e o hori-

zontal puro, alterações do canal lateral.(13)

Para o tratamento da VPPB há muitos esquemas 

terapêuticos, os quais incluem o uso de medicamentos, 

técnicas cirúrgicas e o tratamento cinesioterapêutico.(8) 

Neste existe três básicos: reposição canalítica, manobra 

de liberação e exercícios de habituação.(10)

Atualmente usa-se com maior freqüência, apenas 

a reposição canalítica ou a manobra liberatória para o 

tratamento da VPPB. Os exercícios de habituação são 

utilizados para queixas residuais ou VPPB com sinto-

mas muitos leves, eles buscam alcançar mecanismos de 

adaptação e compensação no sistema nervoso central, 

visando à superação dos sintomas.(10, 14) 

A manobra de reposição canalítica foi descrita por 

Epley em 1992 é baseada na teoria da canalolitíase.(8,14) 

Tem por objetivo recolocar os otólitos que flutuam na 

endolinfa do(s) canal(is) semicircular(es) para o utrícu-

lo, através de movimentos cefálicos canal.(3,8,10,13-15) Está 

manobra destaca-se por sua alta eficácia, que é ampla-

mente divulgada na literatura com trabalhos apontan-

do valores acima de 90% de resolução dos sintomas, 

e também se destaca por ser de simples realização, de 

resultado imediato, não invasiva e de baixo custo.(8, 15)

Alguns autores questionam a eficácia da manobra 

de Epley a longo prazo, devido ao alto índice de remis-

são da VPPB por volta de 30%.(3,16) Porém em uma nova 

crise não há nenhum inconveniente em se repetir a ma-

nobra. Segundo Vásquez et al.,(15) em todos os seus pa-

cientes que apresentaram recidivas uma única manobra 

de Epley foi suficiente para eliminar os sintomas e nega-

tivar a prova de Hallpike-Dix.

Pode-se observar na literatura que a manobra de 

Epley possui variações quanto ao método se sua aplica-

ção, bem como a associação ou não de restrições pos-

turais no período posterior a manobra, ao uso de vibra-

dor mastóideo para liberar os cristais durante a mano-

bra, o uso de várias manobras em uma única sessão e 

de várias sessões com uma única manobra e a associa-

ção com reabilitação vestibular no período pós-mano-

bra. Assim, justifica-se esta revisão pela necessidade de 

agrupar essas variações e associações dando mais cla-

reza ao procedimento de tratamento da VPPB através da 

manobra de Epley.

Neste contexto, o presente estudo tem como obje-

tivos verificar e descrever as diferentes formas de exe-

cução metodológica da manobra de Epley para o trata-

mento da VPPB, suas restrições/orientações pós – ma-

nobra e eficácia terapêutica.

MÉTODO

Estudo descritivo com abordagem qualitativa, rea-
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lizado através de levantamento bibliográfico nas bases 

de dados virtuais “Literatura Latino-Americana e do Ca-

ribe em Ciências da Saúde” (LILACS) e “Scientific Elec-

tronic Library Online” (SciELO), onde buscou-se por arti-

gos científicos, publicados no idioma português e inglês 

entre os anos de 1999 à 2012 de acesso livre e gratuito 

pelo intermédio da internet.

Foram ainda pesquisados livros e revistas nacionais 

disponibilizadas na biblioteca da Universidade Parana-

ense (UNIPAR) e Centro Universitário de Maringá (UNI-

CESUMAR).

Como estratégia de busca, utilizou-se as seguintes 

palavras-chave: vertigem, vertigo, manobra de Epley, 

manobra de reposição canalítica, Epley maneuver, re-

posicion benign paroxymal positional vertigo, maniobras 

de reposicíon canicular, vértigo poetural paroxístico be-

nigno.

Foram incluídos estudos prospectivos randomiza-

dos e não randomizados, estudos retrospectivos, casos 

clínicos e revisões sistemáticas que abordavam o assun-

to VPPB e manobra de reposicionamento de Epley. Sele-

cionou-se apenas os artigos nas línguas portuguesa, in-

glesa e espanhola.

Foram excluídos os estudos que tratavam espe-

cificamente de outras labirintopatias como: doença de 

Ménière, neurite vestibular, vertigens periféricas, labi-

rintite, vertigem de origem central. 

Os artigos e livros elencados foram submetidos à 

leitura e transcrição. As informações relevantes para o 

estudo foram descritas levando-se em consideração à 

forma metodológica de execução da manobra de Epley, 

a utilização de restrições/orientações após a manobra, 

e os resultados apresentados em cada um dos estudos 

selecionados para tal. Posteriormente a isto, os dados 

foram agrupados a fim de se verificar e/ou observar qual 

foi à metodologia empregada na execução da manobra 

de Epley mais eficaz e se as restrições/orientações ga-

rantiram melhores resultados no tratamento da verti-

gem posicional paroxística benigna.

DISCuSSÃO

Quanto à manobra proposta por Epley

A manobra de reposicionamento de Epley, apresen-

ta grande índice de melhora ou cura no tratamento da 

VPPB que acomete o canal semicircular posterior ou an-

terior. Essa manobra, é composta por uma série de mo-

vimentos da cabeça que e proporciona a volta dos frag-

mentos de otólitos para o utrículo, onde serão absorvi-

dos ou eliminados pelo saco endolinfático.(17)

Inicialmente a manobra de Epley foi descrita para 

ser executada da seguinte maneira: Inicia-se com o pa-

ciente sentado, ele é primeiramente movido para a posi-

ção de Hallpike-Dix na direção da orelha afetada e man-

tém-se nela até que o nistagmo cesse (Fig. 1). 

A posição de Hallpike-Dix, a qual inclui 4 passos: 1) 

paciente deitado na maca, é rapidamente levado para a 

posição sentada e com a cabeça rodada a 45º para um 

dos lados aleatoriamento. Ao escolher o lado de rota-

ção da cabeça, a cabeça deverá estar na posição supi-

na com a cabeça mantida em rotação com extensão de 

pescoço a 20º para além da margem da maca. Nesta 

posição, o fisioterapeuta instrui o paciente  a manter 

os olhos abertos, permitindo a observação da presença 

de nistagmo com características particulares, pois exis-

te um período de latência habitualmente de 5-20 se-

gundos até que o nistagmo surja, podendo este perío-

do durar até 1 minuto.  Após o surgimento do nistag-

mo este aumenta gradualmente de intensidade até que 

ocorre sua remissão completa dentro de 60 segundos. 

Durante este período o paciente é questionado, sobre a 

presença de sintomas vertiginosos que frequentemen-

te emergem concomitantemente com o movimento ocu-

lar rítmico. Podendo o nistagmo surgir quando o pacien-

te retorna à posição sentada. Podendo a manobra de 

DH ser repetida uma segunda vez para o lado oposto ao 

escolhido inicialmente.(18)

A pós a realização da HD, e identificação do lado do 

nistagmo, dar-se inicio propriamente dito a manobra de 

Epley. Com o paciente na posição sentada, na borda da 

maca o fisioterapeuta roda lentamente a cabeça do pa-

ciente a 45º com extensão moderada de coluna cervi-

cal, para o lado afetado (correspondente ao lodo em que 

o teste de DH foi positivo) e a mantém nesta nova posi-

ção por um período breve (Fig. 1-C), antes de o pacien-

te virar-se para deitado de lado, com a cabeça girada a 

45° para baixo (Fig. 1-D). Em seguida o paciente é rapi-

damente levado para aposição supina com a cabeça ro-

dada e pendente para além da margem da maca, fican-

do nesta posição por um período de 10 a 15 segundos 

até que o nistagmo pare. A cabeça então é rodada 90º 

para o outro lado e permanece assim por 20 segundos. 

Em seguida, faz-se uma nova rotação da cabeça de 90º 

para o mesmo lado, apenas se conseguindo tal rotação 

concomitante do corpo do paciente de uma posição supi-

na para decúbito lateral, permanecendo assim por mais 

20 ou 30 segundos. Em seguida o paciente volta a posi-

ção sentada de modo lento com os pés pendentes, para 

além da margem da maca e a cabeça levemente flexio-

nada para o lado não afetado.(18-19)

De acordo com Korn et al.,(20) e  Hain et al.,(21) pre-

coniza-se a repetição da manobra de Epley em uma 

mesma sessão, de 1 a 6 vezes até  que nenhum nis-

tagmo ser observado durante o último ciclo da manobra 

ou até nenhum progresso ser obtido nos últimos dois 

ciclos. O procedimento deve ser repetido semanalmente 

até que a vertigem seja solucionada e o teste Hallpike-

Dix (HD) negativado. 

O tempo de pausa entre uma posição e outra, segun-

do Epley, se determina pelo tempo de duração do nistag-
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mo.(15,22) A vertigem e o nistagmo apresentados no decor-

rer da manobra indicam que os detritos estão se moven-

do através do canal semicircular (CSC). Pretende-se que 

eles saiam do canal e entrem na cruz comum (Fig.1).(6,15)

Para garantir que os detritos permaneçam no utrí-

culo depois do tratamento e não voltem para o canal, o 

paciente por 48h usa um colar cervical macio e é instru-

ído a não inclinar o tronco para frente, deitar de costas 

com a cabeça no mesmo nível do tórax, mover a cabe-

ça para cima ou para baixo, ou incliná-la para qualquer 

um dos lados.(21-22) Além disso, o paciente não deve dor-

mir sobre a orelha afetada até a reavaliação, cinco dias 

após a manobra.(6)

Epley sugere o uso de um vibrador sobre o proces-

so mastóideo do lado afetado durante o procedimen-

to de reposição canalítica para facilitar a movimentação 

dos detritos ou para soltar os que margearam dentro do 

CSC.(6,19, 21-220) 

Em 1993, Herdmam e Tusa modificaram a manobra 

original de Epley, eles aumenteram o tempo de pausa 

em cada uma das cinco posições, permanecendo nelas 

de 1 a 2 minutos, e ao invés de realizar várias manobras 

em uma única sessão eles passaram a utilizar uma única 

manobra por sessão semanalmente.(6, 23)

A partir disso, vários estudos foram surgindo com 

diferentes técnicas para o procedimento reposição ca-

nalítica de Epley, tais como: acréscimos de rotação na 

manobra, mudanças no período de espera nas posições, 

uso ou não de vibrador e repetição da manobra em uma 

mesma sessão, uso ou não de restrições posturais e 

orientações após a manobra.

Quanto às mudanças adotadas na execução da 

manobra reposição canalítica de Epley

Riveros, Anabalón e Correa(8) em um estudo com 

142 pacientes com VPPB do CSC posterior aplicaram o 

que os autores chamaram de Nova Manobra de Reposi-

ção de Partículas. Eles adicionaram à manobra de Epley 

mais 45° na posição final, ficando o paciente em decúbi-

to ventral com a face totalmente voltada ao solo (180°). 

Além disso, o paciente permanecia por 5 minutos em 

cada posição. Foi orientado aos pacientes após a mano-

bra a dormir semi-sentado e não realizar movimentos de 

flexo-extensão cervical por 48h, momento em que eram 

reavaliados com o HD. 

Quando o teste permaneceu positivo, a manobra 

foi reaplicada seguindo o mesmo protocolo. Se em um 

novo controle o nistagmo posicional tivesse persistido, 

era efetuada a manobra liberatória de Semont e após 

uma pausa de 30 minutos, se realizava uma nova ma-

nobra de reposição de partículas.(8) 

Com esta proposta de tratamento, foi obtida remis-

são completa dos sinais e sintomas da VPBB em 95% 

dos pacientes logo na primeira sessão, só 5% deles ne-

cessitaram de duas ou três manobras adicionais para 

melhorar totalmente. Entram nestes 5%, dois pacientes 

que necessitaram da manobra de Semont.(8)   

A manobra de Semont embora, não seja uma ma-

nobra específica para o tratamento da VPPB segun-

do Araújo e Póvoa(24) pode ser uma manobra de repo-

sicionamento canalítica, utilizada para o tratamento 

de casos de VPPB onde se tem como objetivo recolo-

car os otólitos que flutuam na endolinfa do(s) canal(is) 

semicircular(es) para o utrículo, através da hiperestimu-

lação do canal semicircular posterior, além de ser tam-

bém amplamente utilizada como método de diagnóstico 

clínico para o tipo de VPPB que o paciente apresenta. Se 

destacado em ambos os casos por ser uma manobra de 

simples realização e por apresentar resolução dos sin-

tomas de vertigem em cerca de 70% a 95 % dos casos. 

E que assim com a manobra de Epley também apresen-

ta variações em sua forma de execução metodológica.

Nos casos de maior resistência ao tratamento da 

VPPB com a manobra de Epley, preconiza-se a aplicação 

da manobra liberatória de Semont, cujo objetivo é soltar 

partículas aderidas à cúpula e não soltas no canal.(25,26) 

Cohen e Kimball(27) fizeram uma pesquisa para de-

terminar se o incremento de rotação final de 45° na ma-

nobra de Epley afetaria a eficácia do tratamento. Eles 

concluíram que esta medida não é essencial pra conse-

guir a melhora dos sintomas. 

Figura 1. Manobra de reposição canalítica de Epley, para a VPPB 
do canal semicircular posterior. Notar que os detritos se movem 
através do canal em direção a cruz comum durante a realização 
da manobra.
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Outro estudo, de autoria de Cohen e Jerabek(28) que 

contou com a participação de 87 indivíduos com VPPB 

submetidos a manobra de Apley, concluiu que a rotação 

adicional durante a execução da manobra é desnecessá-

ria, mesmo aquelas rotações ativas utilizadas antes da 

execução da manobra de Epley em que o paciente em 

decúbito ventral roda a cabeça a 45° de um para o outro 

tão rapidamente quanto possível por dez vezes.

Çakir et al.,(22) aplicaram a manobra de Epley em 

119 indivíduos com VPPB do canal posterior.  Diferen-

te de outros estudos em que a extensão da cabeça du-

rante a realização da manobra é de 20° a 30°, eles uti-

lizaram uma extensão ligeiramente menor que a máxi-

ma, e ao invés do paciente permanecer em cada posi-

ção até que o nistagmo desaparecesse (recomendação 

feita por Epley), a pausa utilizada foi de 3 minutos em 

cada posição. 

Os próprios autores atribuem a essas modificações 

a alta taxa de sucesso próxima de 99%. Para eles a 

pausa de 3 minutos é o tempo necessário para despren-

der as partículas aderidas à parede do canal ou a cúpu-

la, e também permitir o movimento das partículas pelo 

canal sem deixar resíduos.(22) 

No que se refere a hiperextensão Çakir et al.,(22) 

acreditam que ela previne a migração contrária das par-

tículas no canal, o que acontece frente a uma extensão 

insuficiente. Neste estudo foram realizadas duas ses-

sões com uma única manobra por sessão.

Quanto à utilização de vibração e o número de ses-

sões necessárias para o tratamento da VPPB através da 

manobra de Epley

Hain et al.,(21)  aplicaram a manobra de Epley repe-

tida por três vezes em uma única sessão de tratamen-

to  em 94 pacientes, os quais foram divididos em dois 

grupos, um recebeu vibração no mastóideo (85Hz) e o 

outro não. O tempo de pausa e de vibração, em cada po-

sição da manobra, foi de acordo com o tempo de dura-

ção do nistagmo ou 30 segundos se nenhum nistagmo 

fosse observado. Após receberem o tratamento, os pa-

cientes foram orientados quanto às restrições posturais 

e uma semana depois foram reavaliados. 

Dos 94 pacientes, 70 tiveram o nistagmo abolido, 

sendo 57% do grupo com vibração e 43% do grupo sem 

vibração. Esses pacientes foram acompanhados por 5,2 

anos para determinar recorrências. Com a análise es-

tatística, os pesquisadores concluíram que não houve 

diferença significante na efetividade do tratamento ou 

tempo de retorno da VPPB entre os grupos com e sem 

vibração. A taxa média de sucesso com apenas uma ses-

são de tratamento foi de 76%.

Um estudo de autoria de Maia Diniz e Carlesse,(29) 

relatou sete casos de VPPB tratados com uma única ma-

nobra de Epley em número variável de sessão, utilizando 

vibração no mastóide e orientação posterior de evitar a 

posição deitada com a cabeça baixa por dois dias. Qua-

tro pacientes apresentaram remissão completa dos sin-

tomas e sinais à prova de DH após um único reposicio-

namento. 

Neste estudo o uso de vibrador associado à ma-

nobra foi considerado relevante para o resultado alcan-

çado. Os pacientes que precisaram de mais sessões ou 

que não melhoraram tinham outras patologias associa-

das à VPPB.(29)

Em cinco estudos com número de pacientes varian-

do entre 23 a 180, foi realizada a manobra clássica de 

Epley, porém sem utilizar vibração e com uma única ma-

nobra por sessão, os pacientes desses estudos recebe-

ram orientações quanto às restrições posturais. Quando 

a VPPB era bilateral o tratamento primeiro se procedeu 

de um lado e depois de outro.

Dois destes estudos relataram que foi preciso 

média 1,5 manobras para abolir o nistagmo, variando 

de uma a três em um deles e de uma a quatro em outro, 

com eficácia de 97% e 98,6 respectivamente.(15,23) 

Os outros três não informaram a média de mano-

bras necessárias, calculada estatisticamente, mas em 

todos a eficácia foi de aproximadamente 92%, um com 

uma e duas sessões(30) e os outros dois com uma e três 

sessões.(16,30)

Em um relato de caso de doze indivíduos tratados 

com o mesmo protocolo dos cinco estudos citados an-

teriormente a eficácia da metodologia de execução da 

manobra de Epley foi de 100%, sendo que três pacien-

tes requereram uma sessão de reposionamento canali-

tíco, oito precisaram de duas sessões e só um paciente 

de três sessões.(7)

Munoz et al.,(31) aplicaram a manobra de Epley 

sem vibração no processo mastóideo e sem restrições 

posturais, o tratamento constou de uma única mano-

bra por sessão. Na primeira, ele dividiu seus pacientes 

em grupo que recebeu a manobra de reposição canali-

tíca e grupo que recebeu uma manobra imitada no lado 

não afetado. 

Depois do primeiro tratamento 34,2% (13/38) dos 

pacientes do grupo de reposição canalitíca e 14,6% 

(6/41) do grupo de imitação apresentaram um HD ne-

gativo. Na segunda visita ambos os grupos receberam 

a manobra de reposição canalítica e após uma sema-

na 61,8% dos pacientes do grupo da manobra efetiva 

e 57,1% dos pacientes do grupo de manobra imitada 

estavam sem nistagmo. Na terceira visita, aproximada-

mente 75% dos integrantes dos dois grupos tinham me-

lhorado. Os pesquisadores concluíram que havia um au-

mento cumulativo em negativar o teste de HD à medida 

que se as sessões eram repetidas.(31)

Com a mesma metodologia do estudo acima men-

cionado, porém com número de sessões determinados 

pela abolição do nistagmo de posicionamento, Dorigue-

to et al.,(32) dispondo de 46 pacientes concluíram que 

são necessárias em média duas manobras de Epley para 
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abolir o nistagmo nos casos de acometimento do canal 

posterior e de 2 a 3 manobras no caso de acometimen-

to do canal anterior.

Uma pesquisa foi realizada por Korn(20) com o ob-

jetivo de avaliar se a repetição da manobra de Epley 

em uma mesma sessão resultava em um menor núme-

ro de sessões para abolir o nistagmo de posicionamento. 

Os 123 participantes foram divididos em dois grupos, o 

grupo I foi submetido a uma única manobra por sessão 

semanal e o grupo II a quatro manobras, com intervalo 

de 2 minutos entre elas, por sessão semanal. Não foram 

utilizadas vibração e restrições posturais.

Os grupos I e II necessitaram em média de 1,5 e 

1,2 sessões respectivamente, a diferença foi estatisti-

camente significante. A porcentagem de pacientes que 

precisaram de apenas uma sessão para abolir o nistag-

mo de posicionamento foi 21,4% maior no grupo II.(20) 

A repetição da manobra em uma mesma sessão foi 

referida como sendo mais conveniente, pois permite evi-

denciar ao paciente a eficácia do tratamento, atestada 

pela melhora progressiva dos sintomas durante o pro-

cedimento.(20)

Corroborando com os resultados do estudo acima 

citado, pode-se citar outros dois estudos. Em um os au-

tores utilizaram duas repetições da manobra em uma 

única sessão e obtiveram 70% de resolução(33). No outro 

estudo foi realizada uma manobra em uma única e tive-

ram 60% de eficácia.(34)

 

Quanto ao uso de restrições ou orientações posturais 

De acordo com Ganança et al.,(34) o uso de restri-

ções de movimentação cefálica após o tratamento de re-

posição canalitica de Epley não interfere na evolução clí-

nica dos pacientes.  Eles diviram 68 pacientes aleatória-

mente em um grupo que recebeu restrições ou orien-

tações posturais após a manobra, e o outro grupo que 

não recebeu. Simoceli et al.,(33) com 50 pacientes e a 

mesma proposta de estudo, também chegaram a essa 

conclusão.

Cohen e Kimball(27) além de terem concluído que as 

restrições posturais não interferem no resultado da ma-

nobra de Epley, eles afirmam que as mesmas são des-

confortáveis e podem provocar dependência, porque al-

guns indivíduos têm receio da vertigem retornar ao vol-

tarem a movimentar plenamente a cabeça e a dormir na 

posição normal.

Discordando desses autores, foi encontrado um es-

tudo onde o grupo que recebeu restrições posturais, 56 

de 62 pacientes, curou depois da primeira sessão e os 

pacientes restantes curaram depois da segunda sessão. 

No grupo que não recebeu restrições, 45 de 57 pacien-

tes curaram depois da primeira sessão, 6 pacientes de-

pois da segunda e 5 depois da terceira sessão.(22)

A diferença entre os dois grupos foi estatisticamen-

te significante e levaram os pesquisadores Çakir, Ercan 

e Çakir(22) a concluir que as restrições posturais con-

tribuem para o tratamento de reposição canalítica de 

Epley. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

De acordo com os estudos arrolados, pode-se dizer 

que na maioria dos casos o tratamento para a VPPB 

através da manobra de Epley apresentam alto índice de 

eficácia terapeutica. Porém, não é possível afirmar qual 

a maneira mais eficaz de execução da manobra Epley  

para os casos de VPPB devido às diferenças metodológi-

cas empregadas nos estudos não só em relação à exe-

cução da manobra, como também em relação ao uso de 

restrições e orientações posturais, associação de outras 

manobras, uso de vibração,  número de sessões de tra-

tamentos realizadas e número total de indivíduos tra-

tados.

Quanto as restrições e orientações posturais após a 

realização da manobra de Epley, observou-se a existên-

cia de divergências entre os autores pesquisados, espe-

cialmente  no que se refere a condução ou não de me-

lhores resultados para o tratamento da VPPB ao se pre-

conizar ou não restrições para paciente pós-execução 

da manobra. Todavia, na maioria dos arrolados as res-

trições e orientações são utilizadas, mas quando com-

parados com os estudos nos quais não as utilizam os re-

sultados são semelhantes, todos demonstram benefício 

com o tratamento proposto. Desta forma, parece haver 

uma melhor argumentação contra o uso das restrições 

e orientações posturais visto que as mesmas só trariam 

desconforto para os pacientes.

Com relação ao número de vezes em que a mano-

bra de Epley é executada, observou-se aparentemen-

te, que quanto maior o número de manobras realiza-

das, maior a taxa de resolução da vertigem, não impor-

tando se estás são feitas em uma sessão de tratamen-

to ou em várias.

Também foi observado que o uso ou não de vibra-

ção no processo mastóideo durante a execução da ma-

nobra Epley não influenciou nos resultados alcançados 

pelos estudos que utilizaram a vibração, o que leva a 

constatação que  sua utilização é desnecessária.

Com tudo isso, considera-se que o tratamento de 

reposição canalítica de Epley deve se proceder da se-

guinte forma: execução das cinco posições com graus de 

rotação da cabeça conforme proposto por Epley, tempo 

de permanência em cada posição por volta de 3 minu-

tos (o suficiente para todos os detritos saírem do canal 

e não causar posteriormente incômodos ou danos cervi-

cais ao paciente), não utilizar vibração durante a execu-

ção da manobra, não prescrever objetos de imobilização 

cervical e nenhum tipo de recomendação de restrições 

posturais após a manobra, a repetição da manobra em 

uma mesma sessão ou em várias fica a critério do tera-

peuta e do quadro clínico de seu paciente.
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Vale lembrar que o tratamento da VPPB especifi-

camente através da manobra de Epley pode ser insufi-

ciente para atenuar ou eliminar os sintomas do paciente, 

necessitando a associação de outras modalidades tera-

pêuticas. Além disso, há um número alto de recidivas da 

VPPB pós-tratamento, sendo preciso o acompanhamen-

to do paciente em longo prazo ou até mesmo ensiná-lo 

exercícios para o autotratamento.
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sista de iniciação científi ca do CNPq, Uni-
versidade Nove de Julho (UNINOVE), São 
Paulo (SP), Brasil); MSc ou PhD, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Belo Horizonte (MG), Brasil. 1.e. Endereço 
completo do autor correspondente, con-
tendo nome, endereço, números de fax, 
telefone e endereço eletrônico, a ser pu-
blicado caso o manuscrito seja aceito. 1.f. 
Declaração de confl ito de interesses e/ou 
fontes de suporte. (modelo disponível em: 
www.revistatm.com.br).

É de responsabilidade do autor cor-
respondente manter contato com todos 
os outros autores para atualizá-los sobre 
o processo de submissão e para inter-
cambiar possíveis solicitações como, por 
exemplo, envio e recebimento de docu-

mentos, entre outros. 
2. Resumo: Deve apresentar o contex-

to do trabalho, contendo uma breve intro-
dução, os objetivos, os procedimentos bá-
sicos, principais resultados e conclusão, 
sendo estruturado da seguinte forma: In-
trodução / Objetivo / Método / Resultados 
/ Conclusão, num mesmo parágrafo con-
tendo entre 250 e 300 palavras. As pala-
vras-chave em português devem ser ba-
seadas no DeCS (Descritores em Ciências 
da Saúde), publicados pela BIREME e dis-
poníveis em http://decs.bvs.br.

Abstract: Deve ser estruturado com 
o mesmo conteúdo da versão em portu-
guês: 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 de-
verão conter as seguintes sessões: Intro-
dução, Materiais e Métodos, Resultados, 
Discussão e Conclusões.

Introdução: Conter somente a nature-
za do problema e a sua signifi cância clíni-
ca, hipóteses se houver e fi nalizar com os 
objetivos da pesquisa. 

Método: Deve conter somente as in-
formações sobre o protocolo utilizado, se-
leção e descrição dos participantes, in-
formações técnicas e estatísticas. Toda 
pesquisa relacionada a seres humanos 
deve mencionar o número do protoco-
lo de aprovação por um Comitê de Ética 
em Pesquisa, segundo as Diretrizes e Nor-
mas Regulamentadoras de Pesquisa en-
volvendo 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 nú-
mero do protocolo de aceite, considerando 
as diretrizes internacionais Pain, publica-
das em: PAIN, 16:109-110, 1983 e a Lei 
nº 11.794, de 08/10/2008, da Constitui-
ção Federal Brasileira, que estabelece pro-
cedimentos para o uso científi co de ani-
mais e cria o Conselho Nacional de Con-
trole e Experimentação Animal (CONCEA) 
e as Comissões de Ética no Uso de Ani-
mais (CEUAs).

Resultados: Devem ser apresentados 
numa sequência lógica, com números refe-
rentes às tabelas/fi guras em ordem de ci-
tação no texto, entre parênteses e em nú-
meros arábicos. Limitar o número de tabe-
las e/ou fi guras a 5 (cinco).

Discussão: Deve enfatizar os aspectos 
mais novos e importantes do estudo, com-
parando-o a estudos prévios e exploran-
do novas hipóteses para pesquisas futu-
ras. Ao longo do texto, evitar a menção a 
nomes de autores, dando sempre prefe-
rência às citações numéricas.

Conclusão: Apresentar de forma su-
cinta apenas as conclusões baseadas nos 
achados da pesquisa.

Referências: É preconizada a citação 
de 20 a 30 referências, sendo somente ar-
tigos originais atualizados, evitando uti-
lizar teses e monografi as, trabalhos não 
publicados ou comunicação pessoal como 
referência. No texto, devem estar sobres-
critas, entre parênteses e em números 
arábicos, aparecendo depois da pontua-
ção. Nas referências, devem ser numera-
das consecutivamente conforme são men-
cionadas 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 incidên-

cia de DPOC entre os homens.(19,23,30)”
“(...) pelos efeitos da gravidade.(2-4)”
Exemplo de formatação:
Liposcki DB, Neto FR. Prevalência de ar-

trose, quedas e a relação com o equilíbrio 
dos idosos. Ter Man. 2008;6(26):235-8.
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tos.

Anexos: As tabelas e fi guras devem 
estar no mesmo documento, mas separa-
das da redação, cada uma em uma pá-
gina, 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 fi guras, o tí-
tulo deve aparecer abaixo. Gráfi cos e ilus-
trações devem ser chamados de fi guras. 
Em relação às tabelas, não utilizar linhas 
horizontais e verticais internas; em rela-
ção às ilustrações, devem estar em for-
mato JPEG, com alta qualidade e, se hou-
ver pessoas, estas não devem ser identi-
fi cadas. Além disso, todas as abreviaturas 
e siglas empregadas nas fi guras e tabelas 
devem ser defi nidas por extenso em nota 
abaixo das mesmas. Todas as fi guras, ta-
belas e gráfi cos devem ser enviados em 
preto e branco.

A não observância das instruções edi-
toriais implicará na devolução do manus-
crito pelo Editorial da revista para que os 
autores façam as correções pertinentes 
antes de submetê-lo aos revisores. A re-
vista reserva o direito de efetuar adapta-
ções gramaticais e de estilo. Os manuscri-
tos encaminhados à revista Terapia Manu-
al Posturologia que atenderem às normas 
para publicação de artigos serão enviados 
a dois revisores científi cos de reconheci-
da competência na temática abordada, os 
quais julgarão de forma cega o valor cien-
tífi co da contribuição. O anonimato ocor-
re durante todo o processo de julgamen-
to (peer review). Os artigos que não apre-
sentarem mérito científi co, que tenham 
erros signifi cativos 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 en-
caminhados à publicação, após o preen-
chimento e envio do formulário de auto-
ria da revista Terapia Manual e a concor-
dância de pagamento da taxa de publica-
ção (Business Model) por todos os autores 
para o e-mail editorial@revistaterapiama-
nual.com.br.

Situações não contempladas pelas Ins-
truções aos Autores deverão seguir as re-
comendações contidas no documento su-
pracitado – ICMJE, e informações detalha-
das no site: www.revistatm.com.br (Ins-
truções aos autores).

Os autores são inteiramente responsá-
veis por eventuais prejuízos a pessoas ou 
propriedades ligadas à confi abilidade de 
métodos, produtos, resultados ou ideias 
expostas no material publicado.




