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EDITORIAL

O Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, embuído
do espírito de contribuir para o desenvolvimento da Fisioterapia no âmbito acadêmico e técnico,
considera fundamental a consolidação da Revista de Fisioterapia como instrumento desta
evolução.
Neste sentido o segundo número representa um esforço conjunto para consolidar este espaço
de informação, cientes que estamos da nossa responsabilidade na manutenção deste veículo de
expressão. E, mais que nunca, consideramos fundamental a participação de todos aqueles que
acreditam no crescimento e desenvolvimento da Fisioterapia enquanto disciplina e ciência e
entendem ser este espaço oportuno para divulgar suas experiências de trabalho e seus relatos de
pesquisa.
A capacidade de produzir e transmitir conhecimentos precisa ser desenvolvida e, sem
dúvida, isto só pode ser feito através do exercício contínuo, e aquilo que inicialmente parece
constituir uma tarefa impossível torna-se gradativãmente um procedimento habitual.
A transmissão de informações e conhecimentos exerce um efeito dinamizador na capacitação
profissional e acadêmica por potencializar um "estado" de questionamento que gera uma ação
construtiva na tentativa da busca das elucidações pretendidas.
Este espaço de divulgação pode ser usado por todos os físioterapeutas, acadêmicos de
Fisioterapia e outros profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento da ciência na
área da saúde e da educação. Convidamos todos a participarem conosco dos próximos números.

Corpo Editorial

ARTIGOS
FISIOTERAPIA EM PACIENTES APÓS TRANSPLANTE DE MEDULA
ÓSSEA
Clarice Tanaka* Névio Enir Maziero** Mareia H .M. Melo** Celso M. Massumoto***
Isamara F. Rocha*** Frederico L. Dulley***

Tanaka, C , Maziero, N. E., Melo, M. H. M., Massumoto, C , Rocha, I. F., Dulley, F. L. Fisioterapia após
transplante de medula óssea. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 2, n. l,p.4-12, jan. /.jul., 1995.
RESUMO : O transplante de medula óssea (TMO) é uma alternativa terapêutica desenvolvida nas
últimas décadas para tratar de doenças onco-hematológicas, porém ainda não estão afastados todos os fatores
de risco na antigenicidade da medula inoculada, sendo a Doença Enxerto-Contra Hospedeiro (DECH) sua
complicação mais freqüente. A DECH provoca danos multi-sistêmicos, sendo o sistema osteomioarticular
muito acometido, evoluindo para uma importante redução na capacidade física geral, que chega a
comprometer a qualidade de vida dos pacientes após TMO. A proposta deste trabalho é avaliar os benefícios
da fisioterapia no tratamento e reabilitação das complicações a longo prazo da DECH crônica. Foram
acompanhados 13 pacientes com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica (n=6), Anemia Aplástica
Severa (n=6) e Sindrome Mielodisplásica (n=l) submetidos a TMO no Hospital das Clinicas da Faculdade
de Medicina da USP(H.C.F.M.USP) que desenvolveram DECH crônica. O tratamentofisioterapia)consistia
em sessão semanal de cinqüenta minutos de duração, com a utilização de técnicas cinesioterápicas de
alongamento muscular e mobilização de segmentos. Foram controlados os parâmetros de sintomas de dor e
cansaço, de amplitude de movimento, das atividades funcionais e de alinhamento postural. Os resultados
obtidos foram analizados pelo método de delineamento de sujeito único, comparando-se os resultados antes e
após o tratamentofisioterápico.Osdados obtidos á avaliação fisioterápica inicial demonstraram incidência
elevada de dor e cansaço,associado a limitações de movimento globais em DECH com esclerodermia e
específicas em quadril em DECH com Necrose Avascular da Cabeça do Fêmur (NACF), acompanhadas de
alterações de atividades funcionais e postura. Os resultados do tratamentofisioterápicodemostraram melhora
significativa das alterações posturais e função motora, aumento das amplitudes de movimento e
potencialização da capacidade física geral, atuando a longo prazo na melhora da qualidade de vida destes
indivíduos.
DESCRTTORES : Transplante de medula óssea, reabilitação. Fisioterapia, método.
* Pnáèssora Doutora abGnsockFisk*er^
** Professor colaborador do Curso de Fisioterapia da Faculdade ó^Medkâm da FMUSP.
*** Médk» Assistente ( b l n s t ^
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**** Professor Assistente Doutor da Disciplina de Hematologia do HC-FMUSP.
Endereço para correspondência : Rua Cipotâma, n.° 51 - Cidade Universitária - 053600-000 São Pauto, SP.

linfócitos T, que estimulam a pioli&ração de
fibroblastos e a síntese de colágeno aumentada, poO Transplante de Medula Óssea (TMO) é dendo ocorrer severas limitações da amplitude de
uma alternativa terapêutica utilizada em doenças movimento (ADM) por contraturas. A sindrome
oncc-&ematológicas. ' ' Apesar do progresso das seca dos olhos e da boca, semelhante a sindrome de
técnicas de determinação da histocornpatibilidade Sjogren, pode ocorrer, acometendo prefehumana (HLA) que permitiu a redução dos riscos e rencialmente as glândulas lacrimais e saüvares
da antigenicidade da medula inoculada, a Doença com subseqüente ulceração das mucosas.
O sistema músculo-esqueléuco também pode
Enxerto-Contra Hospedeiro (DECH) re- presenta
uma das principais complicações após o TMO. ser severamente acometido com ocorrência de
Esta inanifestação ocorre em 80% dos pacientes polimiosites, com fraqueza predorninante da
que recebem transplante alogênico, sendo musculatura proximal dos segmentos, perda de
responsável, direta ou mdiretamente, por 20% da massa óssea e hipotrofia muscular, da qual
verificando-se, em biópsias, necrose e infiltrado
mortalidade dos mesmos.
O fator inicial da DECH é o reco- infiamatório defibrasmusculares'
A debilidade orgânica extensa causada
nhecimento de diferenças antigênicas no receptor,
efetuadas pelos linfochos T presente na medula pela DECH constitui-se não só em fator de
inoculada, que desencadeam reações auto-imunes risco para a sobrevida do paciente, como
com comproinetimento de múltiplos órgãos. A também provoca importante redução da
forma aguda inicia-se de uma a três semanas após independência e capacidade laborativa após
o TMO, podendo surgir como um erítema cutâneo TMO. Muitos estudos acerca da qualidade de
autolinütado ou extenso, comprometendo pele e vida destes pacientes demonstraram que,
mucosas. Também é freqüente a ocorrência de apesar da cura da doença de base, havia
mucoshe do trato gastro-intestinal, falência hepá- significativa persistência de complicações a
pática e acctnetimento pulmonar, com pneumonite longo prazo e que 75% apresentavam sintomas físicos crônicos como fadiga, redução da
intersticial e infecções subsequentes.
A DECH poderá surgir como uma atividade sexual e laborativa, baixa autocroniflcação da forma aguda (progressiva) ou uma estima e estresse psicológico, oriundos dos
manifestação isolada (de novo) em tomo de 100 efeitos prolongados da extensa quimiote(cem) dias e até 15 meses após TMO. Manifesta- rapia, do condicionamento das drogas imunosse pelo comprometimento de múltiplos órgãos, à supressoras e das seqüelas orgânicas da
semelhança das doenças colágenovas-culares, com D E C H .
O objetivo do presente trabalho foi avaliar os
achados histológicos de infiltrado infiamatório
mononuclear, vacuolização citoplas-máaca, lesões beneneficios do tratamento fisioterápico no
das células epiteliais, hipocelularída-de e atrofia do acompanhamento ambulatorial e na reabilitação
físico-funcional dos pacientes submetidos a TMO
sistema linfãtico.
O acometimento da predorninante da DECH que desenvolveram DECH crônica.
crônica ocorre na pele, podendo surgir com características semelhantes à esclerodermia, observan- METODOLOGIA
do-se hiperqueratose, hipo ou hiperpigmentção, fiCaracterização dos pacientes
brose e endurecimento do derma, sob a ação dos
INTRODUÇÃO
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Participaram deste estudo 13 pacientes
submetidos à TMO alogênico no Hospital das
Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que desenvolveram
DECH crônica limitada e extensa, sendo 10 do
sexo masculino e 3 do sexo feminino, com
idade entre 7 a 49 (M=24) anos, com
diagnósticos de Leucemia Mielóide CrônicaLMC-(n=6), Anemia Aplástica Severa-AAS(n=6), Síndrome Mielodisplásica - SMD (n=l), demonstrados no Quadro 1.
Quadro 1. Pacientes submetidos a TMO alogênico
que desenvolveram DECH crônica, avaliados e
submetidos a programa de tratamento pela
fisioterapia (n=13)

Pacientes

Sexo

A. A O .
A. F. C.
MAR
S. C. B. *
S.MG.
P. S. S. *
A.MZ.
A. P.*
C. V. B.*
J. L. Q.*
W. D. P.
J. A. S.*
C. J. A *

Masc.
Masc
Masc
Fem
Fem
Masc
Fem
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc

Idade Diagnóstico
9
17
14
10
24
19
41
7
49
36
43
21
24

A.A.S.
A.A.S.
A.A.S.
A.A.S.
A.AS.
A. AS.
L.MC.
L.M.C.
L.MC.
L.MC.
L.MC.
L.MC.
S.M.D.

*Não completaram programa de tratamento fisioterápico

A profilaxia da DECH aguda foi realizada
com Ciclosporina (12,5 mg/kl/dia), iniciada

no dia - 1 até o dia + 120, e Prednisona
(0,5 mg/kl/dia), iniciada no dia + 8 até o dia +
72. Os pacientes que desenvolveram DECH
crônica receberam Ciclosporina (12,5
mg/kl/dia) e Prednisona (0,5 mg/kl/dia)
por quarenta semanas em dias alternados.O
tratamento fisioterápico foi realizado por um
período mínimo de cinco semanas, com sessão
única semanal com duração de cinqüenta
minutos, baseado em procedimentos cinesioterápicos com ênfase em alongamento muscular
e mobilização dos segmentos.
Coleta de dados
Foi utilizado delineamento do sujeito
único, comparando-se os dados obtidos antes e
após tratamento fisioterápico. Os parâmetros
controlados baseavam-se na sintomatologia
clinica, amplitude de movimento (ADM),
atividade funcional e avaliação postural.
- Sintomatologia clinica de dor e cansaço foi
avaliada de acordo com presença do sintoma,
intensidade, freqüência e local de acometimento.
- ADM foi avaliada por goniometria e
tabulada em forma de capacidade total de
movimento articular (somatória das ADMs da
articulação envolvida) e em forma de
capacidade global de movimento dos
segmentos (somatória das ADMs de membros
superiores e inferiores separadamente). Foram
utilizados percentuais de cada capacidade,
sendo estes pré-estabelecidos como forma de
demonstrar os deficits.
- A atividade funcional foi classificada nas
seguintes categorias
• independência para a marcha e bipedestação;
•
•

cabelo atividades de auto cuidado pentear,

•

•

vestir camisa, vestir calça, abotoar souüa
e/ou camisa, amarrar sapatos, segurar
copo;
atividades específicas com objetos: lavar
roupa e / ou louça, usar vassoura e/ou
rodo;

•

apanhar objetos no alto, apanhar objetos
no chão.
Em seguida estas atividades foram avaliadas
através de um sistema de pontuação que utilizava
os seguintes critérios:
- 4 pontos: realiza atividade sem compensações musculares e/ou sintomas de qualquer
ordem e com tolerância normal;
3 pontos : realiza atividade com pouca
compensação, sem sinais de dor e/ou cansaço e
com boa tolerância;

- 2 pontos : realiza atividade de forma imcompleta, com compensações musculares, dor
e/ou cansaço e com tolerância reduzida;
- 1 ponto: não realiza atividades
Os dados obtidos foram tabulados em
percentuais de forma a construir um quadro
comparativo da realização das atividades antes
e após o tratamento fisioterápico.
- A avaliação postural foi analisada em termos
de alinhamento ideal, através de pontos
anatômicos previamente establecidos em relação a linha de gravidade, sendo que aqueles
considerados normais foram orientados por um
fio de prumo colocado anterior, lateral e
posteriormente ao paciente e, em seguida,
realizada fotografias nas vistas anterior,
lateral, posterior e em flexão do tronco.
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RESULTADOS
Os dados obtidos na avaliação fisioterápica inicial dos pacientes com DECH crônica
demonstraram um acometimento predominante do sistema músculo-esquelético com a ocorrência de
algia e fadiga musculares, com subseqüente limitação funcional para atividades específicas e globais
demonstradas no Quadro 2.
Quadro 2. Alteraçõesfisico-funcionaisdos pacientes avaliados (n=13)
PAC
AAO
AFC
MAR
SCB
SMG
PSS
AMZ
AP
CVB
WDP
JAS
CJA
JLQ

COMPLICAÇÕES
Esclerodermia
Necrose cabeça fêmur
Lombociatalgia
Osteoporose
Fadiga
Sem complicações
Necrose cabeça fêmur
Hipotrofia muscular
Sem complicaçãoes
Sem complicações
Fadiga
Necrose cabeça fêmur
Fadiga

DOR
Panturrilhas
Quadril D
Quadril D
Coxa E
Coxa E
Sem dor
Quadril E
Sem dor
Sem dor
Úmero D
Sem dor
Quadril E
Reg. lombar

CANSAÇO
Lsocal
Não refere
Não refere
Generalizado
Generalizado
Não refere
Local
Generalizado
Não refere
Não refere
Generalizado
Generalizado
Generalizado

UM. ADM
Geral/severa
Quadril D
Tronco
MIE
Sem limitação
Sem limitação
Quadril D, E
Sem limitação
Sem limitação
Sem limitação
Sem limitação
Quadril D, E
Punho/ombro
Quadril D

UM. FUNCIONAL
Global/severa
PI ativ. especrfic.
Global/severa
PI ativ. especrfic.
P/ ativ. especrfic.
Não apresenta
PI ativ. especif ic.
Global /leve
Não apresenta
PI ativ. especif ic.
Global/leve
PI ativ. especif ic.
Global leve

A dor, como sintoma articular e/ou
muscular, estava presente na maioria dos
pacientes (73,8%), caracterizando-se como
constante e de média intensidade, associada
ao movimento, sem irradiação e sem fenômenos neurovasculars simultâneos. Nesta casuística encontrava-se patologias osteomioarticulares, como necrose avascular da cabeça
do femur, osteoporose e lombociatalgias que
justificavam o quadro doloroso.
O sintoma de cansaço presente em 73,8%
dos pacientes manifestou-se predominantemente como generalizado e intenso, comprometendo atividades gerais e sendo agravado
pelo movimento. O padrão de freqüência e as
graduações de intensidade destes sintomas
são demonstrados na Figura 1.
Fig. 1 Freqüência e padrão de cansaço e dor
nos pacientes com DECH crônica na avaliação inicial defisioterapia(n = 13)

ram-se necrose avascular da cabeça do femur
(n=3) e esclerodermia (n=l), cujas características no comprometimento da congruência articular e da derme são limitantes,
encontrando-se demonstrados no Quadro 3 os
valores obtidos para dois pacientes com
NACF, antes e após tratamento fisioterápico.
Quadro 3 - Capacidade total (somatória das
ADMs) de movimentos do quadril (%) antes e
depois do tratamentofisioterápicodos pacientes
com NACF

Quadril D
antes
A.M.Z .64,9
A.F.C 78,18

Quadril E

depois antes
90,5
63,1
85,4
73

depois
78,2
85,4

Atividades Funcionais

Sem cansaço / Sem dor 2 - Cansaço local, inconstante
Dor moderada, média intensidade 3 - Cansaço
generalizado / Dor intensa constante

Amplitude de Movimento
Reduções importantes de ADM foram
encontradas em pacientes que desenvolveram
manifestações específicas como complicação
da DECH crônica. Nesta casuística observa-

As tarefas da vida diária atendem às
necessidades básicas do indivíduo, para
alimentação, autocuidado, independência,
locomoção e outras, demonstrando aspectos
qualitativos da motricidade. Tais atividades
funcionais apresentavam-se genericamente
reduzidas nos pacientes com DECH crônica.
A debilidade orgânica extensa presente nas
miopatias, as disfunções posturais com
limitação de ADM, a diminuição de flexibilidade decorrente de encurtamentos musculares
e de contraturas de pele e a presença de dor e
cansaço foram fatores constantes na redução
de capacidade funcional.
Os pacientes com sintoma de cansaço
importante e generalizado apresentavam deficiência em todas as atividades pesquisadas,
incluindo alterações no padrão de marcha e
na bipedestação orbservadas nas miopatias.
Os pacientes com sintoma de dor predominante apresentavam limitações de

ADM e flexibilidade, com deficits para
atividades específicas do seguimento acometido, como nas lombociatalgias e necrose
avascular da cabeça de femur.

rápico possibilitou melhora da funcionalilidade para as atividades em seis pacientes,
conforme encontra-se demonstrado no
Quadro 4. Dentre os demais pacientes, dois
não apresentavam complicações, e cinco
não completaram o tratamento.

A melhora das condições gerais da
amplitude do movimento e da flexibilidade
muscular, obtida com o tratamento fisioterá-

Quadro 4. Atividades funcionais antes (A) e depois (D) do tratamentofisioterapia)(%).
AA.O.
A
Indep. marcha e
bipedestaçio
Auto • cuidado
Manipulação de
objetos

D

A.F.C.
A

D

M.A.R.
A

D

S.M.G.
A

A.M.Z.

W.D.P.

D

A

D

A

D

50

75

75

75

50

75

50

100

50

75

75

100

25

79

100

100

75

95

83,3

95,8

83,3

91,6

95,8

100

50

75

62

75

37,5

87,5

100

100

62,5

87,5

100

100

Avaliação postural

campo de pesquisa ainda pouco investigado.
Autores como Chad e Lankhapal postulam
que disfunções neuro-musculares ocorrem nas
neoplasias pelos seguintes motivos:
5

Os parâmetros de alinhamento da postura
em relação à linha de gravidade representada
pelo fio de prumo demonstram o equilíbrio e a
economia de esforço para manter a bipedestação.
A DECH crônica, ao acometer o sistema
ósteomioarticular, é capaz de alterar esta relação
de esforço e gravidade. Os pacientes avaliados
apresentavam posicionamentos viciosos e compensações musculares para manter e/ou permitir
a bipedestação.
Na postura em flexão do tronco, que avalia a
flexibilidade da coluna vertebral, tais disfunções
se mostravam mais evidentes, com graves comprometimentos destes movimentos em quatro
pacientes e impossibilidade de sua realização em
três pacientes.
DISCUSSÃO
Os danos ao sistema rnúscub-esquelético
decorrentes a DECH crônica constituem um amplo

- efeito direto do processo neoplasia), por
invasão e/ou compressão de estruturas anatômicas afins, como nos linfomas e leucemias, e por
invasão de estruturas do sistema nervoso central
e periférico, como nos mielomas;
- complicações da terapia imunossupressora,
como a toxicidade da quimioterapia e radioterapia sistêmicas;
- síndromes paraneoplásicas, considerados efeitos remotos do processo neoplásico em estruturas nervosas e musculares.
Chad relata o aumento da freqüência da
associação de câncer com miopatias inflamatórias, especialmente a denriatopolimiosite, manifestada por fraqueza muscular proximal, aumento dos níveis séricos de creatinina fosfbquinase
(CPK) e anormalidades da eletromiografla. Em

nossa casuística o comportamento clínico-funcional após o TMO confirma estes estudos, com
predominância dos sintomas de dor e cansaço
de origem miogênica. A associação de
acometimento sistêmico de pele com esclerodermia foi verificada em paciente com anemia
aplástica severa. A associação de miopatia
com fraqueza proximal foi verificada em
leucemia mielóide crônica e em anemia
aplástica severa, sendo observada hipotrofia
muscular e redução da ca-pacidade^fiincional.
Estudos de Atkinson e Barret acerca da
DECH crônica também atestam a ocorrência
simultânea das doenças colágenovasculares
com manifestações artríticas e mialgias, além
do acometimento preponderante da pele.
Referências
de
dor
à
avaliação
fisioterápica foram relatadas por James como
mani- festação deletérias de drogas e
procedimentos invasivos após o TMO
imediato e como origem miogênica nos meses
subseqüentes ao tratamento. Dentre nossos
pacientes a referência à e ocorrência de
sintomas dolorosos manifestou-se tardiamente,
associada a patologias osteomioarticulares
específicas, co-mo necrose avascular da
cabeça do fêmur (NACF), osteoporose e
lombociatalgia durante o movimento no local
comprometido.
Os dados obtidos na avaliação fisioterápica
mostravam conjuntamente dor e cansaço,
presença de limitação de ADM, alterações
posturais e funcionais e compro-metimento
da independência e capacidade laborativa. A
observação da realização das tarefas da
vida diária permite avaliar os aspectos
qualitativos da motricidade,demonstrando
que alterações posturais produzem limitações

funcionais, uma vez que não permitem ao
indivíduo partir de um posicionamento
corretamente adequado (tanto em alongamento como em potência muscular) para o
movimento, implicando em alterações da
capacidade física global.
Estudos de Andrykowski e Baker,
demonstraram a redução da capacidade
física em pacientes após TMO alogênico,
com presença de fadiga persistente e
incapacidade nas atividades laborativas e
domésticas.
A fisioterapia intervém diretamente na
reestruturação do sistema músculo-esquelético
Esta forma de abordar as complicações
baseia-se no conceito de que as alterações
posturais promovem desvantagens biomecâninicas nas alavancas do movimento, reduzindo
potencialmente sua função. Através do
alongamento muscular pode propiciar-se um
alinhamento de postura do indivíduo, potencializando-o para o desempenho da atividade
com menor desgaste das estruturas articulares.
O comprometimento das estruturas articulares, como na NACF, promove desarranjos
ósseos, evoluindo para a diminuição do espaço articular e o conseqüente aumento do gasto
energético para desempenho das atividades,
sendo esses sintomas verificados também nas
miopatias com presença de atrofia e fadiga
muscular.
A fisioterapia mostra-se eficiente para os
sintomas acima citados, contribuindo por
atuar no controle funcional, na sintomatologia
da dor e do cansaço, nas complicações a longo
prazo da DECH e advindas da terapêutica
medicamen-tosa, promovendo sobretudo melhora da qualidade de vida destes pacientes.
3

1

Tanaka, C , Maziero, N. E., Melo, H. M , Massumoto, C , Rocha, I. F., Dulley, FX. Physical therapy after
bone marrow transplantation. Rev. Fisioter. Univ. São Pauloy. 2,n.l, p.4-12, jan. / ago., 1995.
ABSTRACT: Bone Marrow Transplantation (BMT) is an alternative treatment for onco-haematologic
diseases, perhaps it is not preclude risck factors for antigenic marrow. Graft-versus-Host disease is the more
often complication after BMT. The locomotor system can be severely damaged expressing pain, muscles
and bone mass decrease and functional changes. This research purpose to evaluate and propose systematized
physical therapy treatment and functional rehabilitation for patients who underwent BMT and developed
chronic GVHD. Took part in this search 13 patients (10 males and 3 females) mean age 24 years old (7-49
years) with diagnosis of chronic myelogenous leukemia (n=6), aplastic anemia (n=6) and myelodisplasic
syndrome (n=l), who underwent BMT at University of São Paulo Medical School Clinics Hospital. They
recieved physical therapy treatment once a week, based on kinesiotherapy proceedings, focusing on muscles
stretching and segments mobilization. The parameters of sintomatology of pain and weakness, ROM,
functional capabilities and posture evaluation were controlled. A single subjects outlining was used,
comparing the acomplishment before and after physical therapy treatment. Patients who underwent BMT
with restrictions of ROM, limiting posture changes, pain, fatigue, muscular weakness and dificulties in the
functional capabilities were discovered in our evaluation They have Skin chronic GVHD with intense
scleroderma and severe restrictions of ROM (n=l); avascular necrosis of femoral head (n=3); limiting
posture changes (n=3); functional capabilities exposure with dificulties in standing up, walking and
especule activities (n=6); diffused and local pain (n=6); changes related to joint hip (n=3) and severe
schiatic pain (n=2); restrictions of ROM joint hip (n=4). It was observed that muscles streatchig provided an
improvement of posture and functional capabilities, pain decrease and a ROM increase. We understand that
physical therapy was efficient in all these aspects specially when providing these patients with a better
quality of life.
KEY WORDS: Physical therapy, methods. Bone marrow transplantation, rehabilitation.
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ANÁLISE DE RELATOS VERBAIS DE UM GRUPO DE
RELIGIOSAS SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES
FISIOTERÁPICAS.

Amélia Pasqual Marques * Livia Mathias Simão**

Marques, A. P., Simão, L. ML. Análise de relatos verbais de um grupo de religiosas sobre sua participação
em sessõesfisioterápicas.Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 2, n. 1, p.13-21, jan / jul., 1995.
RESUMO : Este trabalho enquadra-se no interesse amplo de explorar possibilidades de utilização do
relato verbal como fonte de dados, para descrever como pessoas constróem percepções sobre o próprio corpo,
demonstrando que o mesmo pode ser feito durante a realização de trabalho de fisioterapia.
DESCR1TORES: Fisioterapia, psicologia. Comportamento verbal, classificação. Religião

INTRODUÇÃO
O fisioterapeuta necessita de informações
sobre seus pacientes, o que, na maioria das
vezes, é conseguido através da chamada anamnese. Várias são as formas utilizadas para
obterem-se estas informações, entre elas
questionários e entrevistas. As talas dos
indivíduos tem sido a matéria-prima para a
obtenção dessas informações e aquilo que à
primeira vista seria somente a busca de
esclarecimentos sobre o seu estado pode
transformar-se em um instrumento de coleta

de dados muito útil para a fisioterapia
científica.
Assim, à análise das verbalizações enquanto fontes de informação sobre um
processo, dá-se o nome de relato verbal
(Mota ).
Este trabalho enquadra-se no interesse
amplo de explorarem-se as possibilidades
de utilização do relato verbal como fonte de
dados, para descrever como as pessoas
envolvidas em atividades de fisioterapia
constróem percepções sobre o próprio
corpo.
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Buscamos identificar os aspectos desse
processo em um grupo de religiosas que
participaram de sessões de fisioterapia.
Tomar relatos verbais como dados de
pesquisa pressupõe o estabelecimento de
algumas relações entre os processos psicológicos não diretamente observáveis, aos
chamados processos subjetivos ("pensar,
sentir, perceber"), de um lado, e relatos
verbais indicadores desses processos, de outro. Embora não se pretenda tratar aqui das
complexas questões teórico-metodológicas que
essas relações têm suscitado na psicologia,
faremos menção a algumas delas, principalmente àquelas que nortearam a própria
concepção deste trabalho.
Cremos que são três os principais
aspectos a serem destacados em vista dos
propósitos deste trabalho: a) o relato verbal
ocorre comumente em situações de interlocução, b) indicando, pelo menos em parte,
processos subjetivos de quem relata, c)
podendo ocorrer modificações nos relatos
devido à interação de quem está relatando
com o interlocutor.
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Destaca Engelmann (1978 : 85):
"Pode-se ver no relato verbal um
instrumento que fornece indicações a
respeito de fenômenos não-observáveis diretamente. A preocupação do
pesquisador é toda dirigida a estes
últimos"

de significado que a pessoa estabelece entre os
eventos, podendo indicar o desenvolvimento de
formas menos complexas para as mais
complexas dos processos psicológicos. Esse
desenvolvimento ocorre graças à contribuição
ativa da pessoa em interação com outras, em
que, especialmente através da linguagem, são
construídas, reconstruídas e compartilhadas
essas relações de significado. Nessa medida,
tanto a contribuição própria do indivíduo como a
interação com outros, são condições sine qua
non, indissociáveis para o processo de construção de conhecimento.
Assim sendo, modificações nos relatos podem estar indicando formas mais sutis e sofisticadas de estabelecerem-se relações de
significado entre eventos, graças, em parte, a
condições geradas na interação com o interlocutor.
No presente trabalho, os relatos das religiosas ocorreram enquanto elas interagiam
verbalmente com a fisioterapeuta, e versaram
sobre o que sentiam, pensavam e esperavam com
relação às sessões de fisioterapia. O conteúdo de
seus relatos, como veremos, se modidificou de
sessão para sessão, à medida em que interagiam
com a fisioterapeuta
MÉTODO
Participantes

A partir das modificações ocorridas nos
conteúdos dos relatos, inferem-se mudanças
nos estados subjetivos de quem relata.
Estas mudanças são para Vygostsky,
dentre outros autores, modificações nas relações
6

Participaram do trabalho vinte religiosas com idade variando entre 35 e 64 anos e
com queixas de dor. As sessões de fisioterapia foram realizadas em grupo, em uma sala
medindo aproximadamente 60 metros quadrados, com intervalo médio de vinte dias
entre as sessões.

Procedimento
Inicialmente foi feita uma avaliação individual, na qual a fisioterapeuta, com o auxilio
de um espelho, apontava as alterações posturais
e dava instruções verbais para que cada
participante passasse a prestar mais atenção à
própria postura.
Ao final desta avaliação, solicitou-se a cada
participante que relatasse os motivos que
levaram-na a buscar o trabalho defisioterapia.A
gravação de seus relatos constituiu-se na
primeira coleta de dados.
Na primeira sessão de Fisioterapia em
grupo, as religiosas realizaram exercícios programados pela fisioterapeuta, com o objetivo de
levá-las a ter uma percepção mais acurada da
própria respiração. A gravação dos relatos, ao
final da sessão, sobre como se sentiam e "o que
acharam dos exercícios" constituiu-se na
segunda coleta de dados. Na sessão seguinte

foram realizados e vivenciados exercícios que
contribuem para uma boa pcstura, cujos relatos
correspondem à terceira coleta de dados.
A quarta coleta de dados deu-se após a
realização de exercícios de alongamento. Nesta
sessão as participantes, além dos exercícios
aprenderam a reconhecer a diferença entre um
músculo encurtado e um músculo alongado.
Foram revistos também exercícios realizados nas
sessões anteriores e ensinada uma seqüência de
exercícios que deveriam ser lealizados em casa.
A gravação das falas, ao final da sessão,
constitui-se na quinta coleta de dados.
É importante salientar que o trabalho de
fisioterapia tinha uma proposta educativa, uma
vez que as religiosas vivenciavam cada um dos
exercícios, opinavam sobre a dificuldade ou
facilidade de realizá-los e, ao final de cada
sessão, recebiam, por escrito, os mesmos
exercícios, a seremfeitosem casa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Quadro 1 mostra as Classes e Subclasses de relato verbal identificadas a partir da análise das
feias a coleta de dados.
Quadro I - Classes e conteúdos identificadas nos relatos das vinte participantes
CLASSES

SUBCLASSES

A. Relatos que informam sobre razões para se engajar na fisioterapia
B. Relatos que informam sobre a expectativas com relação à fisioterapia
C. Relatos que informam sobre o próprio desempenho ao realizar atividades de fisioterapia
D. Relatos que informam sobre sensações e percepções corporais
Dl. Antes de iniciar a fisioterapia
D2. Após iniciar a fisioterapia
E. Relatos que informam sobre dores localizadas em regiões do corpo
El. Antes de iniciar a fisioterapia
E2. Após iniciar a fisioterapia
F. Relatos que expressam avaliações dos resultados obtidos nas atividades de fisioterapia
G. Relatos que informam sobre concepções a respeito da relação corpo/mente
H. Relatos que informam sobre exercícios realizados fora das sessões de fisioterapia

A FISIOTERAPIA ENQUANTO POSSIBILIDADE E
EXPECTATIVA
Com relação às razões pelas quais as
participantes declararam terem se engajado
na fisioterapia (Classe A), houve referência
ao rato de quererem melhorar das dores que
sentiam, ao tato de desejarem conhecer melhor
o próprio corpo e, ainda, ao fato de aproveitarem a oportunidade de desenvolver esse tipo
de atividade, oportunidade esta dada pela
Congregação pela primeira vez.
São exemplos de relatos desta classe:
" Eu quero fazer esse tratamento
um pouco devido à dor de cabeça,
um pouco à minha depressão que
eu sinto..".
"Para melhorar e poder conviver melhor na comunidade, no
trabalho com o povo "
Quando informaram sobre o que
esperavam do trabalho que iria ser realizado
(Classe B), as participantes se referiram
principalmente à melhora das dores e das posturas corporais, bem como a aspectos
referentes à sua própria subjetividade e a
relações interpessoais.
São exemplos de relatos desta Classe:
"Eu espero uma melhora em
relação comigo mesmo e com o
outro, o fisico também..."
"... vontade de também trabalhar o
corpo pra se sentir melhor, né..,. e
poder trabalhar melhor, né."
"...Então, como eu estou torta, eu
gostaria de fazer e ai endireitar
mais."

"... Então, quando eu procurei,
eu propus prá mim e pras outras
também, é no sentido de maior
equilíbrio, corrigir posturas que
podem trazer outras dificuldades,
né? O fisico, o intelectual, o
psíquico, pra tudo, né? "
0 conteúdo dos relatos das Classes A e
B evidenciaram que, ao fornecerem razões
para se engajarem nas atividades fisioterápicas e ao explicitarem suas expectativas ao
fazê-lo, as participantes consideraram tanto
episódios da dor localizada e outros
incômodos corporais (dez participantes),
como aspectos referentes a estados afetivoemocionais (oito participantes).
Consideraram ainda motivos que se
referem a relações interpessoais, incluindose as do ambiente grupai de trabalho junto à
comunidade (seis participantes). Nesta medida, fica evidente que, pelo menos para
algumas das participantes, há íntima relação entre aspectos comumente chamados de
corporais e aqueles chamados de mentais e
os referentes a relações com outras pessoas.
A dissociação corpo-mente é, aliás,
rejeitada pelas oito participantes que a ela
se referiram em suas falas (Classe G,
relatos que informam sobre concepções
a respeito da relação corpo/mente).
São exemplos de relatos desta Classe :
"Eu acho que tá tudo
interligado: o nosso fisico, com o
psicológico, com o espiritual: é
um todo.."
"Eu acho que a mente também é
uma coisa só: mente e corpo..."

"...Se o corpo tá ruim, a mente da
gente fica cansada. "
A PERCEPÇÃO DE SI E DE SEU DESEMPENHO
NAS ATIVIDADES FISIOTERÁPICAS
Quanto às informações sobre o próprio
desempenho ao realizar atividades de
Fisioterapia (Classe C), os relatos indicaram
não só dificuldades que encontraram para
fazer os exercícios propostos, mas também ao
que elas as atribuíam e em que momentos
específicos das posturas elas as sentiam.
Alguns exemplos de relatos desta Classe:
".. eu não tenho certeza de
estar respirando corretamente e
senti, assim, a respiração um
pouco pesada, mas eu acho que
é devido aos problemas de
saúde que eu tive e que afetou
um pouco os pulmões."
" Tive bastante dificuldade
para esticar bem as pernas no
exercício de inicio..."
" Eu senti dificuldade de
respirar no início. Eu ainda não
sei se consigo encher bem a
coluna de ar."
Quanto aos relatos que informam sobre
sensações e percepções corporais antes e
após a realização do trabalho de
Fisioterapia (Classe D), as participantes se
referiram a aspectos do próprio corpo
considerados inadequados (Classe Dl) e a
mudanças percebidas no próprio corpo e na
respiração após as sessões, referindo-se algumas vezes ao rato de nunca haverem tido
anteriormente aquela percepção corporal

(Classe D2).
São exemplos de relatos dessa Classe:
"Eu percebo que algumas coisas
em mim não estão muito
corretas..."
" Eu percebi que tava ficando
barriguda, meio corcunda..."
"Tive uma sensação assim do
meu corpo tão fino, tão
magrinho..."
"...o que eu descobri hoje, eu
senti bem a coluna no chão na
hora que eu estava respirando."
"E também consegui sentir
alguns movimentos das costelas
que eu nunca tinha sentido..."
" Senti que realmente estou
percebendo o meu corpo, as
reações dos músculos, coisa que
muitas vezes era desconhecida
para mim.
Os relatos da Classe E , que informaram
sobre dores localizadas em regiões do corpo,
antes (El) e após o trabalho realizado (E2),
tomados comparativamente, indicaram que,
após as sessões, as participantes passaram a
localizar com maior precisão as dores
corporais e a verbalizar o desejo de eliminálas.
Exemplos de relatos dessa Classe são:
" Eu tenho dor nos ombros...
Eu tenho uma dor aqui na perna.
Eu sinto ainda é as dores nos
ombros e é isso que eu quero
consertar..."

"Eu tinha uma dor muito forte no
ombro esquerdo e agora estou me
sentindo bem..."
É interessante notar ainda que os conteúdos
dos relatos das Subclasses Dl e El
(referentes a percepções corporais antes
de iniciar o trabalho de fisioterapia) já
indicam alguma percepção quanto à
adequação ou não a um padrão desejado, o
que provavelmente norteou a fisioterapeuta
nas primeiras direções a serem tomadas nos
exercícios das sessões subseqüentes. A
partir da segunda sessão, as decisões da
fisioterapeuta sobre exercícios e orientações
foram provavelmente norteadas - não somente, mas também-pelos relatos as Classes
C (referentes
ao
desempenho
das
participantes ao realizarem os exercidos)
Dl e El (referentes a percepções corporais
após iniciar o trabalho de fisioterapia).

importante isso. Nossa, foi uma
descoberta. Então, foi isso daí,
que eu acho que prá mim foi
satisfatório mesmo."
" Me sinto melhor, com mais
flexibilidade nos membros, no
corpo e tenho consciência de que
realmente isso está me ajudando"
Finalmente, nos relatos pertencentes à
Classe H (informações sobre exercidos
físicos realizados fora das sessões de
Fisioterapia), as participantes referiram-se
a dificuldades e a aspectos que consideraram positivos, ao realizarem os exercícios
em casa.

Estes relatos tiveram importância para as
reorientações das ações da fisioterapeuta,
uma vez que um de seus objetivos era
ensinar os exercícios nas sessões para que
os mesmos fossem posteriormente realizaA FISIOTERAPIA ENQUANTO POSSIBILIDADE dos em casa.
REALIZADA
São exemplos de relatos desta Classe:
Nos relatos da Classe F, que expressam
avaliações quanto aos resultados obtidos nas
atividades de fisioterapia, grande parte das
participantes avaliou de forma positiva o
trabalho realizado (13 das 20 participantes, de
forma explícita).
São exemplos de relatos desta Classe:
"... Me senti muito bem,
sobretudo as dores que eu tinha
na perna desapareceram e hoje
me senti bastante relaxada."
" Então eu aprendi a lidar,
assim, como é que é ... com o
corpo, né. Eu achei muito

"... consegui vários, apenas um eu
não consegui direito, mas quase
todas as noites eu tentei fazêlos... "
" Eu fiz todos os exercícios quase
todos os dias e, durante os
exercícios, eu me senti bem."
"Agora o que persiste um pouco é a
dor de cabeça e a dor nas costas,
assim no pescoço."
" Mas de resto eu me sinto muito
bem e melhorei também. "

MODIFICAÇÕES NOS RELATOS AO LONGO DAS
SESSÕES
0 exame qualitativo das feias mostrou, ao
longo das sessões, maior refinamento no relato
de percepções de dificuldades e mudanças do
próprio corpo. Isto provavelmente ocorreu,
pelo menos em parte, devido às interações
com a fisioterapeuta, que envolviam orientações explicitas para tanto. Aliás, uma análise
detalhada dessas orientações dadas pela
fisioterapeuta poderia revelar, inclusive, em
que medida elas estariam favorecendo a
participação ativa das religiosas, como condição para o refinamento no nível da auto-percepção. Deve-se salientar também - embora
não nos detenhemos em discutir aqui - a
contribuição da própria situação grupai em
que as sessões ocorreram. Também um exame
mais detalhado dos conteúdos dos relatos
poderia evidenciar se as participantes
estabeleceram, ao longo das sessões, novas
relações entre eventos privados, relatadas para
atender às solicitações da fisioterapeuta.
Estaríamos, então, diante de processos de
construção de conhecimento, para os quais
concorrem, como já apontamos de início, a
reflexão ativa do indivíduo e as condições
dadas pela interação social na qual ele está
engajado.
No que diz respeito a referências a
dores localizadas em regiões do corpo
(Classe E), os relatos podem ser
diferenciados em dois momentos: na
primeira coleta, na qual o numero de relatos
foi zero, e, a partir da segunda coleta, as
quais perfizeram um total de onze por cento
dos relatos das cinco coletas. Este discreto
aumento sugere que, de início, a autopercepção da dor era mais inespecífica, não
havendo, por isso, relatos de dor localizada.

Com os exercícios feitos da segunda sessão
em diante, possivelmente houve modificações
na percepção corporal e, conseqüentemente,
algum aumento da percepção da dor
localizada, e, em decorrência, aumento da
freqüência de referências a ela nos relatos.
Há, entretanto, a possibilidade de que, na
segunda sessão,os relatos de dor localizada
tenham aumentado porque os exercícios
atingiram os pontos mais "críticos". Neste
caso, o aumento da freqüência de referência
a ela nos relatos seria indicador do aumento
da intensidade da dor, e não do refinamento
da auto-percepção (especialmente a quarta,
sessão, com exercícios de alongamento).
Mas esta última suposição se enfraquece
quando consideramos que, já na avaliação
inicial, as queixas eram de dores muito
freqüentes e intensas, queixas estas muito
diminuídas e ausentes dos relatos da
maioria dos participantes, ao final do
trabalho de fisioterapia. Nesse sentido uma
análise mais aprofundada de cada atividade
desenvolvida poderia esclarecer a questão.
De toda forma, é importante salientar
que a dor, seja local ou difusa, leva à
contração muscular reflexa, criando um
círculo vicioso: tensão, alteração da
mobilidade articular, dor. Assim, conforme
aponta Cruz Filho, a melhora da dor só
poderá dar-se alterando o círculo vicioso, o
que nos leva a inferir que os exercícios
físicos poderiam estar interferindo nesse
círculo vicioso, diminuindo a contração
(encurta-mentos) musculares, melhorando a
mobilidade e a dor. Além disso, o próprio
reconhecimento dos encurtamentos musculares poderia estar contribuindo verdadeiramente para uma melhor utilização
dos segmentos corporais. Assim os dois
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aspectos, complementarmente, parecem ter
contribuído para melhorar a dor.

preocupação de manter o corpo e a mente
saudáveis, procurando integrá-los. Como já
apontamos, as religiosas parecem estar neste
segundo grupo (relatos da Classe G).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje muitas religiosas, além do trabalho
de pastoral, encaram o trabalho como forma
de sobrevivência, tendo de se adaptar-se ao
mundo atual. Desta forma, parece que a
freira também teve que mudar seu "jeito de
ser". Passou a compartilhar com o mundo laico, desde os trabalhos domésticos e intelectuais, até o estresse da vida moderna, do qual
as dores na coluna são "sintomas" freqüentes.
É possível, pois, que atualmente alguns
grupos de religiosas tenham deixado de privilegiar quase que exclusivamente o espiritual,
para integrar a relação físico/psíquico às suas
preocupações, passando a buscar uma harmonização entre essas instâncias, por assim dizer. Tanto os relatos das participantes deste
trabalho, como o próprio fato de se engajarem
nas atividades fisioterápicas, apontam nessa
direção.

Os resultados deste trabalho mostram, em
primeiro lugar, que o processo de construção
da percepção do próprio corpo pode ser feito
durante um trabalho de fisioterapia, onde,
através de exercícios orientados, aprende-se a
conhecer e reconhecer o próprio corpo.
Em segundo lugar, a coleta e análise de
relatos verbais dos participantes sobre o
processo que estão vivenciando pode trazer
indicações de valia para nortear e redirecionar
o planejamento e a execução das ações do
profissional, nas sucessivas atividades dirigidas para seus objetivos. Pode, inclusive,
contribuir para a proposição e modificação
dos próprios objetivos, em alguns casos.
Quanto à participação de religiosas, o
presente trabalho suscita também algumas
considerações que nos parecem interessantes.
Nesta década o corpo ganha uma importância cada vez maior. Há cada vez mais
adeptos das diversas modalidades esportivas,
dos trabalhos corporais, das corridas etc... É
cada vez mais forte o desejo das pessoas de
serem, além de bonitas, saudáveis.
De tato, a atividade física tem efeitos
comprovadamente benéficos à saúde do
indivíduo: melhora a eficiência cardíaca e
pulmonar, melhora a força e/ou resistência
muscular, minimiza desconfortes físicos
próprios da vida moderna, promove
sensação de bem estar e melhora na autoimagem ( Guyton ).
Enquanto muitos têm preocupação
exclu siva com o corpo físico, alguns têm a
4

Estas evidencias contrariam, entretanto,
as afirmações de Gross de que uma das
marcas que ficaria nas religiosas com o passar
do tempo seria a modificação física de seus
corpos, a maioria delas engordando muito.
Segundo a mesma autora, as religiosas
escreveriam, no próprio corpo,uma das
regras da vida religiosa, que é de transformar o "corpo desejante" em "espírito desejante". Esta não parece ser a opinião das
vinte religiosas que se submeteram a este
trabalho e que desejavam não só melhorar
as dores, mas também, perceber melhor o
próprio corpo, entender a sua dinâmica e,
com isso, prevenir dores e ter mais disposição para as atividades da vida diária.
3
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O USO DE VIDEOTEIPE COMO FEEDBACK NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE COMPORTAMENTOS
FISIOTERÁPICOS EM HIDROTERAPIA
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CAROMANO, F.A., PASSARELLA, J. O uso de videoteipe como feedback no processo de ensinoaprendizagem de comportamentos fisioterápicos em hidroterapia. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo,
v. 2, n. 1, p. 22-30, jan. / jul., 1995.
RESUMO : Este estudo investigou tanto a validade da auto-avaliação de atividades didáticas
relacionadas com o ensino de habilidadesfisioterapêuticasdurante a imersào em água (hidroterapia),
como a efetividade da utilização do videoteipe como feedack no processo de aprendizado de estudantes
do Curso de Fisioterapia da FMUSP. A auto-avaliação refere-se à análise dos comportamentos envolvidos
na execução das habilidades de hidroterapia antes e após observações do videoteipe. O uso deste recurso
didático como forma de feedback no processo de aprendizado das habilidades propostas melhoraram a
capacidade de autocorreção, repercutindo no desempenho dos alunos.
DESCRITORES: Fisioterapia, educação. Hidroterapia, métodos

INTRODUÇÃO
O objetivo deste estudo foi investigar os
efeitos da apresentação do feedback através
do videoteipe no processo de aprendizagem
das técnicas cinesioterápicas em meio aquoso, (hidroterapia).
Sabe-se hoje que o uso do videoteipe
como meio auxiliar no feedback permite ao

estudante melhorar o desempenho da
habilidade motora que está aprendendo.
O modelo básico do uso do videoteipe
no processo de aprendizagem envolve quatro
fases, a saber : a instrução teórica da habilidade a ser aprendida, a prática da habilidade
a ser ensinada, a observação do comportamento através do videoteipe da atividade
prática e a organização de dados coletados

* Professora Assistente do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo-FMUSP.
** Professora colaboradora da Disciplina de Fisioterapia Geral do Curso de Fisioterapia da FMUSP.
Endereço para correspondência: Rua Cipotânia, n.° 51, Cidade Universitária.- 0536ÍMXX) São Pauto SP.

pelo aluno a partir dessa observação
gerando informações {feedback) com as
quais irá trabalhar posteriormente.
A hipótese feita é que a reprodução do
videoteipe para os estudantes melhoraria
seu desempenho e, neste estudo didático,
avaliamos os níveis em que os aspectos do
desempenho da habilidade motora podem
ser melhorados através dessa prática.
Segundo Magill , a aprendizagem pode
ser definida como uma mudança interna
do indivíduo, deduzida de uma melhoria
relativamente permanente em seu desempenho, como resultado da prática. Uma
situação de aprendizagem é aquela em que
o indivíduo está tentando adquirir ou
aperfeiçoar uma habilidade.
Durante o processo de aprendizagem
o aprendiz está processando os estímulos externos para gerar uma determinada
resposta e esta poderá ser alterada através do feedback
Os elementos envolvidos, no que se
refere aos órgãos dos sentidos e aos
mecanismos de percepção são a sensação, a percepção e a atenção. O aprendiz deve ser capaz de sustentar um estado de alerta e atenção e durante um
dado período de tempo, além de aprender a perceber e discriminar estímulos
significativos para a habilidade treinada.
Assim, um aspecto importante da
atenção é chamado de atenção seletiva.
Isto significa a capacidade de selecionar,
entre os estímulos ou os sinais disponíveis, aquele ou aqueles importantes para
o desempenho da tarefa em questão.
Este aspecto do processamento de infonnação
7

é muito importante e melhora à medida
que a aprendizagem se desenvolve. Com a
prática, o aprendiz vai reconhecer quase
habitual-mente a que estímulos no ambiente deve dar atenção, a fim de gerar a resposta adequada e mais eficiente.
O elemento principal do mecanismo
central do processamento de informação é
a memória. O aprendiz registrou na memória várias respostas anteriores e seus
resultados em conseqüência de uma
variedade de estímulos. Durante qualquer
tentativa de prática, o aprendiz busca na
memória aquela que ele julga importante
para a presente situação. Neste caso está
envolvida a elaboração de estratégia.É
necessário que a memória indique quais
estratégias foram usadas no passado e
como funcionaram, para que, em seguida,
possa ser usada aquela que se apresenta
como a mais adequada para a situação
atual.
Quando a decisão foi tomada em
relação à estratégia adequada, o aprendiz
tem que organizar os componentes da
resposta e enviá-los aos órgãos efetores,
para que ocorra a resposta apropriada. E,
neste momento, devem ser consideradas
tanto a eficiência da resposta como a sua
adequação.
Assim, dentro desse contexto consideramos, neste estudo, feedback como a
informação sensorial acerca de uma dada
resposta. Sua exatidão é reencarninhada à
unidade central de processamento pelos
sistemas sensorials e arquivada na memória,
para ser usada na próxima vez como
informação em relação à pergunta sobre a
qual deve ser dada uma nova resposta.

O desenvolvimento da capacidade do uso de
informações que constituem um feedback é
um dado importante para o processo de
aprendizagem.
Existem diferenciações a respeito do
significado da palavra feedback. Para
Schimidt*, esse termo significa toda informação contida em uma resposta produzida, a
qual pode ser obtida durante ou depois da
execução de uma habilidade. O autor considera também que o feedback contém duas
classes de informação: a intrínseca e a
extrínseca. O feedback é considerado extrínseco quando as informações que o constituem se seguem à resposta e dizem respeito aos resultados no ambiente. O intrínseco
contém informações sensorials que o executante recebe de seu próprio sistema sensorial durante ou após a realização da habilidade. Esta informação é captada principalmente pela visão do indivíduo e fornece os
parâmetros sobre o grau de aproximação
entre a execução da habilidade e sua intenção pré-programada.
Para Singer e Magill o feedback
extrínseco é considerado uma importante
variável que afeta a aprendizagem e o
desempenho de habilidades motoras. Uma
das maneiras de apresentá-lo, durante o
processo de aprendizagem, é através da
utilização de vídeoteipe.
A dominância do sistema visual sobre
os outros na recepção de informações
sensorials justifica, segundo Rothstein, a
utilização do vídeoteipe como um recurso
para o fornecimento de feedback durante o
processo de aprendizagem.
Em pesquisa realizada em 1970, De
Bacy investigou o efeito da reprodução em
9
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em vídeoteipe de uma modalidade esportiva,
na auto-avaliação dos estudantes. Neste
estudo verificou-se que houve melhora na
exatidão da auto-avaliação dos indivíduos
que puderam, através desse recurso,
observar seu desempenho.
Davis e Dans pesquisaram através do
uso da reprodução em vídeoteipe, o desempenho de estudantes na realização de anamnese. Os resultados deste trabalho revelaram
que essa utilização afeta o processo educacional tanto por aumentar o tempo destinado
à discussão e o envolvimento do estudante
no processo de aprendizagem, como por
direcionar o ensino.
3

MÉTODO
Sujeitos
A amostra do presente estudo foi constituída por alunos do segundo ano do Curso
de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (n=27), regularlarmente matriculados na disciplina de Fisioterapia Geral II, de ambos os sexos, com
faixa etária entre 19 e 29 anos (média =
22anos) sem conhecimento prévio de fundamentos e habilidades em hidroterapia, porém com conhecimentos básicos sobre Ciências Biológicas e Cinesiologia.
Material

A piscina utilizada para a realização das
técnicas de mobilização possui profundidade média de 1,50 m com 6m de largura
e 12, 5 de comprimento.

A. temperatura da água oscilou entre 30 e
31 graus.
Foram utilizados também flutuadores,
bóias e bolas como recursos auxiliares na
realização das técnicas físioterápicas. Para
a filmagem utilizou-se uma camera da marca
Panasonic, apoiada em tripé.
Foram utilizadas pelos alunos, fichas
para elaboração e observação de atividades
cinesioterápicas em meio aquoso e, pelo professor e observador, ficha com normas para
observação direcionada da reprodução das
atividades em videoteipe.
Procedimento
Os alunos que participaram deste estudo
receberam informações teóricas a respeito de
teiTnoregulação humana, fundarnentos físicos
da água, movimento em meio aquoso, efeitos
fisiológicos e terapêuticos da hidroterapia e
princípios de tratamento e técnicas especializadas.
A etapa teórica foi avaliada através de
seminários e de uma prova teórica. A
parte prática iniciou-se com uma experimentação feita na piscina, onde os alunos
puderam realizar atividades pré-estabeledas pelo professor. Nesta etapa, os alunos
dispunham de tempo livre para a execução
das ativida-des e tiveram orientação de
uma fisioterapeuta dentro da piscina.
A etapa seguinte consistiu na elaboração
da proposta das atividades cinesioterápicas a serem realizadas na piscina, por
duplas de alunos, que escolheram desenvolver três exercícios, os quais podiam
enfocar o tronco, membros superiores e
inferiores, exercícios respiratórios, coorde-

nação ou relaxamento.
Na elaboração da proposta, os alunos
relacionaram a descrição do exercício, o
posicionamento do terapeuta e do paciente, o
comando verbal a ser utilizado e a forma
escolhida para o ensino do exercício ao
colega de dupla. Cada grupo propôs a
execução de três exercícios em uma sessão
hidroterápica, que teria tempo máximo de
vinte minutos.
Com a finalização teórica do projeto, os
alunos realizaram a primeira experiência
prática na piscina, onde cada grupo foi
filmado. As duplas, nesta etapa, eram as
mesmas que se formaram durante a elaboração do projeto. Após a primeira prática, cada dupla assistiu, separadamente, à reprodução do videoteipe. A atenção durante a
observação do filme foi direcionada para os
seguintes aspectos:
a) para o desenvolvimento da prática
terapêutica, isto é, para a realização
adequada ou não do exercício proposto e de
sua progressão;
b) para a segurança existente durante a
execução da atividade, através da análise da
fixação do paciente,do apoio por ocasião das
mudanças de decúbito, do auxílio dispensado
durante a entrada e a saída da piscina;
c) para a adequabilidade ou não dos
exercícios propostos para execução na
piscina e o uso dos recursos oferecidos pela
água.
d) para o comando verbal, ou seja, o
fornecimento de explicações sobre o
exercício ao paciente e o controle da ativi-

dade ao paciente e o controle da atividade
através desse recurso e do incentivo adequado durante a realização da atividade.
Os alunos anotaram o resultado de sua
auto-avaliação separadamente e fizeram as
alterações que julgaram necessárias para a
melhoria do desempenho de suas atividades
práticas.
A segunda prática na piscina foi realizada seguindo o padrão proposto para a primeira, bem como a partir da observação da
reprodução do videoteipe e a anotação do
resultado de sua auto-avaliação
Na terceira prática, os alunos foram reagrupados em duplas, de forma aleatória, para que pudessem observar seu desempemho
na atividade prática, com outro aluno que
não conhecia o exercício proposto. A observação da reprodução do videoteipe da terceira etapa foi alterada, para que todos os
alunos assistissem as quatorze atividades
escolhidas aleatoriamente e as analisassem
segundo a forma de avaliação proposta anteriormente.
RESULTADOS
O desenvolvimento de cada aluno foi estudado individualmente, analisando-se os aspectos relativos aos itens citados anteriormente, a saber: desenvolvimento da terapia,
segurança na atividade, adequabilidade e
dos exercícios propostos e comando verbal.
Os dados obtidos tanto durante a autoavaliação dos alunos como através do estudo
do professor e do observador independente
foram agrupados e tabelados.
Observou-se, neste estudo, que, em média, o aluno conseguiu detectar falhas em

seu desempenho em 77,42% dos exercícios
elaborados nas três práticas realizadas, enquanto que o professor e o observador encontraram falhas em 89,13% de todos os
exercícios propostos nas mesmas sessões.
Em média, 80,46% dos alunos fizeram
alguma proposta de mudança para sua atividade prática e 78,32% das mudanças propostas eram adequadas.
A incidência das minas detectadas pelos
observadores e pelos alunos em suas autoavaliações nos quatro itens (A,B,C e D) foi
a seguinte:
- no que diz respeito ao desenvolvimento da
terapia, os observadores constataram, em
média, 9,6% de falhas e os estudantes, em
sua auto-valiação, 5,3%; detectada pelos
observadores deste estudo (observador e
professor), nas três sessões práticas dos
sujeitos.

Fig. 1 - Número médio defalhas detectadas
pelos alunos e observadores, nos exercícios de
cinesioterapia em membros inferiores.
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- quanto à segurança na atividade, os
observadores constataram 42,8% de falhas e
os alunos, na auto-avaliação, 43,51%;
- quanto à adequabihdade do exercício,
os profissionais observaram, em média,
14,0% de felhas e os alunos, 10,55%;
- no que diz respeito ao comando verbal,
a avaliação dos observadores constatou
33,69% de falhas e os alunos 40,7% na sua
auto-avaliação;
Os sujeitos foram divididos quanto ao
tipo de atividade elaborada (mobilidade de
tronco, membros superiores e inferiores,
exercícios respiratórios, de coordenação e
relaxamento).
As Figuras 1 e 2 relacionam a média de
falhas detectada pelos alunos com aquela
detectada pelos observadores deste estudo
(observador e professor), nas três sessões
práticas dos sujeitos.
Fig. 2 - Gráfico relacionando o número médio
de falhas detectado pelos alunos e pelos
observadores durante a observação dos
exercícios mobilidade do tronco.
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Em mobilidade de tronco (Figura 2), a
diferença média de falhas observada é de
0,3%. Na modalidade de membros inferiores (Figura 1), a diferença média encontrada
foi de 0,7%.
DISCUSSÃO
Este estudo foi desenvolvido para
estabelecer evidências que justifiquem o uso
da reprodução em vídeoteipe do desempenho
de estudantes como feedback e um meio de
aumentar a qualidade e exatidão de sua
auto-evolução no processo de aprendizagem
da hidroterapia.
A exatidão da auto-avaliação refere-se ao
grau de concordância entre o número de falhas detectado pelo aluno em sua auto-avaliação e o número de falhas detectado pelos
observadores.
Alterações no desempenho do estudante
como terapeuta foram claramente identificadas neste projeto, através do qual se pode
observar que 80,5 % dos alunos fizeram alguma proposta de mudança para sua atividade prática. Pode-se observar também que
assistir a seu próprio desempenho em vídeoteipe melhorou a exatidão da auto-avaliação.
Pudemos observar que as maiores diferenças entre o número médio de minas detectado pelo observador e pelo aluno dizem respeito às atividades do treinamento de exercícios respiratórios, mobilidade de membros
inferiores (Figura 1) e exercícios de coordenação em meio aquoso. Acreditamos que
este fato está relacionado à maior complexidade de habilidades exigida na execução
da atividade prática intimamente associada
ao comando verbal. Assim, propomos que

estas atividades recebam um treinamento
mais aprofundado antes de se inciar sua
execução, talvez através de exercícios mais
direcionados na fase de experimentação na
piscina. Em contrapartida exercícios de
mobilidade de membros superiores, de tronco (Figura 2) e relaxamento se encontram
facilitados, primeiro pela adequabilidade do
meio ao exercício e, segundo, pela experiência do aluno em disciplinas de cinesiologia.
Este estudo foi a primeira oportunidade
que os estudantes tiveram de realizar sua
auto-avaliação através da reprodução em
videoteipe das situações práticas. A partir
desta experiência inicial, acreditamos que
futuramente seu uso deva ser encorajado em
outras áreas de ensino.
A reprodução em videoteipe pode ser um
instrumento educacional bastante útil, não só
no contexto deste estudo, isto é, como
feedback para a aprendizagem, mas também
como um registro de outras atividades práticas realizadas ao longo do curso, tais como
treino de anamnese, aulas de massoterapia,
cinesioterapia, entre outras. O profissional
de fisioterapia poderá também utilizar este
recurso após a graduação para se auto-avaliar, visto que já recebeu treinamento básico
para tanto.
O uso do videoteipe é um processo mais
elaborado do que outros métodos de ensino.
Entretanto os benefícios que gera são relevantes, porque o aluno se torna capaz de se
auto-corrigir imediatamente e ter uma experiência mais significativa. Por outro lado, o
professor dispõe de espaço e tempo mais
maleáveis, podendo utilizá-los na discussão
e o ensino propriamente dito.
Quando assiste à reprodução de suas

atividades no videoteipe, o estudante se transforma em um observador com oportunidade
de concentrar-se totalmente em seu desempenho e no comportamento do paciente, isto é,
na resposta gerada por sua atuação. Isto
aumenta sua motivação em participar do
processo de ensino-aprendizagem. E, por ser
o videoteipe um material de estudo permanente, seu uso permite que aluno e professor analisem o desempenho repetidas vezes, sob enfoques diferentes, como, por
exemplo, os aspectos analisados neste estudo
(adequabilidade dos exercícios propostos,
controle da terapia, segurança e desenvolvimento da atividade, comando verbal). A atividade prática realizada por cada aluno pode
ser analisada pelos demais, servindo muitas
vezes como exemplos, e, como os exercícios
propostos são diferentes, os alunos podem
observar a execução dessas atividades pelos
seus colegas.
O estudante pode igualmente compreender como seu comportamento pode afetar o
processo terapêutico positiva ou negativamente e, a partir daí, elaborar sua estratégia.
Além disso é esperado que, como resultado
da auto-avaliação através do videoteipe, o
estudante reconheça suas falhas para que
não venha no futuro cometer os mesmos
erros. Observar e detectar suas próprias falhas oferece menor resistência ao processo
de aprendizado do que quando são elas
apontadas pelo professor.
Com esta técnica, os estudantes aprendem a observar e a evitar suas folhas, principalmente quanto elas dizem respeito aos
aspectos de segurança na execução da
atividade (42,8 %) e ao comando verbal
(33,7 %). Tornam-se capazes também de

aprender a partir dos próprios erros, bem como de observar sua evolução como físioterapeuta.
Este estudo demonstrou que a reprodução em videoteipe permite uma evolução
mais apurada e objetiva dos alunos como
terapeutas e que esta evolução é mais
claramente demonstrada através do uso desse recurso do que em aulas tradicionais.
Este fato pode ser notado pela disponibilidade que os alunos demonstram possuir para

desenvolver sua capacidade de autocorreção pela disponibilidade em observar
as atividades práticas realizadas por outros alunos, e aprender com isto, e estabelecer uma rotina de avaliação, identificando aquilo que deve ser atentamente
observado na reprodução do videoteipe.
Modificações que envolvam práticas de
treinamento subdivididos em comportatamentos a serem aprendidos devem ser
considerados na evolução deste estudo.

Caramano, F. A. , Passarella, J. The video tape used a feedback in the process of teaching in
hidrotherapy. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 2, n. 1, p. 22-30, jan. / jul., 1995.
ABSTRACT: This article is showing how the video may be usefull as self avaluation instrument to
the students during the teaching of skills in hydrotherapies procedures. This way of teaching became
easiest to make therapeuticsprocedure right
KEY WORDS: Physiotherapy therapy, education. Hydrotherapy, methods.
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RESUMO : Este trabalho discute os conceitos e princípios envolvidos na prática da ventilação mecânica
(VM) em diferentes modalidades, bem como as formas de interação paciente/ventilador. Discute, em
particular, o uso da VM na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), analisando as várias
possibilidades de intervenção (benefícios/riscos) e, a partir de estudos clínicos e experimentais do
comportamento da curva pressão X volume, a utilização de Volume Corrente (VC) de 4 a 7 ml/kg com uso
de PEEP de 1 a 2 cm H20 acima de L - Pflex ou, pelo menos, 10 cmH20 quando o ponto inferior de inflexão
da curva não for encontrado.
DESCR1TORES : Respiração artificial, métodos

A ventilação artificial consiste numa técnica bastante difundida, que visa a manter as
trocas gasosas. É usada em várias condições
Clínicas, nas quais o paciente desenvolvendo
insuficiência respiratória não é capaz de manter níveis adequados de O2 e C02sanguíneos.
A ventilação se faz através de aparelhos
que, intermitentemente, insuflam as vias
respiratórias com volumes de ar (volume
corrente-VC), que geram nelas pressões positivas pressão nas vias aéreas-Pva). É controlada,
nesse ar, a concentração de O2 (FIO2), necesária
para uma taxa arterial (Pa0 ) normal, e a
velocidade com que o ar será adrninistrado (fluxo
inspiratório-VI).
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Também é definida a forma da onda de
fluxo, que, por exemplo, é "quadrada"na
ventilação convencional, isto é, mantendo
o fluxo constante durante a inspiração. O
número de ciclos respiratórios que o paciente realizará em um minuto (freqüência
respiratória - FR) será conseqüência do
tempo inspiratório (TI), que depende do
fluxo, e do tempo expiratório, (TE). Esto
pode ser controlado pelo paciente (ventilando assistida),
de acordo com suas
necessidades metabólicas, ou através de
programação prévia do aparelho (ventilação
controlada).
Uma das condições clínicas mais comuns,
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em terapia intensiva, que justifica o uso de
ventilação mecânica é a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Nesta
condição, coexistem áreas do pulmão onde os
alvéolos estão murchos (atelectasias), áreas
que se encontram preenchidas por líquido
(edema alveolar por aumento da permeabilidade capilar), ao lado de áreas praticamente normais. Obviamente, o fluxo sangüíneo é continuo pelo pulmão (débito cardtaco-DC) e, nas
áreas lesadas, à medida que o sangue venoso
vai passando, ele não entra em contato com o
ar alveolar (devido às atelectasias ou à
presença de edema - áreas de shunt), gerando
no final uma Pa02 insuficiente. A ventilação
artificial consegue contrabalançar esse defeito.
Nos últimos anos uma série de modalidades
ventilatórias foram incorporadas aos respiradores artificiais, com o objetivo de facilitar a
adaptação dos pacientes e também o controle
da disfunção respiratória, baseando-se no melhor conhecimento da fisiopatologia das doenças pulmonares. Nessa linha, a utilização, nos
ventiladores mecânicos, de telas que demonstram as curvas de pressão nas vias aéreas, o
fluxo inspiratório e o volume corrente, durante
cada ciclo respiratório, trouxe um enorme
avanço na aplicação da respiração artificial
nas UTIs e propiciou uma linguagem comum
entre os intensivistas, pneumologistas, fisiologistas, fisioterapeutas etc., envolvidos no estudo e na aplicação da ventilação mecânica.
Através da análise desses dados pode detectarse um mau funcionamento do aparelho, minimizarem-se os riscos de complicações, além
de avaliarem-se diretamente os modos utilizados. As medidas da Pva, VI e VC permitem o
cálculo de propriedades fisiológicas básicas
do sistema respiratório, como a complacência
e a resistência, que facilitam a monitorização
e o manejo do doente grave. Os dados podem

ser obtidos através de equações simples ou
podem ser diretamente fornecidos pelo aparelho através de software já acoplado.
Propriedades Mecânicas do Sistema
Respiratório
As propriedades mecânicas do sistema respiratório são definidas pela equação do movimento do sistema respiratório relaxado:

Pva = 7 ^ VC + Rsr VI + Lr V
Onde:
Pva = pressão nas vias aéreas;
Csr = complacência do sistema respiratório;
VC = volume corrente;
Rsr s resistência do sistema respiratório;
VI • fluxo inspiratório;
Isr • inertância do sistema respiratório; e
V = aceleração.
Pela análise dessa equação podemos entender como ocorre o movimento do ar através
do sistema respiratório, enquanto fazemos os
ajustes no respirador, sabendo-se ser a inertância (análoga da inércia) a medida da tendência do sistema respiratório em resistir a
mudanças no fluxo aéreo. Nas freqüências
respiratórias usualmente alcançadas na ventilação mecânica, ou na espontânea, os efeitos
da inertância são desprezíveis. Assim, normalmente ela não é levada em conta nos cálculos
de mecânica e a equação fica simplificada, relacionando a pressão total com os seus constituintes, pressão resistiva e elástica do sistema:
Pva = Pres + Pel;
Pres = VI x Rsr;

Pel = VC/Csr;
Pva = VI x Rsr + VC/Csr.
Dessa forma, fica claro o que acontece
quando fazemos ajustes no aparelho. Por
exemplo, se optarmos por ventilar um paciente
em volume assistido/controlado, o que
devemos definir para o respirador é o VC e o
fluxo inspiratório; portanto, de acordo com a
resistência e a complacência do sistema
respirató-rio do paciente, uma determinada
pressão na via aérea será atingida. Se, por
outro lado, trabalharmos com um respirador
que cicla em pressão (tipo Bird® Mark 7),
devemos calibrar o pico de
pressão
inspiratória e o fluxo, e, então, nessa forma
de ventilação, o volume Corrente será a
conseqüência.
MODOS DE VENTILAÇÃO
•

Volume assistido/controlado

Modo clássico de ventilação, através do
qual se define uma FR mínima (ciclos controlados) e abre-se a possibilidade de o paciente,
desde que faca um esforço inspiratório maior
que a sensibilidade pré-fixada, obter novos
ciclos (assistidos). Assim, para seu funcionamento, é preciso definir o VC, o VI, a FR mínima e a sensibilidade (para o disparo dos ciclos assistidos). Como vimos no exemplo acima, a pressão nas vias aéreas será conseqüência das condições pulmonares do paciente e
pode ser aplicada para qualquer tipo de insuficiência respiratória. Porém deve ser tomado
um cuidado especial para que altas pressões
inspiratórias não sejam geradas. Um ajuste
que colabora muito é a aplicação, quando disponível no respirador, de onda de fluxo descendente, que promove uma melhor distribuição

do ar inspirado e, portanto menor pressão nas
vias aéreas.
• Pressão controlada (PC)
Essa modalidade caracteriza-se pela utilização de pressão constante pré-determinada
durante toda a fase inspiratória, que é
finalizada por um critério de tempo,
independente do VC ou do VI alcançados. O
fluxo inspiratório é "livre" e descendente.
Normalmente o respi-rador determina o
inicio da inspiração por um critério de
tempo a partir do ajuste feito quando da
definição da FR. Na Figura 1 compara-mos
os modos volume e pressão controlados.
Fazendo uso de urna pausa inspiratória
dinâmica, esta técnica possibi-lita o uso de
tempos inspiratórios longos, favorecendo o
recrutamento e a estabiliza-ção de unidades
alveolares colabadas ou instáveis. Esse
recurso não pode ser explorado em outros
modos ventila-tórios devido aos riscos de
hiperinsuflação pulmo-nar. O aumento do
TI com concomitan-te diminuição do TE
caracteriza a modalidade inversão da
relação I/E, conhecida por PC-IRV. Essas
características implicam num me-nor pico
de pressão nas vias aéreas, mas com
pressão média maior. Portanto, os alvéolos
são mantidos mais aerados, o que
possibilita uma melhor troca gasosa. A PC,
principalmente com IRV, apresenta algumas
vantagens sobre a ventilação com volume
controlado, as quais passam a ser
elencadas:para um mesmo VC, trabalha-se
com menor pico de pressão nas vias aéreas
(pela característica de distribuição do ar no
fluxo descendente); necessita menor VC
para manter uma mesma PaC(>2 (devido à
melhor ventilação de unidades alveolares com

com altas constantes de tempo.

• (coniplacência e resistência) e da contração
diafxagmática do doente;

• em algumas situações, permitindo uma redução na FIO2.

Fig. 1 - Comparação entre os modos volume (VC)
e pressão controlada (PC)

X4r.
VC

PC-IRV

Pressão de Suporte e Pressão de Suporte com
VC garantido (VAPSV)
A pressão de suporte (PS), que é um
modo mais recente de ventilação, consiste no
ofere-cimento de níveis predeterminados de
pressão positiva e constante na via aérea,
aplicada apenas durante a fase inspiratória.
Diferente-mente da PC, o término desta fase
inspiratória não é ditado por tempo, mas, sim,
por fluxo, de tal forma que o próprio doente
acaba controlando o seu TI. As características
da PS são:
• um modo obrigatoriamente assistido, pois
o ventilador necessita "reconhecer" o início
de uma inspiração para ativá-la;
• além de variáveis, o VC e o VI serão uma
conseqüência do nível de PS empregado,
da impedância do sistema respiratório

• o fluxo inspiratório é "livre" e decrescente,
em decorrência da queda no diferencial de
pressão entre o respirador e o alvéolo; à
medida que o pulmão se enche, ou que o
esforço da musculatura inspiratória diminui, as pressões alveolares se aproximam
da PS e o fluxo inspiratório cai exponencialmente;
• um modo ciclado a fluxo e para o qual se
convencionou que, com o objetivo de que o
ventilador "reconheça" o momento em que
o doente finaliza sua inspiração, desativando a musculatura, deve interromper-se a
PS assim que o fluxo inspiratório caia
abaixo de detenninados níveis críticos; na
maioria dos ventiladores, esta interrupção
é feita quando o VI cai abaixo de 25% do
fluxo máximo alcançado ao início da inspiração;
• utilizando-se níveis adequados de PS, torna-se quase impossível ao doente "brigar"
com o ventilador, pois, caso o paciente
queira um volume ou um fluxo inspiratório
maior, o ventilador responderá imediatamente com suplementação de fluxo, e, caso
ele decida subitamente expirar, durante a
inspiração, o ventilador já terá suprimido a
PS tão logo a musculatura inspiratória
tenha começado a ser desativada (com
queda do fluxo inspiratório e ciclagem do
aparelho);
• melhor sincronia com o aparelho, com diminuição do trabalho muscular respiratório: esta característica parece dever-se à
presença de um fluxo "livre" e elevado no
início da inspiração.

A PS tem sido usada como técnica de desmame, pois vai exigindo cargas seqüenciais à
musculatura do paciente. Assim, nos casos de
desmame mais complicados e difíceis, essa é
uma modalidade ventilatória que facilita a
retirada do doente da ventilação mecânica.
Um dos problemas da PS é que esse modo
não assegura um VC mímrno, pois ele depende, em grande parte, do esforço muscular do
paciente. Numa tentativa de aproveitarem-se
as vantagens da PS, evitando-se a deficiência
de não se assegurar uma adequada ventilação,
foi desenvolvida uma técnica de ventilação
que combina a PS com a ventilação ciclada a
volume num mesmo ciclo respiratório chamada chamada VAPSV (Volume Assured
Pressure Support Ventilation). Funcionando
através de um sistema de circuitos paralelos,
ao mesmo tempo que o paciente recebe o fluxo
"livre" da PS, por uma das vias do circuito,
oferece-se um fluxo "quadrado" e
fixo
(garantindo a insuflação de um VC prédeterrninado) pela outra via. Portanto, ao
mesmo tempo que se diminui a "carga" sobre
os músculos respiratórios,pro-porciona-se a
segurança de uma ventilação alveolar minima.
Assim, pode-se estender as vantagens da PS a
situações clinicas instáveis, nas quais a
ventilação ciclada a volume está consagrada.

cana, o seu diagnóstico deverá ser feito segundo os seguintes critérios:

1. lesão pulmonar aguda;
2. Pa02/FI02 < 200;
3. infiltrado pulmonar bilateral à radiografia de tórax;
4. pressão capilar pulmonar <18 irimHg.

A SDRA está associada a uma série de
fatores predisponentes ou desencadeantes que
podem levar a lesões da membrana alvéolocapilar por via epitelial e ou por via endotelial,
podendo serem classificadas corno:
1. lesões diretas: aspiração, infecção pulmonar difusa, quase-afogamento, inalação de
gases tóxicos, contusão pulmonar etc.
2. lesões indiretas: síndrome séptica, politrauma, politransfusão, pancreatite, embolia
gordurosa, CIVD, intoxicação por drogas,
pós-circulação extracorpórea etc.
A instalação do edema pulmonar nãocardiogênico levará a uma diminuição da
com-placência pulmonar e ao aumento do
shunt, com conseqüente hipoxemia refratária à elevação da F I 0 . Embora a alteração
de permeabilidade da membrana alvéolocapilar na SDRA apresenta-se difusa, estudos
recentes de tomografia computadorizada de
tórax mostram que esta é uma doença
bastante heterogênea, com as áreas
dependentes de gravidade apresentando
graus variados de condensação e atelectasias. As demais regiões (áreas não
dependentes) costumam apresentar-se como
áreas normalmente insufladas e até mesmo
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A Síndrome do Desconforto Respiratório
Agudo caracteriza-se por uma alteração da
permeabilidade da membrana alvéolo-capilar
com extravazamento de plasma para o interior
dos alvéolos e conseqüente formação de edema pulmonar não hidrostático. De acordo com
a última reunião de consenso européia-amerí-

mm M

hiperinsulfadas, nas fases precoces da
doença. Nos casos graves, somente cerca de
metade a um terço dos alvéolos mantém a
integridade funcional .Essas alterações variam no decorrer do tempo.
Normalmente, no inicio da doença a
rede de colágenos dos pulmões ainda está
intacta e impede a ruptura alveolar, predominando, então, o edema e atelectasias
compressivas. Mas, assim que o processo
infiamatório prossegue e a fase proliferativa
se inicia, o edema regride, assim como a
tendência à formação de atelectasias.
O suporte de colágeno sofre um enfraquecimento não uniforme. Infiltrados organizados associados ao processo de
remodelação fibrótica fazem com que a
rigidez pulmonar se acentue e apareçam
áreas de ruptura alveolar e áreas císticas
que caracterizam a fase tardia da SDRA.
Essas
alterações
histológicas
e
tomográficas têm sua expressão nas curvas
pressão x volume (PxV) estáticas ou quase
estáticas pulmonares, que inicialmente
apresentam um aumento da histerese e uma
inflexão na parte inspiratória da curva (LPflex), que estaria representando o ponto de
abertura dos alvéolos possibilidade de
recrutamento alveolar com o auxílio do
PEEP. O L-Pflex corresponde ao valor de
pressão onde a tangente da curva aumenta
de forma súbita (significando que uma
grande população de alvéolos foi recrutada,
com conseqüente aumento da complacência
pulmonar). Já na fase tardia da SDRA notase uma diminuição da complacência assim
como da histerese na curva PxV (Fig. 2).

Curva pressão x Volume pulmonar
exemplo de um paciente na fase precoce da SDRA
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Por outro lado, podemos também notar um
segundo ponto de inflexão na curva {upper
inflexion
point-V-Püex),
que estaria
representando o limite de distensão pulmonar acima do qual poderia ocorrer uma
hiperinsuflação com probabilidade de hiperdistensão e ruptura alveolar, principalmente
em pulmões doentes comprometidos pela
SDRA. O U-Pflex corresponde ao valor de
pressão onde a tangente da curva começa a
diminuir significativamente, indicando que
as propriedades elásticas do pulmão não são
mais respeitadas, havendo hiperdistensão de
estruturas e conseqüente diminuição da
complacência pulmonar. Os estudos do efeito do PEEP, através da tomografía computadorizada de tórax, demonstram ser ele capaz de aumentar as áreas aeradas dos pulmões pela abertura de regiões que estavam
previamente colapsadas ou condensadas, principalmente nas regiões dependentes dos pulmões.

Assim, baseado nos estudos de tomografla
computadorizada de tórax e nos estudos de
curva PxV estática ou quase-estática pulmonar
em pacientes com SDRA, seria interessante
manterem-se os níveis de PEEP acima do primeiro ponto de inflexão da curva e ventilarem-se os
pacientes na área de melhor complacência pulmonar, isto é, entre o primeiro e o segundo ponto
de inflexão, nunca ultrapassando o último pelo
perigo da hiperdistensão alveolar com conseqüente dano estrutural alveolar.
Estudos experimentais em animais têm
denxxistrado que o uso de PEEP ligeiramente
acima do primeiro ponto de inflexão da curva
PxV, associado à ventilação com pequenos
volumes correntes, diminui o edema e o shunt
pulmonares, tanto por restringir as forças de
distensão pulmonar como por reduzir as alterações henxxlinâmicas. Já o uso de PEEP muito
acima de L-Pflex pode diminuir um pouco mais
o shunt pulmonar, mas leva a uma hiperdistensão pulmonar com graves alterações hernodinânücas. Por outro lado, o uso de PEEP abaixo de
L-Pflex, mesmo quando associado a baixos
volumes correntes, leva a um grande aumento do
shunt pulmonar associado também a um
aumento do edema pulmonar.
O uso de altos volumes correntes e de altas
pressões inspiratórias em animais com pulmões
previamente normais resulta em alterações da
permeabilidade da membrana alvéolo-capilar e
dano alveolar difuso ("volutrauma e barotrauma), semelhante às alterações encontradas em
modelos experimentais da SDRA. Essa lesão
também depende do estado de abertura dos
alvéolos, isto é, pulmões ventilados com o PEEP
abaixo do ponto de inflexão estariam submetidos
a um nível de estiramento na abertura e
fechamento alveolares mais exacerbados

com piora do quadro, assim como o uso de
níveis muito altos de PEEP resultaria numa
hiperdistensão alveolar e também na piora da
lesão.
Tradicionalmente indicava-se, no tratamento ventilatório dos pacientes com SDRA,
o uso do respirador com a seguinte calibração:
. VC10al5mL/Kg;
• VI 40 a 60 L/min (onda quadrada);
. F R 1 0 a 2 4 relação TI/TE 1:2;
• FIO2 necessária para uma Pa<>> entre
60 e 90 mmHg.
a

Nesta forma de ventilar o paciente,
notava-se ser a intenção manter uma boa
oxigenação associada a uma boa ventilação
alveolar (PaCO2<40mmHg), não existindo
uma preocupação epecífica com os níveis de
pressão atingidos nas vias aéreas. Os únicos
dados, parcialmente observados, eram o risco
de barotrauma e a descompensação hemodinâmica, secundárias ao aumento da pressão
positiva dentro da caixa torácica. Para corrigir
uma hipoxemia mais grave, quando uma FIO2
igual ou superior a 0,6 era necessária,
indicava-se, então, o uso da pressão positiva
ao final da expiração (PEEP). Outras duas
técnicas, também utilizadas com esse fim,
eram a introdução da pausa inspiratória
(manutenção do pulmão armado ao final da
inspiração) e/ou incremento do VC (gerando
mais pressão positiva nas vias respiratórias).
Estudos experimentais recentes têm demonstrado que a utilização de altos volumes
correntes (10 a 15 mL/Kg) e altas pressões
inspiratórias nas vias aéreas (Pva>35cmH 0),
podem, por si só, gerar lesões pulmonares
graves, talvez até mais importantes do que a
toxidade pelo O2. Essas se caracterizam pelo
2

aumento da permeabilidade vascular, pelo
extravazamento de hemácias e pela infiltração
de granulócitos e deposição de membranas
hialinas no espaço alveolar. Este quadro
anatomopatológico é semelhante ao descrito
para a SDRA, ou seja, o próprio método
usado para o tratamento pode agravar ou
perpetuar a lesão.
Assim, atualmente, temos preconizado., as
situações de SDRA em que a troca gasosa
estiver bastante comprometida
((PaCty
FIO2<200), a utilização de VC de 4 a 7 mL/Kg.
A menor eliminação de CO2 (devi- do ao menor
VC) pode ser parcialmente contrabalançada
pela elevação da FR (mantendo-se abaixo de
20/min), porém admite-se a ocorrência de
hipercapnia PaC(>2 até 80rnmHg - (hipercapnia
permissiva). Dessa forma, temos valorizado
bastante a máxima Pva, não dei-xando que o
pico ultrapasse os 35 cmr^O. Para isso
usamos, muitas vezes, o modo "pressão
controlada". Uma das justificativas, para o
uso de VC maiores, seria a profilaxia do
colapso alveolar, embora esta condição possa
ser eficientemente evitada com o uso de PEEP.

A escolha do PEEP ideal tem, ainda, sido
alvo de várias pesquisas. Na UTI-Respiratória
temos feito a escolha, baseando-se na curva
pressão x volume (Figura 2). Devido à lesão
alveolar existente, ocorre uma "pressão crítica
de colabamento" dos alvéolos, assim, à
medida que insuflamos volumes progressivos
de ar, vamos obtendo os correspondentes
valores de pressão, ou usamos a técnica do
fluxo contínuo e de 1 L/min. Dessa forma,
temos encontrado, na maioria dos casos, um
nítido L-Pflex e temos indicado a aplicação de
PEEP 1 a 2 cm acima.
Em pacientes com SDRA quando o ponto
de inflexão não for encontrado indica-se a
aplicação de PEEP de pelo menos 10 cmf^O.
Em indivíduos portadores de insuficiência
respiratória, mas com o parênquima pulmonar
pouco comprometido (por exemplo, na doença
neuromuscular), em uso de ventilação
mecânica, um mínimo valor de PEEP deve ser
mantido para garantir uma estabilização dos
alvéolos e prevenir a formação de microatelectasias. Esse é o chamado "PEEP fisiológico" e
seu valor deve ser de 3 a 5 cmr^O.
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ABSTRACT: This paper presents the concepts and principles of mechanical ventilation with special
interest in the new modalities and its application in patients with respiratory failure. It also discusses the
mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome (ARDS) based on the new concepts obtained
in recent clinical and experimental works. The use of low tidal volumes (4 to 7 ml/kg) and the application
of positive end expiratory pressure (PEEP) according to the low-infection point in the pressure X volume
curve of the respiratory system.
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O ALONGAMENTO MUSCULAR
Parte I - A interação neuromuscular
Odete Fátima Sallas Durigon *

Durigon, O.F.S. O alongamento muscular. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, 2 (1) : 40-4, Jan. / jul., 1995.
RESUMO : Este artigo discute os mecanismos fisiológicos envolvidos no alongamento muscular,
ressaltando aspectos de importância a serem levados em conta durante a utilização deste recurso
fisioterapia).
DESCRITORES: Alongamento muscular. Fisioterapia

INTRODUÇÃO
O alongamento muscular é um procedimento de rotina na clínica fisioterápica e, em
geral, o fisioterapeuta preocupa-se com os
componentes osteomioarticulares envolvidos,
procurando controlar o posicionamento do
paciente de modo a isolar o grupo muscular
que se pretende trabalhar, de maneira a proteger as demais estruturas corporais, conduzindo-se com cautela com relação à força
com a qual procede a mobilização, se passiva, ou no controle dos movimentos compensatórios, quando ativo.
Contudo, o que aparentemente parece ser
um procedimento muito simples, na verdade

envolve um mecanismo extremamente complexo de regulação periférica do movimento,
o qual nem sempre é compreendido quanto
mais bem explorado.
Ao alongarmos um músculo, interferimos com a circuitaria do reflexo miotático,
que tem como função primária, entre outras,
a proteção da estrutura muscular.
O conhecimento dos mecanismos de controle
da motricidade nos ensina que, na realidade,
a morfologia e fisiologia deste arco reflexo
constitui a via final comum para as informamações eferentes segmentares ou suprasegmentares, que em última análise produzem a
expressão motora dos comportamentos, quer
de caráter postural ou dinâmico

* Professora Assistente do Curso de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
Endereço para correspondência: Rua Cipotânia, n° 51 - Cidade Universitária - 05360-000 São Paulo, SP.

Os receptores sensorials envolvidos no
controle do comprimento muscular são os fusos musculares, que, por estarem entremeados
em paralelo com as fibras do músculo, são
alongados em conjunto com elas, causando
uma deformação mecânica que estimula as
terminações primárias e secundárias do
receptor. A estimulação causa descargas que
ao chegar à medula são interpretadas dentro
do contexto motor vigente, podendo gerar
desde uma simples resposta miotática até
complexos ajustes motores. Alguns fisiologistas arrolam os órgãos tendinosos de Golgi
na intermediação da resposta ao alongamento, em virtude de eles se situarem nas inserções proximal e distai do músculo, que são
tensionadas durante os grandes alongamentos. Contudo, os estudos eletrofisiológicos
demonstram que a freqüência dos impulsos
nestes receptores durante o alongamento é
muito baixa, enquanto aquela provocada
pelos fusos musculares é intensa. ' Uma
revisão destes conceitos básicos poderá ser
encontrada em várias publicações. ' '
A especialização dos fusos musculares é
tal que pode, além do grau de alongamento,
informar sobre sua velocidade e se é de
caráter estático ou dinâmico.
Quando o músculo é alongado ou liberado do alongamento, identificamos duas rases
de alteração de seu comprimento uma rase
dinâmica, que corresponde ao período em
que o comprimento do músculo está se
alterando, e uma rase estática, quando o
músculo está estabilizado em novo comprimento. A terminação primária é muito mais
ativa durante a rase dinâmica e a secundária
muito mais ativa durante a rase estática.
A velocidade do alongamento é outra
informação gerada pelo fuso, dada à capacidade e de a terminação primária de responder
4 5
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com descarga proporcional à variação de
velocidade. Quanto maior a velocidade de
alongamento, maior a freqüência de impulsos
gerados nas fibras aferentes pela tenninação,
para um mesmo grau de alongamento, e,
conseqüentemente, a resposta reflexa é mais
intensa.
Adicionalmente, as tenrünações primárias são mais sensíveis a pequenas e rápidas
alterações do comprimento do músculo como
as causadas pelo tapping ou pela "vibração",
sendo, portanto, esta a base fisiológica dos
principais efeitos gerados por esses tipos de
manobra. Assim, pelo padrão de atividade
dessas terminações, o SNC pode reconhecer
e diferenciar entre um alongamento em
andamento, posição final alongada, retorno
ao comprimento inicial e todas as demais
possíveis graduações intermediárias. Essas
informações, somadas às demais registradas
pelos sensores articulares e cutâneos, constituem o referencial sobre o qual o programa
de um dado movimento é elaborado,
corrigido ou reforçado.
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O comportamento do conjunto
muscular durante o alongamento.

neuro-

Ao abordarmos um músculo com
manobras que causam o seu alongamento,
obteremos, em princípio, como reação normal, aumento da resistência ao movimento,
de caráter puramente reflexo, denominado
reação de alongamento, que aos poucos
vai-se diluindo com adaptação do fuso
muscular.
No paciente neurológico em que geralmente há alteração do tono muscular, essa
reação expressa-se por maior incremento no
tono, motivo pelo qual o fisioterapeuta costuma dizer que o alongamento inicialmente

causa hipertonia muscular nesses pacientes.
Entendemos que, por se tratar de um mecanismo normal de reação fisiológica, essa
alteração transiente não deve ser interpretada
como "piora do quadro tônico", tratando-se
apenas de uma reação de maior proporção
em função do desequilíbrio pré-existente, não
se justificando sua contra-indicação para
esse tipo de paciente; qualquer outro procedimento empregado gerará esse mesmo padrão de resposta até que o fuso muscular
hiperativo se adapte à solicitação, o que, em
linguagem fisioterápica, denomino dessensibilização do fuso muscular hiperatitivo, que
engloba a propriedade de adaptação do
receptor mais o mecanismo de habituação,
que é uma forma de aprendizado que ocorre
sempre que um dado tipo de estimulação é
aplicada em intensidade e freqüência regulalares.
Contudo, qualquer variação ocorrida em
um desses parâmetros é imediatamente
detectada pelo fuso, que intervém na nova
situação respondendo à estimulação em nível
segmentar ou envolvendo controle suprassegmentar, dependendo do comportamento
vigente.
Evidentemente, os processos citados acima ocorrem em qualquer organismo, intacto
ou lesado (com exceção das lesões
periféricas), quando o arco reflexo está
comprometido, expressando-se diferentemente segundo a situação de base.
Acrescenta-se que o fuso muscular,como
qualquer outro receptor, pode sofrer modulação eferente, explicando a permissividade do
fuso ao alongamento, ainda que na vigência
de dor, sem que o reflexo miotático reaja
defensivamente, impedindo o alongamento
pretendido quando o procedimento é reali8

zado voluntariamente ou com permissão do
paciente.
O treinamento da elasticidade muscular
incrementa a extensibilidade do músculo
como um todo. Embora pareça óbvia, tal
afirmação é procedente, uma vez que é
conceito corrente que o alongamento fortalece o músculo.
Evidentemente, quando se utiliza o esforço ativo, acaba por ocorrer um incremento da
capacidade contrátil do músculo, que não se
traduz, necessariamente, por aumento da
força muscular.
O fortalecimento somente ocorre quando
se utiliza carga máxima ou supra máxima,
quando são mobilizados os mecanismos de
recrutamento das unidades motoras e o aumento da sua freqüência de descarga. Dificilmente o esforço do alongamento constitui
carga máxima, ocorrendo, então, se tanto,
um aumento na resistência muscular em
função da repetição ou do aumento do tempo
de duração dos exercícios.
O fortalecimento pode, excepcionalmente, ser obtido dessa forma em pacientes
neurológicos, explorando-se o reflexo de
estiramento para tanto. Tal procedimento,
contudo, é motivo de grande polêmica entre
fisioterapeutas, mas nossos protocolos clínicos têm mostrado sua eficiência. Entretanto,
não nos deteremos nesta questão por fugir
ao escopo deste trabalho. Os dados preliminares referentes a esses protocolos foram parcialmente divulgados.
2

CONCLUSÕES
A partir do que foi exposto podemos
adotar pequenas precauções que facilitam a
execução dos procedimentos de alongamento
e, portanto, a sua eficiência. Muitas destas

medidas o próprio bom senso já se encarregou de garantir, uma vez que o terapeuta
aprende qual a melhor forma de abordar
determinado músculo por tentativa e erro, ou
pela experiência prática acumulada, embora
nem sempre saiba explicar o por quê.
A primeira medida é realizar lenta e
gradualmente o movimento evitando uma
resposta mais intensa do arco reflexo. Em
segundo lugar, a adoção de um padrão de
repetição rítmico, regular em intensidade e
freqüência, conduz mais facilmente o
receptor à adaptação e à habituação. Ambos
tornam possível um comportamento quase
passivo do sistema nervoso em relação à
atividade em andamento, facilitando o
trabalho do fisioterapeuta, especialmente no
caso dos pacientes neurológicos. O
envolvimento do comando voluntário durante
a atividade evoca o mecanismo de controle
eferente sobre a informação sensorial,
incorporando maior controle do fuso,
mantendo-se, contudo, a capacidade de proteção, já que a atividade dos motoneurônios
gama modifica-se de acordo com as
prioridades que são identificadas graças a
comparação entre as informações aferentes e
as eferentes. Assim, é recomendável a
utilização do alongamento ativo sempre que
pertinente. Em nossa opinião, a forma mais
eficiente de alongamento ativo é a utilizada
no método de facilitação neuromuscular
proprioceptiva (FNMP).
Especificamente
no procedimento de estabilização rítmica
(ER), e não na combinação contrair - relaxar
- alongamento passivo (por se tratar de um
movimento passivo aplicado num período de
relaxamento), que causará uma forte reação
do fuso contrária ao movimento e gerará um
momento de força de grande risco.
11

Por outro lado, a estabilização rítmica
envolvendo contração alternada de agonistas e
antagonistas beneficia-se do mecanismo de inervação/inibição recíproca, reduzindo a atividade
do fuso para um nível mínimo, porém operante.
Parece incongruente a utilização de uma técnica
de estabilização para a nossafinalidade,mas os
praticantes desse método terapêutico conhecem
a abrangência e a versatilidade dos procedimentos propostos por Kabat um profundo
conhecedor dos trabalhos de Sherrigton. A ER
da FNMP envolve outros mecanismos, que não
são objetos de nossa análise neste momento que
serão discutidos na parte II, a ser publicada
em um próximo número.
No contexto do princípio da especificidade
do treinamento, já discutido, vale a pena destacar os pnxxdimentos de alongamento treinando isolada mais simultaneamente a capacidade
de alongamento estático e de alongamento
dinâmico isto é, alongamento nas posturas ou
posicionamentos e durante os movimentos em
que estão envolvidos os músculos que se deseja
alongar. Dada a especificidade das tenninações
sensoriais do fuso muscular para essas duas
possibilidades, a opção por apenas uma das formas de trabalho é incompleta e, por isso, menos
eficiente.
Culminando, deve-se trabalhar a amplitude
total do movimento, em diferentes velocidades
de execução, dada a possibilidade de ocorrerem
diferentes tipos de descargas dos receptores
fusais em resposta à variação na velocidade do
movimento.
Esta última recomendação é fundamental,
principalmente para recuperação e prevenção
das recidivas das lesões de atletas e dançarinos,
e deveria ser necessariamente trabalhada
durante o período de sua preparação em suas
respectivas modalidades.
11
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Durigon, O. F. S. Muscle stretching. Rev.Fisioter. Univ.S.Paulo, v. 2, n. 1, p. 40-4, jan. / jul., 1995.
ABSTRACT : This article discuss the physiological mechanisms involved in the muscle stretch,
focusing important aspects to be considered when applyng this physical resource.
KEY WORDS: Physical therapy. Muscle stretching.
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HÉRNIA DE DISCO LOMBAR TRATADA COM TRAÇÃO MANUAL, CALOR
PROFUNDO E ALONGAMENTO MUSCULAR

Raquel Aparecida Casarotto *

Casarotto, R A. hérnia de disco lombar tratada com tração manual, calor profundo e alongamento muscular.
Rev. Fisioter. Univ. São Paulo v.2, n. 1, p.45-8,jan. /jul, 1995.
RESUMO: A utilização da tração no tratamento das hérnias discais é um dos procedimentos clássicos da
fisioterapia. O objetivo deste artigo é apresentar um caso de hérnia discai lombar tratado com calor profundo
e tração manual, realizada com a ajuda de um lençol, durante a fase aguda, e calor profundo e alongamentos,
durante a fase crônica. O quadro álgico e o espasmo muscular tiveram uma redução significativa após a
segunda terapia e o paciente recebeu alta sem dor após a décima-segunda terapia.
DESCR1TORES: Deslocamento do disco intervertebral, reabilitação. Terapia por ondas curtas, métodos

s

INTRODUÇÃO
Quem acompanha a evolução do tratamento das hérnias discais já deve ter feito a seguin
te observação: o número de intervenções
cirúrgicas vem diminuindo nos últimos anos.
A opção pelo tratamento conservador ganhou
fôlego com o clássico estudo de Weber sobre
a evolução das hérnias discais tratadas através
de cirurgias e de forma conservadora: após 1
ano de tratamento, 92% dos pacientes
operados apresentavam melhora dos sintomas,
contra 60% dos não-operados. Após um
período de 4 e 10 anos, respectivamente,
observou-se o mesmo índice de recuperação
neurológica entre dois grupos.
9

Os resultados encontrados por Saal no
tratamento não-cirúrgico de pacientes com
extrusão do disco e radiculopatias apresentam
um índice de sucesso maior que 90%,
mostrando que o déficit neurológico não altera
o prognóstico favorável do tratamento.
Certamente existem casos em que a
intervenção cirúrgica torna-se necessária.
Weinstein coloca os seguintes critérios para
sua indicação:
• aumento no déficit neurológico;
• déficit neurológico significativo com
redução no sinal de Laségue;
• comprometimento da função dos
esfincteres;
• recorrência de episódios;
• falha no tratamento conservador.
10
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Estes critérios mostram a importância
da conduta físioterápica adequada no
tratamento das hérnias discais. Segundo
Caillet , o tratamento conservador abrange
vários procedimentos, tais como a medicação, repouso, exercícios no leito e tração.
Este estudo apresenta um caso de hérnia
discai lombar, tratado com calor profundo e
tração manual.
1

CASO
Homem, 46 anos, engenheiro, apresentou
episódios de dor lombar aguda em 15 de
setembro de 1994, com irradiação para
região glútea e perna direita e formigamento
na região plantar, tornozelos e dedos
direitos. A dor aumentava durante a adoção
de posturas em sedestação e decúbito dorsal
e diminuía durante a marcha.
A tomografia computadorizada apresentava nódulos de Schmrol em L3, protrusão
discai L4 e L5, com obliteração
dos
recessos laterais e gordura epidural, comprimindo o saco durai. A conduta clínica
inicial foi a manutenção em repouso por um
período de quinze dias, acompanhada de
medicação analgésica e antiinflamatóría.
Na primeira consulta físioterápica o
paciente apresentava um bloqueio total nos
movimentos de cintura pélvica, com leve
inclinação do tronco para frente e o sinal de
Laségue positivo a partir de 30°
A opção terapêutica inicial foi a
utilização de calor profundo (ondas curtas
durante vinte minutos), visando diminuir o
espasmo muscular-lombar e a aplicação de
manobras descompressivas ou de "pompagem". Essas manobras eram realizadas da
eficiente seguinte forma: o paciente perma-

necia posicionado em décubito dorsal, com
os joelhos e quadris fletidos e os pés
apoiados na maca; um lençol era amarrado
na altura da crista ilíaca e a ponta inferior
do lençol ficava posicionado entre as pernas
do paciente, lembrando uma fralda
amarrada na cintura da criança, com a
ponta inferior solta. O terapeuta permanecia
posicionado com os joelhos semi-fletidos e
puxava a ponta inferior do lençol,
retificando totalmente a coluna lombar.
Após a realização dessa manobra, desamarrava-se o lençol da cintura e o paciente
permanecia nesta posição durante cinco
minutos, quando a manobra era repetida
mais uma vez.
O paciente compareceu ao segundo
tratamento com uma redução significativa
da dor, sendo repetida a conduta anterior.
A partir da terceira sessão, quando o
paciente já conseguia adotar a postura ereta
sem inclinar o tronco, manteve-se a
aplicação de ondas curtas, seguida de
cinesioterapia, quando eram realizados os
seguintes procedimentos: alongamento da
cadeia posterior e inspiratória (Souchard),
dos músculos glúteos, principais músculos
encurtados no paciente, da musculatura
dorsal e dos oblíquos abdominais. Foi
realizado fortalecilecimento da musculatura
abdominal, a fim de manter o ritmo lombopélvico adequado. Por volta da oitava
terapia, o paciente apresentava dores na
coluna somente quando dirigia por mais de
uma hora e, ao final da décima-segunda
terapia, ficou totalmente sem dor.
No processo de alta, que ocorreu após
a décima-segunda terapia, foram dadas
orientações de atividades de vida diária
levantar-se a cada cinqüenta minutos após a
7

adoção da postura em sedestação por
períodos prolonga-dos de tempo, ajustar o
mobiliário de forma que os pés permanecessem
totalmente apoiados no chão e a prosseguir
com os exercícios de alongamento em casa.

DISCUSSÃO

A evolução clínica no tratamento
conservador das hérnias discais apresenta
dados interessantes. Saal acompanhando
pacientes
com
extrusão
do
disco
intervertebral e radiculopatias por um
período que variava de 8 a 77 meses,
encontrou uma diminuição de 75 a 100% no
tamanho dos fragmentos em 46% dos
indivíduos estudados, sugerindo que a
extrusão discai pode ser absorvida ao longo
do tempo. Os mecanismos que levam à
ocorrência desse fenômeno permanecem
indefinidos.
Na abordagem fisioterápica, um dos
procedimentos clássicos no tratamento das
hérnias discais tem sido a tração. Tesio,*
avaliando a aplicaçãoda técnica de autotração versus a tração passiva no
tratamento da dor, observou uma superioridade na eficácia terapêutica da primeira,
com um índice de respostas favoráveis de
75% e 22% respectivamente, nos questionários aplicados para avaliar esse dado.
Heijden,
revendo a eficácia dos
diferentes tipos de tração aplicados a
pacientes com lombalgia e cervicalgia, conclui que não existem estudos suficientemente
6,
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controlados que permitam avaliar a superioridade de uma técnica sobre a outra,
apontando para a necessidade da realização
de estudos nesta área.
Apesar disso, ele chega à conclusão de
que esses estudos não apontam a tração
como uma terapia ineficaz.
O valor terapêutico da tração provavelmente está relacionado a dois mecanismos: primeiro, a diminuição da lordose
lombar, alargando a face posterior da coluna, aumentando a abertura do foramen
intervertebral e minimizando a pressão
sobre as raízes nervosas
(Onel),
segundo, o relaxamento da musculatura
diminuindo o espasmo muscular (Murphy).
Durante o acompanhamento deste paciente, pôde-se observar a
ocorrência
destes dois mecanismos na fase aguda,
quer na diminuição acentuada da dor,
quer no relaxamento da musculatura
lombar, após a realização da primeira e
da segunda sessões de fisioterapia.
4
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Na terceira sessão, quando o paciente
chegou ereto e deambulando com movimentos de dissociação de cinturas, inferiu-se que a dor e o mecanismo de espasmo protetor já haviam diminuído.
Além da eficácia terapêutica, esta
técnica apresenta uma vantagem adicional: o seu baixo custo. Num país que vive
contradições sociais tão alarmantes, é
importante desenvolver formas alternatitivas de realizar fisioterapia de baixo
custo. Esta forma de tratar pode desenvolver esse papel.

Casarotto, R. A. Lumbar intervertebral disk displacement trated by shortwave diathermy therapy and
muscular strectching. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 2, n. 1, p.45-8, jan. / jul., 1995.
ABSTRACT: We are dicussing in their article a case of lumbar intervertebral disk displacement,
treated sby shorthwave diathermy, strectching muscular and manipulative procedures. We could get
an important reduce of the pain right after the second session of therapy and after 12 therapy the
patient was without any pain.
th

KEY WORDS : Invertebral disk displacement, reabilitarion. Shortwave diathermy, methods.
Physical therapy, case report.
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TESES / DISSERTAÇÕES
Marques, Amélia Pasqual. Reeducação postural global: um programa de ensino para a formação
do fisioterapeuta. São Paulo, 1994. Tese (doutoramento) - Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo.
RESUMO:
O presente estudo propôs-se a desenvolver e
aplicar um programa para ensinar o futuro
fisioterapeuta a avaliar indivíduos segundo a
proposta da Reeducação Postural Global (RPG) e
a fazer o diagnóstico da condição do indivíduo,
indi-dicando posturas para correção das
alterações encontradas. O programa de ensino
proposto também é avaliado quanto à sua eficiência, tomando como base o desempenho dos
alunos durante o processo de aprendizagem. Foi
construída urna linha de base para
desempenho que as alunas apresentavam antes
do ensino de cada cadeia muscular. E foram feitas avaliações intermediárias, consistindo em atividades com fotos e com vídeo, estas últimas
com efeito cumulativo, o u , seja, prevendo, também, a cada vez, a análise das cadeias anteriormente estudadas. Para efeito da pesquisa, a
última atividade foi considerada avaliação final.
Participaram do programa quatro alunas do
terceiro ano do curso de graduação em Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Univeridade de São Paulo. Ao todo foram propostos
vinte e um conjuntos de atividades, dos quais os
quinze primeiros visavam ensinar a origem, a
inserção, a ação e o encurtamento de cada músculo das cinco cadeias musculares do corpo
humano iinspiratória, posterior, antero-interna da
bacia, anterior do braço e antero-interna do
ombro. Ao final do ensino de cada cadeia, as
alunas identificavam a relação entre alteração
postural e músculo encurtado e, na décima-sexta
atividade, avaliaram as cinco cadeias musculares
utilizando colega como modelo. Do décimosétimo ao décimo-nono conjunto de atividades,

aprenderam a realizar exame para verificar o
encurtamento de grupos musculares (anteriores,
posteriores e membros superiores), no vigésimo
aprenderam as posturas corretivas utilizadas em
RPG e, na última atividade, as alunas realizaram
avaliação global de um indivíduo, propondo posturas para correção das alterações encontradas.
Na linha de base, as alunas reconheciam
alguns músculos das cadeias mas não
identificavam corretamente sua origem, inserção
ou ação, nem estabeleciam corretamente a
relação entre alteração postural e músculo
encurtado, que é importante para realizar a
avaliação completa e identificar a real situação
do indivíduo antes de serem propostos
procedimentos fisioterápicos. Esta relação
passou a ser estabelecida corretamente após a
aplicação do programa de ensino, como mostram
os dados das avaliações intennediárias.
A aplicação do programa revelou a
importância da efetiva apreensão de conceitos
básicos em Fisioterapia (tais como globalidade,
cadeias musculares, encurtamento), assim como
a necessidade de noimatização da terminologia
no curso de graduação. O ensino programado
aplicado a um grupo demonstrou ser proveitoso,
sugerindo que o programa pode ser aplicado a
uma classe de 25 alunos. O programa de ensino
revelou-se efetivo para o pesquisador, uma vez
que as alunas adquiriram, gradativãmente, os
comportamentos esperados, tendo não só
apresentado um desempenho correto e completo
como, ao final, expressado sentir segurança para
a atuação profissional independente.

EVENTO/EVENT
XU CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA
11 CONGRESSO GAÚCHO DE FISIOTERAPIA
I ENCONTRO DE FISIOTERAPIA DOMERCOSUL
Data: 11 a 15 de outubro de 1995
Local: Porto Alegre - RS
Promoção: Associação Brasileira de Fisioterapia
Informações : Av. Venâncio Aires, 611/202
CEP 90040-193 -POA/RS
Tel: (051) 221.2669 (à tarde).
14 CONGRESSO DE MEDICINA ESPORTIVA,
Data: 13 e 14 de outubro de 1995.
Organização: Brucosport
American Orthopaedic Society for Sports Medicine
Local: Brugge, Bélgica
Informações : Secrertariaat Sport-geneeskundige Dagen,
Tel: 32(050)452230
Fax: 32(050)452238
II SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Data: 17 a 19 de novembro de 1995
Organização: Curso de Fisioterapia da Universidade de São Paulo
Local: Teatro da Faculdade de Medicina da USP
Av. Dr. Amaldo,455
01146-903 São Paulo, SP
Informações: Secretaria do Curso de Fisioterapia
Tel: 011-8187462
Fax:011-8187415
/ CONGRESSO BRASILEIRO ACADÊMICO DE FISIOTERAPIA
Data: 8 a 10 de setembro de 1995
Promoção : Associação Paulista de Fisioterapia
Local: Palácio de Convenções Anhembi - SP
Informações : Rua Afonso Celso, 1590
CEP 04119-062 São Paulo-SP
Telefone :(011) 584-8969
Telefex :(011) 577-1717
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FORMA E CONTEÚDO:
1. Apresentação dos originais - Os originais dos trabalhos deverão ser datilografados em papel branco,
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