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EDITORIAL 

Normalização da Revista de Fisioterapia da Universidade 
de São Paulo 

Dimensionar a informação quanto à forma c conteúdo, tem sido preocupação constante para 
os bibliotecários envolvidos no processo de tratamento c conseqüente recuperação da 
informação. 

A fundação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, legitimada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização c Qualidade Industrial como Fórum 
Nacional de Normalização, constituiu um avanço na sistematização da informação. 

A ABNT elabora normas técnicas no campo científico, técnico, industrial, comercial c 
agrícola. Emite pareceres aos projetos da International Standardization Organization - ISO, 
órgão internacional de normalização do qual o Brasil c sócio fundador. 

Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Documentação da ABNT cm conjunto com o 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência c Tecnologia - IBICT c Associação Brasileira 
de Bibliotecários - ABB, promovem a uniformidade da documentação científica, 
contribuindo com a agilidade e eficiência dos serviços de tratamento c recuperação da 
informação, permitindo melhor intercâmbio entre os usuários do Sistema c colaborando de 
forma consistente com as Bases de Dados. 

A legitimidade da ABNT, comprometida com conjunto metódico e preciso de normas, 
objetivando promover todos os elos envolvidos na cadeia da informação, embasou a adoção 
das Normas Brasileiras na Revista de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

Nadja Maria Mattos Rezende 
Bibliotecária Chefe da Seção de Preparo c 
Divulgação de Publicaçãocs do Serviço de 
Biblioteca c Documentação da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. 



ARTIGOS 

AVALIAÇÃO CLÍNICA, RADIOLÓGICA E ESTUDO 
ISOCINÉTICO DA FORÇA MUSCULAR EM 

PACIENTES IDOSOS PORTADORES DE 
OSTEOARTRITE (OA) DO JOELHO 

Luci Fuscaldi Teixeira *, Sandra Jean Olney ** 

Teixeira, L. F., Olney, S. J. Avaliação clínica, radiológica e estudo isocinético da força muscular em 
pacientes idosos portadores de osteoartríte (OA) do joelho. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., 2 (2): 
56-64, ago. /dez.., 1995 

RESUMO: Este estudo foi conduzido primariamente para avaliar diferenças de torque máximo e 
trabalho realizado pelos músculos flexores e extensores de joelhos normais e osteoartríticos. Além 
disso, fatores que poderiam atenuar a força muscular como idade, alterações clinicas e radiológicas 
foram avaliados. Um grupo de onze pacientes portadores de Osteoartríte (OA) foram avaliados. Doze 
assintomáticos indivíduos da mesma faixa etária foram utilizados como grupo controle. O índice OA 
WOMAC foi utilizado para avaliar o status clínico da articulação do joelho. Os parâmetros de força 
muscular foram obtidos através do sistema de Reabilitação isocinético-LIDO. A velocidade de contra
ção concêntríca isocinética foi selecionada para 607s. Teste-t de "Student" para grupos independentes 
foi utilizado para examinar as diferenças entre os grupos. Coeficientes de correlação de "Pearson" 
foram calculados para investigar associação entre as variáveis. O grupo com OA apresentou uma re
dução significativa tanto do torque muscular quanto do trabalho realizado pelos músculos flexores e 
extensores do joelho. A redução do torque extensor e do trabalho extensor foi maior que a apresen
tada pelos músculos flexores. A dor e a rigidez articular apresentaram-se como principais determinan
tes das diferenças de torque e trabalho isocinéticos em pacientes com OA. Não houve interferência de 
fatores como idade e alterações radiológicas no declínio das medidas de força muscular. 

DESCRITORES: Osteoartríte, reabilitação. Osteoartríte, radiografia. Idoso. Contração muscular. 
Articulação do joelho. 
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Endereço para correspondência: School of Rehabilitation Therapy, Queens University, 
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Introdução 

Muitas doenças neuromusculares e muscu-
loesqueléticas estão associadas à fraqueza 
muscular. Força muscular é um fenômeno 
complexo de ser caracterizado devido à sua 
variação dentro do normal e devido ao fato de 
ser afetada por muitos fatores como sexo, 
idade, posição do teste e tipo de contração 
(Sapega, Murray et ai.) 1 7 , 1 5. 

A avaliação da força muscular é uma técnica 
importante para diagnosticar a etiologia da 
doença e para definir e avaliar estratégias de 
reabilitação (Fischer et al.)8. Apesar da pre
sença de dor, rigidez articular, mal ali
nhamento e perda de função serem as princi
pais características da Osteoartrite (OA), 
fraqueza muscular, hipotrofia e perda da 
"endurance" são também comuns no curso 
natural da doença (Hsieh et al.)>0. 

Tradicionalmente a força muscular tem sido 
avaliada através do teste muscular manual 
(TMM). Esta técnica tem sido criticada 
devido à sua natureza qualitativa. Segundo 
Bohannon6 e Fischer et al.8, é necessário que 
o indivíduo apresente uma perda de força 
acima de 50% para que essa possa ser detec
tada através do teste manual. Além disso, 
TMM pode ter uma margem de erro grande, 
uma vez que as taxas diferem de 25%, as
sumindo como normal 100%; bom 75%; 
regular 50% (Bohannon)6,7. 

Com o desenvolvimento de dinamômetros 
tornou-se possível medidas quantitativas de 
torque muscular. Numa contração isociné-
tica o esforço máximo é exercido durante a 
contração, na qual a velocidade angular se 
mantém constante durante todo o arco de 
movimento (Murray et al . ) 1 4 , 1 5 , 1 6 . Medidas 
de ângulo articular, torque, potência, 
índice de fadiga e trabalho muscular podem 

ser avaliados continuamente. 

Poucos estudos têm enfatizado medidas 
quantitativas de força muscular em pacientes 
portadores de OA. Devido à prevalência da 
OA, é importante analisar essas diferenças 
entre a população normal e a portadora de 
OA. 

Os objetivos desta investigação são: 

• avaliar as diferenças de torque 
máximo entre os músculos flexores e 
extensores de joelhos normais e os-
teoartrí ticos, 

• avaliar o trabalho muscular total en
tre os músculos de joelhos normais e 
osteoartríticos e, 

• avaliar fatores como idade, alterações 
clínicas e radiológicas que poderiam 
atenuar o torque muscular. 

Material e Método 

Todos os pacientes foram selecionados da 
clínica ortopédica do Hospital Geral de 
Kingston em Kingston, Ontario, Canadá. Os 
dados dos indivíduos assintomáticos foram 
baseados na pesquisa conduzida por 
Wang19. 

Para ser selecionado, o paciente teve de 
preencher o seguinte critério: ter mais de 
60 anos de idade e diagnóstico de OA da 
articulação do joelho, não ter história de 
cirurgia prévia em ambos os joelhos, en
contrar-se física e mentalmente capaz de 
completar os testes, ser capaz de deambular 
por aproximadamente XA hora, ser coopera
tivo e estar disposto a assinar o termo de 
consentimento. 

Onze voluntários (6 homens e 5 mulheres) 
foram envolvidos no estudo (Tabela 1). Os 
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dados dc um outro grupo dc 12 indivíduos da 
mesma faixa etária considerados normais 
(Wang) 1 9 foram utilizados para comparação 
(Tabela 1). 

Tab. 1 - Dados Descritivos dos Pacientes e 
("omparação com os Dados de um Grupo 

Idoso Assintomático (Wang, 1991) 

Grup o OA Grupo Assin

(n 11) tomático 
(n 12) 

Média DP Média DP 

Idade 70. IX 7.78 68.50 4.00 
(unos) 

Altura 1.76 0.12 1.64 0.06 
(m) 

Peso 83.67 12.67 68.60 6.80 

(kg) 

Estágio 2.14 0.61 0.00 0.00 
RX ** 

** Baseado nos critérios descritos por 
Altman et al.' 
0 normal 2 moderado 
1 leve 3 severo 

A coleta dc dados iniciou-se com o teste dc 
força muscular da articulação do joelho, 
através do Sistema dc Reabilitação Isoci-
nético-LIDO (Lorcdan Biomedical Inc) ' 3 . 
Para aplicação do teste, como ilustrado na 
Figura 1. posiciona-sc o paciente sentado 
na cadeira, sendo o mesmo instruído a in
clinar o corpo para frente para que o en
costo da cadeira seja ajustado dc forma que 
os joelhos se mantenham cm 90° dc flcxão, 
c a região poplítea toque a borda do as
sento. Uma trava para estabilizar a coxa é 
ajustada para impedir movimentação ex
cessiva da coxa c para colocar o paciente 
numa posição confortável. Mantendo a 
pelvc estabilizada, o suporte dc resistência 
é ajustado ao nível dos malcolos. Um par 
dc apoio manual é utilizado pelo paciente 

durante o teste. As informações gerais do 
paciente são colocadas no computador c os 
parâmetros do teste foram selecionados 
para contração concêntrica dos flexores c 
extensores do joelho numa velocidade dc 
60°/s. O arco dc movimento foi selecionado 
dentro dc uma amplitude confortável para o 
paciente, usualmente 10º a 90° de flexão na 
posição sentada. A seleção dos parâmetros 
do teste foi baseada na pesquisa conduzida 
por Wang ' 9 c na revisão da literatura 
(Fischer et al.) 8 , (Lord ct al . ) 1 2 , (Bohannon 
ct al . ) 6 , 7 , (Gore ct al.) 9, (Murray ct 
al)14,15,16 O braço do aparelho foi alinhado 
com o eixo dc rotação do joelho c o teste foi 
realizado inicialmente no membro não en
volvido no estudo, c cm seguida no mem
bro afetado. Após um período dc aqueci
mento, o paciente foi instruído a exercer 5 
contrações máximas c os resultados foram 
imprimidos e armazenados cm um disquete 
para análise futura. 

Fig. I - Posicionamento do Paciente para o 
Teste de Força Muscular - Com permissão de 

Loredan Biomedical, Inc. 

A segunda parte do teste consistiu do exa
me radiológico. Radiografias foram tomadas 



na posição ortostática nas incidências an-
tero-posterior (A/P) c perfil para avaliar as 
alterações baseadas nos critérios desen
volvidos por Altman et al. 1 , sendo classifi
cados em 4 graus: O-normal. 1-lcvc, 2-
moderado c 3-severo. 

O índice osteoartrítico WOMAC (Western 
Ontario and McMastcr Universities) 
(Bellamy) 2 , 5, (Bellamy et al .) 3 ' 4 foi usual
mente preenchido na sala de espera do de
partamento de radiologia Este questionário 
auto-administrável consiste de itens que 
são agrupados cm 3 dimensões (5 questões 
para dor, 2 para rigidez, c 17 para função 
física). As respostas são classificadas numa 
escala graduada em 5 pontos (Likcrt). Cada 
uma das 3 dimensões foi calculada para 
cada indivíduo c avaliada separadamente, 
cada uma sendo interpretada de acordo 
com a severidade dos sintomas, isto c, 
nenhuma, leve. moderada, severa c ex
trema, o que representa 0%, 1-25%. 26-
50%, 51-75% c 76-100%, respectivamente. 

Estatística descritiva foi realizada para 
todas as variáveis medidas através do 
"software Systat". Coeficientes de correla
ção de Pearson foram calculados entre as 
medidas. Para avaliar a relevância da as
sociação, a magnitude da correlação c a 
probabilidade desta ser uma chance foi 
investigada. Tcstc-t de "Student" para 
grupos independentes foi utilizado para 
avaliar diferenças entre as variáveis do 
grupo com OA c as variáveis do grupo 
assintomático. O nível de significância 
aceito foi de P O . 0 5 . 

com OA apresentou mais dor. mais rigidez, 
articular c pior função (Figura 2 c Tabela 

2). 

Fig. 2 - índice Osteoartrítico 

WOMAC 

OA X (impo Assintomático 

Tab. 2 - índice OA Womac dos 
Grupos com OA e Assin

tomático 

Medidas do [estatística Descritiva dos dados 
Womac 

Grupo 
(n=l 

OA 
1) 

Grupo Assin
tomático 
(n=12) 

Media DP Média DP 

Dor % 40.8 24.1 4.0 5.0 

Rigidez % 53.4 26.9 11.0 13.0 

função % 44.8 23.3 4.0 4.0 

Resultados 

WOMAC: 

Diferenças estatísticas sigmficantcs foram 
encontradas entre os 2 grupos para todas as 
3 dimensões (PO.0005), isto é. o grupo 

Diferenças entre os sexos também foram 
observadas para o grupo com OA: dor 
(PO.01), rigidez, c fiinção (P<0.02), mos
trando que os pacientes do sexo feminino 
apresentaram mais dor. mais rigidez, c pior 
função (Figura 3). 



Fig. 3 - índice Osteoartritico 
WOMAC 

Sexo Feminino X Sexo 
Masculino 

Teste de Força Muscular 

Os parâmetros do teste de força muscular são 
mostrados na Tabela 3. 

Tab. 3 - Dados do Teste de Força 
Muscular (LIDO) dos Grupos com OA e 

Assintomático 

Esta t í s t ica Desc r i t iva dos D a d o s 

Item Unidade OA (n= 11) Assintomático 

(n= 12) 

Média DP Média DP 

Torque (N.m/kg.m) 
Máx. Nor
malizado 
-Extensor 0.28 0.16 2 31 0.37 

-Flexor 0.19 0.11 1.23 0 3 3 

Proporção 
do Torque (%) 
máximo 

Flexão/Ex- 0.72 0.11 0 53 0.09 
tensao 

Angulo 
Articular (Graus) 
durante o 
Torque 
Máximo 

- Extensor 58.55 20.54 58.25 4.74 

- Flexor 33.91 9 7 35.17 5 41 

Trabalho (J/kg.m) 
Total 
Normali
zado 

- Extensor 0.68 0.45 5.91 0.90 

- Flexor 0.49 0.34 3.31 0.81 

O torque máximo c o trabalho total reali
zado foram normalizados pelo peso c pela 
altura, para ambos flexores e extensores do 
joelho. 

Diferenças estatísticas significantes entre 
os grupos foram encontradas para os torque 
máximo extensor e flexor e para o trabalho 
total realizado na extensão e na flexão 
(PO.005), indicando que o grupo com OA 
desenvolveu um torque menor e produziu 
menos trabalho tanto para a extensão 
quanto para a flexão (Figura 4). 

Fig. 4 - Medidas de Força 
Muscular 

OA X Grupo Assintomático 

Diferenças entre os sexos também foram 
observadas (Figura 5). 

Fig. 5 - Medidas de Força 
Muscular 

Sexo Feminino X Sexo Masculino 



Apesar dc todas as variáveis terem sido 
normalizadas pelo peso c pela altura, os 
pacientes do sexo feminino desenvolveram 
menos torque c menos trabalho (P<().()1). A 
análise também mostrou que a redução do 
torque extensor máximo c do trabalho rea
lizado pelos músculos extensores foi mais 
significativa que a dos músculos flexores. 
Não houve diferença significativa entre os 
grupos com relação à proporção do torque 
flexor/extensor c com relação ao ângulo 
articular durante o torque máximo. 

Womac X Womac 

As correlações significativas entre os 
achados clínicos são apresentados na Ta
bela 4. 

Tab. 4 - Correlações Significa
tivas entre as Medidas do Teste 

Muscular e Dados Clínicos 

Variáveis Dor Rigidez Função 

Torque Kxtcn-
sor Máximo 

- 0.77»** - 0.73** -0 .62* 

Torque Flexor 
Máximo 

- 0.69* - 0.63* 

Trabalho 
Flexor 

-0 .60* 

Trabalho 
Extensor 

- 0.66* - 0.66* 

Dor 0.85*** 0.84*** 

Rigidez 0.81*** 

* P< 0.05; ** P< 0.01; *** P < 0.001 

Dor correlacionou-se positivamente com 
rigidez articular c com a função, indicando 
que a presença de dor foi associada ao 
aumento da rigidez articular c piora da fun
ção. Houve também urna correlação positiva 

entre rigidez articular c função, isto c, 
maior rigidez articular foi associada à piora 
da função. 

WOMAC X Força Muscular 

As correlações estatisticamente significati
vas estão ilustradas na Tabela 4. Função 
apresentou uma correlação negativa com o 
torque extensor máximo, indicando que a 
piora da função foi associada a um torque 
extensor menor. Dor apresentou uma corre
lação negativa com ambos os torques ex
tensor c flexor c com ambos os trabalhos 
extensor c flexor, indicando que tanto o 
torque máximo quanto o trabalho realizado 
pelos músculos extensores c flexores foram 
reduzidos na presença dc dor c rigidez ar
ticular. Rigidez articular apresentou uma 
correlação negativa com ambos os torques 
extensor c flexor c com o trabalho reali
zado pelos músculos extensores. 

Discussão 

Os resultados deste estudo mostraram que o 
índice Ostcoartrílico Womac é um bom indi
cador dc disfunçâo do joelho, como mostrado 
por Bellamy c Buchanan3,4 Uma das grandes 
vantagens desse instrumento é que ele é 
simples dc ser administrado c fácil dc ser 
entendido pelo paciente a ser avaliado. 
Sendo o instrumento capaz dc medir sin
tomas dc relevância clínica para o paciente, 
como relatado por Bellamy2, as diferenças 
estatísticas encontradas entre os grupos 
eram esperadas. A diferença encontrada 
entre os sexos foi possivelmente devido à 
severidade da doença c também devido ao 
fato da dor ser uma experiência inteira
mente pessoal, c portanto subjetiva. 

Contrário aos relatos de Bellamy c 
Buchanan3,4, este estudo, como ilustrado na 
Tabela 4, mostrou a existência de correlação 



entre dor c rigidez articular (0.85) c entre dor 
c função (0.81). A correlação entre dor c 
função obtida neste estudo (0.84) foi maior do 
que a obtida por Bellamy c Buchanan3,4 

(0.74). Este achado sugere que o alívio dc dor 
está diretamente relacionado com ganhos da 
função, sendo portanto um objetivo impor
tante a ser considerado no tratamento dc pa
cientes com OA. 

O teste dc força muscular isocinético de
monstrou ser também um bom indicador dc 
disfunção do joelho. Como relatado por 
Murray et al . 1 4 , 1 6 , uma redução da força 
muscular cm joelhos osteoartríticos não c 
facilmente detectada através do teste mus
cular manual, a menos que essa redução 
seja suficientemente grande. Portanto o 
teste dc força muscular isocinético apre-
senta-sc como um método válido c fi
dedigno para detectar graus mínimos dc 
perda dc força muscular. 

O torque muscular produzido por uma ar
ticulação é influenciado pela área de secção 
cruzada do músculo, pelo nível dc contra
ção c pelo comprimento dc repouso do 
músculo. Entretanto, como mostrado por 
Stauffer et al. 1 8, a dor pode reduzir a força 
dc contração muscular devido a uma ini-
bição reflexa da atividade muscular. Neste 
estudo tanto o torque extensor c flexor má
ximos quanto o trabalho total realizado pe
los músculos extensores apresentaram uma 
correlação significativa com a severidade 
da dor c da rigidez articular (Tabela 4). 

Em concordância com os achados dc Jan et 
al", a redução no torque dos músculos 
extensores, como ilustrado na Figura 4, foi 
maior que a dos músculos flexores, o que 
pode ser facilmente explicado pela inibicão 
reflexa do quadriceps, devido à presença de 
dor e inflamação articular. Além disso, há 
um predomínio de hipotrofia do quadriceps 

com relação a dos isquiotibiais. 

As diferenças encontradas entre os grupos 
para os torques máximos extensor c flexor 
estão dc acordo com os resultados dc Gore 
et al.9, Jan et al. 1 1, Murray1"16, Stauffer et 
al. 1 8. Quando comparados com o grupo 
assintomático, os pacientes com OA al
cançaram valores marcadamente menores 
para o torque extensor máximo (12.1%), 
torque flexor máximo (15.4%), c para tra
balho total realizado pelos músculos exten
sores (11.5%) c flexores (14.8%). 

Como todos os dados foram normalizados 
pelo peso c pela altura, as diferenças en
contradas entre os sexos possivelmente 
foram causadas pelo nível dc progressão da 
OA. Neste estudo os pacientes do sexo 
feminino estavam clínica c radiológica-
mente mais afetados que os pacientes do 
sexo masculino. 

Em indivíduos normais a idade tem sido 
considerada como um fator preditivo do 
torque muscular (Murray ct al.)M 1 6 Jan et 
al." mostrou ser a idade um fator determi
nante na redução do torque muscular cm 
pacientes com envolvimento bilateral dos 
joelhos. Nos casos dc envolvimento unila
teral, os mesmos autores relataram que a 
duração da doença foi o fator dc maior 
relevância. Neste estudo nem a idade nem 
as alterações radiológicas se mostraram 
relevantes. Entretanto, tanto a dor quanto a 
rigidez articular apresentaram-se como 
fatores determinantes do declínio do torque 
c do trabalho muscular. 

Uma grande limitação deste estudo se deve 
à pequena amostra investigada. Portanto, 
recomenda-se que uma maior variedade dc 
indivíduos» tantos normais quanto pa
tológicos, incluindo casos pós-cirúrgicos, 
sejam selecionados, a fim de se obter resul
tados dc maior abrangência. 



Conclusão 

Tanto o índice OA WOMAC quanto o 
sistema dc Reabilitação isocinético-LIDO 
mostraram ser bastante sensíveis para 
serem empregados como indicadores dc 
disfunção do joelho. A dor c rigidez articu
lar foram identificados como prováveis 
determinantes do torque muscular isociné
tico. Portanto este estudo sugere que uma 
abordagem terapêutica, visando o alívio da 
dor c redução da rigidez articular, c fun
damental para que os pacientes com OA 

apresentem um melhor desempenho funcional. 
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ABSTRACT: This study was conducted to primarily assess the differences between peak torque 
and work done by the flexor and extensor muscles in normal and in osteoarthritic knees. In addi
tion, factors which might attenuate muscle torque were investigated. A group of eleven OA patients 
was studied. Twelve elderly asymptomatic subjects of the same age were used as a control group. The 
WOMAC OA index was employed to assess clinical knee joint function. I*hc parameters of muscle 
strength were obtained by the LIDO Active Isokinetic Rehabilitation System. The speed of the 
isokinetic concentric contraction was set at 60 degress/second. Independent Student t-tests were 
carried out to test differences between groups. Person product moment correlation coefficients were 
calculated to investigate association between the variables. The OA group presented a significant 
decrease in muscle torque and total work done by both flexor and extensor muscles. The decrease 
in the extensor peak torque and in the work done by the extensor muscles was greater than that 
observed in the flexor muscles. Pain and stiffness accounted for isokinetic torque differences in 
OA kness. There was no close relationship between age or the grade of X-ray change and the peak 
torque and work measures. 

KEY WORDS : Osteoarthritis, rehabilitation. Osteoarthritis, radiography. Aged. Muscle contrac
tion. Knee joint 
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GRUPO DE COLUNA E BACK-SCHOOL 
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RESUMO: Tratar pacientes com dores na coluna através dc terapias cm grupo c uma prática con
sagrada entre os físioterapeutas. liste trabalho tem como objetivo verificar a eficiência deste tipo dc 
terapia, associada ao back school, como alternativa dc tratamento c quais são as orientações seguidas 
pelos pacientes após a alta do grupo. 

DESCRITORES: Doenças da coluna vertebral. Fisioterapia, métodos. Fisioterapia, classificação. 

Introdução 

Estudar os mecanismos que levam às dores 
na coluna c aplicá-los na sua prevenção, 
contribui para diminuir os gastos realiza
dos com o tratamento c as taxas dc absen-
teismo que estas patologias podem gerar. 
Nos Estados Unidos calcula-se uma perda 
anual dc 1400 dias dc trabalho para cada 
1000 funcionários por problemas dc colu
na. As compensações geradas resultam 
numa estimativa dc 16 bilhões de dólares 
ao ano (Bròwn)1. 

Estima-se que 28% da população industrial 
americana teve experiências com lombalgia 
c 8% destes tornam-se incapacitados a cada 
ano para retornar às suas atividades pro
fissionais. 

Calcula-se que aproximadamente 80% 

da população geral apresenta um episódio 
dc lombalgia cm algum momento dc suas 
vidas, sendo suficiente para interromper o 
trabalho ou as atividades dc vida diária. 

Todos estes dados indicam que c essencial 
estabelecer uma estratégia dc conduta 
apropriada c efetiva para a assistência ao 
paciente, que norteie a equipe envolvida no 
tratamento. 

Tratar pacientes com dores na coluna nem 
sempre é uma tarefa fácil. Muitos pacientes 
apresentam recorrência dc episódios, inde
pendente do tipo dc terapia que lhes é ofe
recido. Por isso talvez a quantidade dc 
pesquisas relacionadas aos fatores que 
contribuem para o estresse postural seja 
tão grande. A ctiologia das dores na colu
na é multifatorial, c portanto os fatores 
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ocupacionais c as características pessoais 
devem ser considerados no seu tratamento 
c prevenção (Nordin)10. 

Na tentativa dc diminuir a reincidência dc 
pacientes com episódios de dor c prevenir o 
seu aparecimento, foram criadas as Escolas 
dc Coluna ou 'Back-School". O objetivo 
principal deste método é habilitar o pacien
te a cuidar da saúde dc sua coluna, trans-
mitindo-lhc conhecimentos sobre os fatores 
potencialmente geradores dc dor c como 
preveni-los (Zachrisson-Forssell)14. 

A partir da sua criação cm 1969, por 
Marianne Zachrisson-Forssell, ele foi apli
cado em larga escala na Europa, América c 
Austrália. 

Os modelos mais conhecidos c difundidos 
são: o sueco Zachrisson-Forssell15, o cana
dense Hall4 c o californiano Matmillcr7. 

Estes programas são aplicados cm grupos 
ou sessões individuais; as aulas tem a dura
ção que varia dc 45 a 60 minutos c o núme
ro dc sessões varia entre 3 e 4 encontros. 

A construção destes programas é baseada 
nos seguintes conteúdos: anatomia, fisio-
logia c biomecânica da coluna, aspectos 
epidemiológicos e fisiopatológicos das 
algias, aspectos ergonômicos relacionados 
ao trabalho c às atividades dc vida diária, 
exercícios dc relaxamento c alongamento 
muscular. 

Apesar da grande utilização destes pro
gramas c da observação clinica da sua 
eficácia, as revisões bibliográficas feitas 
por diversos autores sobre a validade da 
aplicação dc programas dc Back-School 
apresentam resultados contraditórios. 

Hayne5 aponta uma baixa freqüência de 

recidivas (10%) nos episódios dc dor após 
analisar as experiências da Suécia c Ingla
terra; Linton 6 concluiu que a falta dc 
controle experimental nos procedimentos 
dificulta a avaliação da eficácia destes 
programas; Cohen2 avaliou 13 programas 
desenvolvidos com controle metodológico 
adequado c concluiu que não existiam 
dados suficientes para recomendar progra
mas cm grupo a pacientes com lombalgia. 
Esta aparente contradição entre os dados 
apresentados revela um aspecto importante 
na análise c avaliação destes modelos: a 
complexidade dc elementos envolvidos na 
sua aplicação c a dificuldade dc controlá-
los experimentalmente (Coury)3. 
Por outro lado, muitos estudos afirmam a 
importância c a efetividade destas orienta
ções na mudança dc hábitos posturais 
(McCauley)8; na diminuição da dor, au
mento da força c flexibilidade da muscula
tura da coluna (Moffct)9, (Sirles)11, na 
diminuição da duração do período dc ab-
senteísmo (Versloot)13 c diminuição na 
reincidência dc casos de dor (Brown)1. 

Considerando todos estes aspectos c ten
tando otimizar o atendimento aos pacien
tes portadores dc dores crônicas na coluna 
do ambulatório do Curso dc Fisioterapia da 
U.S.P., os fisiolcrapeutas deste centro ini
ciaram a aplicação dc terapias cm grupo 
para estes pacientes 

Apesar das observações empíricas serem 
favoráveis à continuidade das terapias cm 
grupo, resolveu-se avaliar a sua eficácia 
através de um acompanhamento longitudi
nal dos pacientes, sendo este o objetivo do 
trabalho. 

Método 

Este estudo foi realizado em duas etapas. 



Inicialmente os pacientes foram encami
nhados para atendimento pelos ortopedistas 
do Hospital Universitário da U SP. c reali
zaram triagem na fisioterapia nos meses dc 
julho e agosto dc 1993. 

Nos meses dc novembro c dezembro do 
mesmo ano, foram realizadas terapias cm 
grupo para pacientes portadores dc dores 
crônicas na coluna, no Centro dc Docência 
c Pesquisa da Faculdade dc Medicina da 
U.S.P. c nos meses dc agosto c setembro 
de 1994, os pacientes que se submeteram às 
terapias em grupo passaram por um pro
cesso dc reavaliação da eficácia deste tipo 
dc atendimento. 

Sujeitos 

Dezoito indivíduos com dores crônicas na 
coluna participaram das orientações cm 
grupo; 12 sujeitos eram do sexo feminino c 
6 do sexo masculino, com idades compre
endidas entre 24 c 72 anos. A cronicidade 
dos casos variava dc 9 meses a 12 anos. 

Dos 18 participantes iniciais apenas 15 
participaram da reavaliação. Os motivos da 
não participação foram: mudança dc 
endereço c desinteresse em participar da 
segunda etapa. 

Os diagnósticos incluíam: lombalgia n - 4; 
lombociatalgia n = 2 ; lombalgia c cervi-
calgia n = 3; lombalgia c dorsalgia n - 1; 
lombalgia c osteoartrosc de coluna n =1; 
dorsalgia n =* 2; osteoartrosc de coluna n = 
1; cervicobraquialgia n = 1. 

Material 

Nas aulas teóricas utilizou-se recursos 
audio-visuais c esqueletos. Nas aulas práti
cas, os pacientes fizeram os exercícios cm 
colchonetes. 

Procedimento 

Os pacientes portadores dc dores crônicas 
foram selecionados para participar das 
terapias cm grupo c inicialmente responde
ram a um questionário que abordava os 
seguintes itens: 

- Identificação, história pregressa da mo
léstia atual, antecedentes pessoais, avalia
ção dc atividades funcionais, expectativas 
com relação ao seu tratamento c cuidados 
com relação à dor. 

Na avaliação dc dor, verificou-sc a cronici
dade, as regiões acometidas, a qualidade, 
os períodos do dia cm que ela estava pre
sente, os fatores agravantes c manifestações 
associadas. 

Na avaliação dc desempenho nas atividades 
funcionais verificou-se a presença ou au
sência dc dificuldades para a realização dc 
atividades dc vida diária c adoção dc postu
ras. 

O grupo foi planejado para ser realizado 
cm cinco sessões, com a duração dc 50 mi
nutos cada. 

Na primeira sessão foram ministrados 
conhecimentos básicos sobre anatomia, 
fisiologia c biomecânica da coluna, fisio-
patologia da dor, fatores ergonômicos re
lacionados com a postura no ambiente ocu-
pacional c doméstico c orientações sobre a 
postura sentada, deitada c cm pé, manuseio 
c transporte dc cargas c a importância da 
modificação dc hábitos posturais. 

Nas sessões subsequentes, a abordagem foi 
eminentemente pratica, com exercícios dc 
alongamento das cadeias musculares dc 
Souchard12, série dc Williams, exercício dc 
dissociação de cinturas c fortalecimento de 
abdominais, obedecendo a seguinte ordem: 



• 2 a aula - 3 exercícios 

• 3 a aula - 2 exercícios novos c repetição 
dos anteriores 

• 4 a aula - 2 exercícios novos c repetição 
dos anteriores 

• 5 a aula - repetição de todos os exercícios 

Ao termino das sessões os pacientes foram 
orientados a se exercitarem cm casa dia
riamente, c receberam alta da fisioterapia. 

Após 8 meses do termino do grupo os pa
cientes foram entrevistados c responderam 
a um segundo questionário, contendo os 
mesmos itens que o questionário inicial, 
acrescido de informações sobre o tempo dc 
permanência com dor. se continuaram a 
realizar exercícios cm casa c por quanto 
tempo, quais as modificações feitas no 
ambiente dc trabalho c cm casa c sobre 
modificações nos hábitos posturais. 

Análise Estatística 

Neste estudo calculou-sc as médias das 
porcentagens dc atividades desenvolvidas 
sem dificuldades antes c após o grupo dc 
coluna c ainda neste item, aplicou-sc o 
teste "t" dc Student para a comparação das 
duas médias (antes c após o procedimento), 
cstabclcccndo-sc um a < 0,05 %. A média 
também foi calculada para o tempo dc 
permanência com dor após o grupo c para 
o tempo dc realização dc exercícios cm 
casa 

Resultados 

Os itens selecionados do questionário para 
avaliar a eficácia da terapia cm grupo fo
ram: 

- melhora da capacidade funcional, avalia
da pela porcentagem dc atividades fun

cionais desenvolvidas sem dificuldade 
antes c após a terapia em grupo; 

- o período cm que permaneceram com dor; 

- o período cm que realizaram os exercícios 
cm casa; 

- as modificações posturais c ergonômicas 
executadas no trabalho c cm casa 

No item capacidade funcional observou-sc 
uma melhora significativa na porcentagem 
do desempenho nas atividades desenvolvi
das sem dificuldade, passando dc uma 
média dc 40,35%, antes da terapia, para 
uma média dc 84,37% após a terapia 

O gráfico 1 ilustra a porcentagem dc ativi
dades funcionais desenvolvidas sem difi
culdade antes c após a terapia em grupo 

Gráfico 1 - Porcentagem de atividades Funcio
nais desenvolvidas sem Dificuldades Antes e 

Depois da Terapia em Grupo 

Os pacientes permaneceram com dor por 
um período médio de 2,3 meses. Após o 



final das sessões em grupo quatro sujeitos 
apresentavam-se sem dores, e na data da 
reavaliação apenas um desses manifestava 
sintomatologia. 

Os exercícios aprendidos durante a terapia 
continuaram a ser realizados em casa por 
um período médio de quase três meses 
(2,86 precisamente). 

As modificações ergonômicas relacionadas 
ao mobiliário de trabalho foram realizadas 
apenas por um sujeito; 33% dos pacientes 
passaram a realizar pausas durante a exe
cução da sua atividade. No manuseio de 
objetos e pesos, 60% dos pacientes modifi
caram os hábitos anteriores, passando a 
adotar posturas corretas. 

Os hábitos posturais também sofreram mo
dificação em 48% dos pacientes nas ativi
dades de varrer, lavar roupas e pratos, 
assistir à televisão e dormir. 

O teste "t" de Student apresentou um t 
crítico = 2.14 e um t calculado = 6.8, rejei
tando assim a hipótese de nulidade de Ho e 
afirmando que ao nível de significância de 
5% a capacidade funcional antes do pro
grama em grupo é, em média, significati
vamente diferente após esta abordagem. 

Discussão 

Os dados apresentados neste trabalho 
apontam para a eficiência da terapia em 
grupo como uma alternativa viável de tra
tar os pacientes portadores de dores crôni
cas na coluna. 

Apesar disso, alguns fatores devem ser 
avaliados. Durante a execução do programa 
a ênfase maior foi dada para a realização 
de exercícios e o reforço durante o processo 
de terapia para modificações de hábitos 
posturais, mobiliário, equipamentos e orga

nização do trabalho que não aconteceu. 

Mesmo assim, houve uma grande adesão 
dos pacientes à realização das posturas 
recomendadas (60%), coincidindo com o 
estudo de McCauley8, que mostra uma 
porcentagem maior de cuidados com as 
posturas de trabalho entre os trabalhadores 
que receberam orientações, quando compa
rados com o grupo controle. Este número 
poderia ser maior, mas a dificuldade em 
modificar o ambiente doméstico e ocupa-
cionaí, principalmente pelos custos envol
vidos neste processo, talvez tenha contribu
ído para estes números; um outro fator que 
poderia interferir foi a pouca ênfase dada 
para estas modificações, durante o processo 
terapêutico. Estas orientações deveriam ser 
reforçadas a cada sessão e não apenas na 
primeira. 

Outro aspecto que pode ser discutido é o 
agrupamento de pacientes com dores em 
diversas regiões da coluna A porcentagem 
de dores na coluna e de capacidade funcio
nal mostra que este fator parece não influir 
decisivamente no sucesso da terapia. Tal
vez pudesse decorrer daí um projeto inte
ressante, comparando os grupos homogê
neos (só lombalgia, só cervicalgia, etc) com 
grupos heterogêneos. 

A continuidade dos exercícios em casa 
superou a expectativa, baseada no relato 
informal de inúmeros pacientes em incor
porar os exercícios como parte da sua roti
na de vida. 

Com relação aos aspectos metodológicos, 
valeria a pena incluir nos protocolos poste
riores uma avaliação de dor baseada em 
escalas analógicas ou questionários como o 
de McGill. 

Os resultados deste estudo coincidem com 
os dados obtidos por MofFet9, e Sirles11, na 
melhora da dor e incapacidade funcional. 



Concluindo, no estudo realizado verificou-
sc a ausência dc dor cm 93% dos pacientes 
submetidos a terapia cm grupo, sugerindo a 
eficiência deste tipo dc tratamento. 

Os dados apresentados apontam para a ne

cessidade do aperfeiçoamento do ques
tionário, principalmente no aspecto dc ava
liação da dor c para uma ênfase, durante as 
terapias, nas modificações dc hábitos pos-
turais c aspectos ergonômicos dos postos dc 
trabalho c dos lares dos participantes. 
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2 (2): 65 -71 , ago. / dc/.., 1995 

ABSTRACTS: Group therapy is a common practice among physiotherapists to treat patients with 
back pain. The objective of this study is to verify the efficiency of this kind of therapy associated with 
back school as an alternative treatment, and which instructions arc followed by the patients after 
leaving the group. 
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Durigon, O. F. S. Alongamento muscular. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., 2 (2): 72 - 8, ago. / dez., 
1995 

RESUMO: O autor analisa os aspectos da mecânica muscular envolvidos nos procedimentos de 
alongamento bem como alguns dos mecanismos dos efeitos deste tipo de trabalho sobre a estrutura do 
músculo. 

DESCRITORES: Alongamento muscular. Fisioterapia. 

Introdução 

Em publicação anterior tratamos da intera
ção neuromuscular e do controle do com
primento do músculo mas então evitamos 
discutir alguns conceitos pois nosso objeti
vo era o de focalizar a atenção no controle 
do movimento12. Agora contudo, necessi
tamos rever questões da mecânica muscu
lar e quando necessário evocaremos o con
teúdo do primeiro artigo, com a finalidade 
de integrar ambos os aspectos. Um concei
to fundamental da mecânica muscular 
relacionado ao tema de nossa análise 
constitui uma questão bem esclarecida em 
fisiologia muscular. 

Trata-se da relação entre comprimento 
muscular e sua capacidade de produzir 
tensão32. 

Quanto maior for o comprimento do mús
culo, maior será a capacidade de produzir 
tensão até um determinado limite. Ao 
desinserirmos um músculo de suas cone

xões distais e próximas do osso ele se 
encurta, atingindo sua posição de repouso. 
No organismo as inserções o alongam, 
adotando o comprimento a partir do qual 
se produz melhor rendimento da capacida
de contrátil do músculo. 

A análise do comportamento do músculo 
em diferentes comprimentos, deve levar em 
conta a sua estrutura considerando a exis
tência de um componente elástico e de um 
componente visco-elástico aqui considera
do como inelástico, como define Cavagna 
et al8. O componente elástico da curva 
tensão/comprimento é representado pelas 
estruturas envolvidas no armazenamento e 
liberação de energia mecânica do músculo 
ativo, a saber os tendões e parte da estrutu
ra das pontes que unem os filamentos de 
actina e miosina, descrito pela curva TI de 
Huxley & Simmons24. 

* Professora Assistente do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. 
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Ao componente visco-elástico, representa
do pelo músculo propriamente dito, atribui-
se a relação entre força e comprimento, na 
qual este último pode ser modificado inde
pendentemente da força, notavelmente 
contra uma força constante e responsável 
pela geração de tensão, representado pela 
curva T2 de Huxley & Simmons24, e atri
buída à rotação da cabeça da molécula de 
miosina, conforme foi proposto inicialmen
te pelo próprio Huxley. Em condições 
laboratoriais, Ford et ai. 1 7, obtiveram alon
gamentos de 0,15% do comprimento da 
fibra muscular mas "in vivo" a fibra supor
ta alongamentos de até 10% de seu com
primento5, Vários estudos realizados com 
músculo isolado de rã confirmam que as 
grandes excursões de comprimento são 
necessárias para se conseguir o máximo 
ganho de energia mecânica 8 , 4 , 1 3 , 7 e que o 
ganho devido a essa variação é tanto maior 
quanto maior for o seu comprimento mé
dio 1 0 , 1 3 . A essa altura apesar de óbvio, é 
importante frisar que se trata de um me
canismo de vantagem mecânica e não 
propriamente de força muscular, isso si
gnifica que a melhor condição de alonga
mento "in vivo" lhe possibilita o melhor 
rendimento, o que não o torna mais forte. 
Talvez o reforço dessa concepção advenha 
da interpretação de protocolos experimen
tais que estudam o desenvolvimento da 
hipertrofia muscular, utilizando o alonga
mento como forma de aplicar uma carga37. 

Esse modelo consiste em se fixar um peso a 
um dos membros do animal no caso de 
quadrúpedes ou à asa de aves, mantendo-
se esse peso por período prolongado, contí
nua ou intermitentemente após o que se 
analisa o resultado histológico de tal 
procedimento. De fato, a carga utilizada 
gera um alongamento no segmento a que 
foi fixada, mas na realidade o que ocorre 

é uma descoaptação da articulação proxi
mal contra a qual o sistema nervoso res
ponde com a sua capacidade de recruta
mento de unidades motoras em grau apro
priado a evitá-la constituindo-se na reali
dade um procedimento de carga e não de 
alongamento de forma como entendemos 
em fisioterapia. 

Rotineiramente, a carga empregada nestes 
experimentos gira em torno de 10% do 
peso total do animal, o que eqüivale a dizer 
uma carga de 7 kg se um indivíduo de 70 
kg fosse submetido a um procedimento 
similar. 

As "contrações excêntricas" 

A capacidade de um músculo trabalhar no 
sentido de resistir ativamente a uma força 
que cause seu alongamento, denomina-se 
"contração excêntrica". A rigor, a contra
ção envolve imbricamento entre os fila
mentos de actina e miosina e portanto não 
pode ser considerada como uma contração 
na qual ocorre um afastamento entre a 
origem e inserção do músculo. 

O mais correto seria denominarmos essas 
formas de atividade de "contrações muscu
lares resistidas" a) com trabalho do tipo es
tático ou isométrico, quando a força que 
resiste ao alongamento e a força do múscu
lo se igualam, não havendo trabalho exter
no ou movimento de alavancas, embora in
ternamente, na intimidade do tecido 
muscular, esteja ocorrendo trabalho po
sitivo, já que o músculo está produzindo 
tensão e b) com trabalho do tipo excêntri
co uma vez que se está afastando a 
origem da inserção por ser a resistência 
aplicada maior que a produzida pelo mús
culo ativo. 



Em b, a força produzida sob estas circuns
tâncias (P') c maior que a máxima força 
devida a um trabalho isometrico (PO). A 
diferença P'- PO aumenta com o aumento 
do comprimento muscular médio c, dentro 
dc certos limites, com a amplitude c a 
velocidade do alongamento1'3. 

Contudo o mecanismo que incrementa a 
força muscular não c representado pelo 
alongamento mas pela carga supra-máxima 
que tende a vencer a contração muscular, 
seja na situação estática ou na dinâmica 
(excêntrica), que põe cm ação os mecanis
mos fisiológicos dc aumento da força ou 
tensão muscular para atender uma deman
da maior. 

Dc fato, cm relação ao trabalho isometrico, 
o trabalho excêntrico desenvolve maior 
força c seus mecanismos incluem: a) au
mento do número dc ligações actina-
miosina34; b) cada ponte actina-miosina 
responde ao alongamento com maior de
senvolvimento de força do que à desenvol
vida durante a atividade isométrica6,13,3'1; c 
c) um mecanismo adicional dc recrutamen
to de força cm paralelo com as pontes13. O 
primeiro c terceiro fatores aumentam a 
capacidade do músculo em resistir ao alon
gamento ("stiffness")*. 

Evidentemente tais modificações decorrem 
do maior recrutamento dc unidades moto
ras cm função dc uma solicitação supra-
máxima, aproximando a atividade do mús
culo ao nível dc intensidade dc uma con
tração tetânica. Contudo, parte desse in
cremento pode também dever-sc ao com
ponente representado pelo tendão em rela
ção ao das pontes actina-miosina cm uma 
relação não linear. 

Por outro lado, esse constitui o trabalho 
muscular de maior risco para a integridade 
do tecido muscular 2 8 , 3 , 1 5 , 1 8. 

Em seus trabalhos Cavagna67, estudou o 
efeito da amplitude do alongamento sobre a 
"stiffness" e constatou que com pequenos 
alongamentos, essa é sempre maior que a 
observada durante a contração isométrica. 

Aumentando-sc a amplitude do alonga
mento, contudo, diminui a mesma, para 
valores iguais ou menores que os mensura
dos em contrações isométricas. 

As modificações estruturais causadas pelo 
alongamento 

Os tendões são freqüentemente tratados 
como estruturas inextensíveis que transmi
tem as alterações do comprimento muscu
lar às suas inserções ósseas. Contudo, 
muitas vezes o tendão se comporta com 
maior complacência que o próprio múscu
lo, podendo contribuir como armazenador 
dc energia elástica c conseqüentemente, 
como realimentador durante as atividades 
motoras cíclicas22-9. 

O deslocamento relativo do tendão durante 
os movimentos dc flexo-extensão de coto
velo foi estudado por Amis et al.2, cm 
cuidadoso protocolo experimental com 
humanos. Os resultados deste estudo indi
caram que a contração muscular pode 
produzir certo alongamento do tendão mas 
não o suficiente para causar reversão da 
contração muscular. Isto indica que as 
eventuais alterações de seu comprimento 
não chegaram a estimular os órgãos tendi-
nosos de Golgi com intensidade suficiente 
para produzir relaxamento muscular. 

O significado desse fato c que cm condi
ções normais o fuso muscular trabalha cm 
fase com as articulações. 

A extensibilidade dos miofilamentos cm 
músculo esquelético dc vertebrados foi 
estudada por vários autores 2 0 , 2 1 , 3 3 , 3 6 , 3 5 , 

* Este termo é universalmente utilizado para designar tal propriedade. A tradução para nosso idioma 
denota "dureza" e por este motivo não utilizamos o termo em português no decorrer do artigo. 



utili/.ando-sc preparações dc fibras muscu
lares cm "estado de rigor"; mergulhadas 
cm solução as fibras podem ser novamente 
relaxadas ao final do experimento. 

Esse tipo dc preparação pressupõe que as 
pontes dc actina-miosina permaneçam per
manentemente ligadas, esperando-se que 
eventuais aumentos da extensão da fibra 
ocorram não nos miofi lamentos mas nas 
ligações entre eles. Suzuki c Sugy36 subme
tendo as fibras musculares a alongamentos 
da ordem dc ate 30% dc seu comprimento 
inicial, observaram aumento do compri
mento dos sarcômeros que a compõem. 

À microscopia eletrônica, vc-sc que esse 
aumento manifesta-se uniformemente cm 
todos os sarcômeros às custas da extensão 
da zona H c banda I, permanecendo inalte
rada entre os filamentos finos c espessos 
quando o alongamento era da ordem dc 
10% a 20%. Contudo, quando o alonga
mento chegava a 30%, essa zona também 
se alongava. Aparentemente, o alongamen
to da zona H ocorria principalmente na 
linha M, que é a zona desacoplada dos 
filamentos grossos, c o da banda I ocorria 
quase inteiramente por extensão dos fila
mentos finos fora da zona de aposição, não 
afetando expressivamente a linha Z. 

Esses autores também estudaram a estru
tura do sarcômero alongado após o relaxa
mento. 

Quando o alongamento aplicado era de 
20% a 30%, as alterações do sarcômero 
continuavam manifestando-se após o rela
xamento, sendo portanto irreversíveis e 
plásticas. Em alongamentos dc até 10% as 
modificações eram inteiramente reversí 
veis. Este estudo mostrou que tanto os 
filamentos finos como os grossos são alta
mente extensíveis. 

Outro mecanismo que resulta do alonga
mento é a adição de sarcômeros cm série; 

ao que tudo indica os sarcômeros são 
acrescentados ao final da fibra muscu-

Por outro lado, cm situações dc encurta-
mento funcional ou decorrente dc imobili-
zações, há perda dc sarcômeros cm se
rie 3 9 , 1 0. Tais modificações estruturais nos 
componentes nos remetem às modificações 
teciduais. 

Em estudos que envolvem técnicas dc 
medida "in vitro", a produção dc proteínas 
se modifica, reduzindo-sc a velocidade dc 
síntese protéica após 6 horas da imobiliza-
çâo dc um músculo encurtado. 

Por outro lado, quando os músculos são 
alongados há uma reversão na redução da 
velocidade dc síntese aos valores normais, 
com aumento do conteúdo de RNA (44%) c 
da velocidade dc síntese protéica 
(59%) 2 9 , 3 0. Outros trabalhos independentes 
apontam para o envolvimento da ativação 
da bomba de sódio precedendo o incremen-
to na taxa protéica • . 

Na realidade, esses são mecanismos dc 
"plasticidade muscular", decorrentes da adap
tação da atividade neural cm função das 
condições periféricas. O desuso ou alonga
mento passivo podem causar rápidas alte
rações da expressão dos genes das proteí
nas contrateis, tanto dos músculos esque
léticos adultos quanto dos cm desenvolvi
mento30. 

Da mesma forma que a fibra muscular sc 
modifica, o colágeno que compõe o múscu
lo também responde a tais situações quer 
funcionais ou experimentais. 

A análise bioquímica c dc microscopia 
eletrônica dc músculos imobilizados mos
tram aumento considerável da concentra
ção dc colágeno do músculo, aumento esse 
que ocorre precocemente quando dc sua 
imobitização c que atinge um patamar cm 



torno da segunda semana e é paralelo à 
perda de sarcomeres em série. 

Além dessas alterações quantitativas, ocor
rem também mudanças qualitativas, obser
vando-se um realinhamento das fibras de 
colágeno 3 9 4 0. 

Com relação à vascularização do músculo, 
geralmente se admite que quando ocorre 
contração ou alongamento o comprimento 
total dos capilares não se altera. Contudo, 
os estudos de Ellis et al. 1 4, encontraram 
diferenças de comprimento de capilares de 
músculos submetidos a alongamento. 

Alguns capilares alongaram-se no mesmo 
grau que o músculo, outros alongaram-se 
mais e outros menos. Esse fato parece 
refletir diferenças de distensibilidade ou de 
tortuosidade dos capilares em série. 

Evidentemente, tais alterações se, vierem a 
ser confirmadas por outros estudos, 
refletem mudanças da permeabilidade e 
aumento da superfície da área capilar. 

A irrigação sangüínea diminui durante 
alongamentos de 10% a 20% do compri
mento muscular. Contudo, ocorre posterior 
desenvolvimento de hiperemia reativa que 
parece ser similar à que ocorre devido a 
oclusão arterial, mas menor do que a que 
ocorre por contração do músculo31. 

Considerações finais 

Os componentes neuromuscular e me
cânico interagem bidirecionalmente e a 
ocorrência de alteração em um deles inter
fere no desempenho funcional do músculo. 

As alterações de origem neuromuscular re
percutem drasticamente sobre a função mus
cular e conseqüentemente sobre a estrutura do 
músculo, em geral de maneira irreversível. 

Por outro lado, alterações restritas à estru
tura do músculo afetam o desempenho 
motor mas por se restringirem à periferia 
impõe ao sistema nervoso alterações ape
nas transitórias, que em sua maioria podem 
ser completamente recuperadas 

Quando o sistema nervoso está íntegro a ma
nutenção ou recuperação da elasticidade mus
cular consiste na primeira providência para 
restituir a eficiência do desempenho muscular. 

Para o âmbito de nossa discussão, o que 
devemos depreender destas considerações é 
que sempre que examinamos a elasticidade 
de um músculo estamos examinando os 
componentes passivos e ativos que agem 
sobre a contração. Componentes passivos 
são os elementos que constituem o tecido 
muscular propriamente dito e ativos os que 
ditam a capacidade de reação do músculo 
ao ser alongado, isto é, como discutimos na 
parte I, a reação de alongamento mediada 
pelo fuso muscular. 

O significado clínico desses pressupostos é 
nítido; quando se leva em conta apenas um 
desses componentes incorre-se em erro e 
ainda que pareça óbvia tal afirmação são 
esses erros que freqüentemente comprome
tem a qualidade da terapia e dão margem ao 
aparecimento de inúmeras "técnicas terapêu
ticas". Na realidade essas técnicas são com-
plementares e não mutuamente exclusivas. 

Durigon, O. F. S. Stretching muscle. R H - Mechanical interactions. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., 2 
(2): 72-8, ago./dez, 1995 

ABSTRACT: The autor analize the aspects of muscle mechanics envolved in the stretching proce
dures and the mechanisms of these effects on the muscle structure. 

KEY WORDS: Phisical therapy. Muscle stretching. 
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FISIOTERAPIA EM CLINICA DE CIRURGIA 
VASCULAR: RESULTADOS PRELIMINARES 
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Tanaka, C , Ravagnani R. Fisioterapia cm clinica dc cirurgia vascular: resultados preliminares. Rev. 
I'isioter. Univ. São Paulo.. 2 (2): 79 - 86, ago. / dez, 1995 

RESUMO: A prática da fisioterapia no Brasil expandiu-se muito desde a sua implantação no 
começo do século c desde então novos campos de atuação foram sendo criados. Devido às alterações 
funcionais decorrentes dos distúrbios circulatórios, houve a necessidade da implantação dos serviços 
dc fisioterapia na área da cirurgia vascular c angiologia. Sendo a insuficiência venosa crônica uma 
patologia que pode levar a incapacidades funcionais com comprometimento das atividades dc vida 
diária, a fisioterapia, através da abordagem cinesioterápica por meio dc alongamento dc cadeias mus
culares, exercícios respiratórios c mobilização global, tem papel importante na reeducação da função 
vascular dos pacientes portadores desta patologia. Participaram da fase dc implantação deste serviço 
dez pacientes do sexo feminino com diagnóstico dc insuficiência venosa crônica, submetidos à avalia
ção c tratamento físioterápico. As variáveis edema, amplitude de movimento c dor foram comparadas 
antes c após o tratamento. Os resultados obtidos sugerem uma melhora do quadro álgico, do edema c 
mobilidade articular dos pacientes, mostrando ser a fisioterapia um recurso importante para a melhora 
da qualidade dc vida destes pacientes. 

DESCRITORES: Insuficiência venosa, terapia. Fisioterapia, métodos. Doenças vasculares, rea
bilitação. 

Introdução 

A prática da fisioterapia no Brasil iniciou-
se no começo deste século9, desde então, 
houve um aumento das áreas de atuação do 
fisiotcrapeuta. A área da Cirurgia Vascular 
c Angiologia tem atraído atenção destes 
profissionais. 

A insuficiência venosa crônica é definida 
como um funcionamento anormal do 

sistema venoso causado por incompetên
cia valvular, estando ou não associado à 
obstrução do fluxo sangüíneo1 \ que leva a 
alterações tróficas da pele c subeutânco, 
decorrentes da rigidez na articulação tíbio-
társica c da dificuldade dc deambulação 
que o paciente apresenta, diminuindo a 
função da bomba muscular da panturrilha, 
podendo originar a longo prazo a úl-
cera, c, conseqüentemente prejudicando a 

* Professora do Curso dc Fisioterapia da Faculdade dc Medicina da Universidade dc São Paulo -
FMUSP. 
** Professora Colaboradora do Curso de Fisioterapia da FMUSP 
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capacidade funcional do paciente e com
prometendo as atividades de vida diária7. 

O tratamento de distúrbios circulatórios 
através de exercícios físicos é descrito por 
alguns autores que utilizam exercícios res
piratórios, além da pressoterapia e massa
gens manuais para o tratamento de insufi
ciência venosa crônica dos membros infe
riores, úlceras de estase venosa e distúrbios 
linfáticos 1 5 1 6 , 6. A compressão pneumática 
intermitente dos membros inferiores é uti
lizada para profilaxia de complicações trom-
boembólicas em pacientes de risco12. A 
prática de atividade física em pacientes com 
flebite ou varizes superficiais é importante, 
pois a manutenção da deambulaçao seria um 
fator essencial para um resultado favorável13. 

Nossa experiência tem mostrado que a fi
sioterapia pode atenuar as alterações decor
rentes da insuficiência venosa crônica, 
através da abordagem global do paciente 
com melhora da mobilidade, do edema e 
dor, com conseqüente melhora das ativida
des funcionais. A implantação e divul
gação do papel do físioterapeuta pode con
tribuir com o crescimento da Fisioterapia. 

O relato a seguir se baseia na implantação 
de um Serviço de Fisioterapia em clínica 
particular de cirurgia vascular, com porta
dores de insuficiência venosa crônica, atra
vés de planejamento prévio e acompanha
mento direto com permanência no local por 
cinco semanas; o protocolo de avaliação e 
atendimento utilizado foi desenvolvido no 
Curso de Fisioterapia da Faculdade de Me
dicina da Universidade de São Paulo, junto 
ao Ambulatório da Disciplina de Cirurgia 
Vascular desta Faculdade. 

Método 

Caracterização dos pacientes atendidos no 
período de implantação do serviço 

Participaram da fase de implantação assis-
tencial dez pacientes com diagnóstico de 
insuficiência venosa crônica, matriculados 
em clínica de cirurgia vascular. Todos os 
pacientes atendidos eram do sexo feminino 
com idade variando de 25 a 75 anos. Foram 
excluídos deste estudo os pacientes com 
patologia prevalentes do sistema músculo-
esquelético, assim como pneumopatias ou 
cardiopatias significativas (Quadro 1). 

Quadro 1 - Pacientes apresentando insufi
ciência venosa crônica, avaliados pela 

fisioterapia (n=10) 

Pacientes Idade Antimero Doppler Ulcera Aval/ 
Atendun 

MAB 40 esquerdo normal não AV 

MRB 75 esquerdo não fez sim AV 

TJAA 46 direito TVP 
v tibial 
posterior 

não AV 

OSN 58 direito não fez cicatri 
zada 

AV 

NFD 59 direito Não fez não AV 

MJMU 35 

EDM 32 

J1D 

ALP 

70 

esquerdo incompe
tência 
venosa 
superficial 
e profunda 

esquerdo TVP 
v.safena 

esquerdo incompe
tência 
venosa 
superficial 
e profunda 

esquerdo normal 

10 CMC 25 esquerdo não fez 

não 5 atendi
mentos 

não 5 atendi
mentos 

sim 5 atendi
mentos 

cicatri 10 atendi-
zada mentos 

não 10 atendi
mentos 



Procedimento Geral 

Foi realizada avaliação global de fisiotera
pia, sendo consideradas as seguintes variá
veis: a) dor, freqüência em que ocorre, in
compatibilidade para realização de ativi
dades da vida diária e qualidade de vida, 
verificadas através de anamnese minucio
sa; b) edema, verificado através de perime-
tria padronizada ao nível da cabeça do V 
metatarso, 5 centímetros posteriormente ao 
mesmo, ao nível do maléolo lateral, e a ca
da 10 centímetros cranialmente até a raiz 
da coxa; c) amplitude de movimentos de 
tornozelos, controlados através de gonio-
metria. 

O tratamento fisioterápico foi proposto de 
acordo com as necessidades de cada pa
ciente observadas na avaliação inicial, 
constando de duas sessões semanais com 
duração de 50 minutos. O tratamento foi 
baseado em princípios cinesioterápicos com 
abordagem global dos pacientes, enfatizan
do procedimentos de alongamento muscu
lar, exercícios respiratórios e mobilização 
global. 

Durante a mobilização global do paciente 
foram utilizadas movimentação ativa-assis-
tida, com o objetivo de promover alonga
mentos e relaxamento muscular e exer
cícios ativos visando à facilitação do re
torno venoso. 

A mobilização ativa-assistida enfatizou: 

• restabelecimento da mobilidade lom-
bo-pélvica para aquisição de melhor 
fixação do tronco inferior e facilitação 
da capacidade de resposta ao exercício 
respiratório. 

• alinhamento do complexo articular do 
ombro pára melhor posicionamento 
da cintura escapular e pescoço, e con
seqüente facilitação da função respi
ratória. 

Os exercícios ativos priorizaram: 

• mobilização da articulação tíbio-
társica, explorando as variações de 
flexo-extensão de joelho e quadril, 
com a finalidade de alongar a cadeia 
muscular posterior. 

• tríplice flexão de membros inferiores, 
explorando as variações de amplitude 
de flexão de joelho c quadril, e de 
adução-abducão do quadril, para 
alongamento de cadeia muscular ân-
tcro-medial do quadril. 

• os exercícios de dissociação de tronco 
foram enfatizados para a melhora da 
mobilidade da caixa torácica, com 
conseqüente melhora da sua expan-
sibilidade por meio de alongamento 
dos músculos da região. 

• os exercícios respiratórios foram rea
lizados visando à alternância nos 
níveis de pressão intra abdominal e 
torácica, facilitando o retorno venoso. 
A eficiência desta abordagem é rela
cionada com a potencialização do 
tórax e a expansibilidade do mesmo, e 
para tanto foram realizados exercícios 
de alongamento dos músculos da 
cadeia respiratória, e enfatizadas as 
funções antagônico-sinérgicas do 
diafragma, dos músculos da parede 
ântero-lateral do abdomem e dos 
músculos do dorso. 

• alongamento dos músculos da região 
ântero-lateral do pescoço para o 
equilíbrio da cintura escapular. 



Foram utilizados ainda padrões de movi
mentação em diagonal, de acordo com o 
método de facilitação neuromuscular pro-
prioceptiva e posições de alongamento 
muscular em cadeias. Os exercícios em de-
cúbito dorsal foram realizados em posição 
de Trendelemburg. 

Os pacientes foram instruídos, durante a 
avaliação e sessões subseqüentes, a não 
permanecer por períodos prolongados em 
bipedestação e a realizar exercícios em ca
sa, no período entre os atendimentos. 

Coleta de Dados 

Foram comparados os dados obtidos antes e 
após intervenção fisioterápica Como a 
nossa intervenção teve duração de cinco 
semanas, os parâmetros foram controlados 
após a quinta e décima sessões, baseando-
se na sintomatologia clínica de dor, ampli
tude de movimento (ADM) e edema, sendo 
que os pacientes continuaram o tratamento 
posteriormente na clínica. 

A sintomatologia clínica de dor espontânea 
no antímero acometido foi registrada 
através da anamnese; quando presente o 
quadro doloroso, o paciente era questio
nado sobre as situações onde havia melhora 
ou piora. 

A amplitude de movimento de flexão e 
extensão das articulações do quadril, joelho 
e tornozelo foram avaliadas através de go-
niometria Os valores obtidos nos movi
mentos de flexão e extensão de tornozelo 
do antímero acometido foram tabulados 
comparando-se com os valores normais, is
to é, 20 graus para flexão e 45 graus para 

extensão de tornozelo8. 

O edema foi avaliado através de perimetria 
(centímetros) comparativa do membro aco
metido e contra lateral e inferido pela soma 
algébrica dessas diferenças em cada nível. 

Análise dos Dados 

Os dados foram submetidos à análise es
tatística descritiva, com cálculo de porcen
tagem referentes às variáveis amplitude de 
movimento e edema. 

A variável dor foi avaliada qualitativa
mente. 

Resultados 

Os dados obtidos na avaliação fisioterápica 
inicial demonstram que oito (80%) das 
pacientes apresentavam dor espontânea no 
membro inferior acometido. Desses pa
cientes, apenas uma apresentava limitação 
funcional importante com dificuldade para 
deambulação e AVDs A deambulação foi 
referida por sete pacientes, como atividade 
importante no alívio do quadro doloroso, 
sendo que, dentre as 8 que apresentavam 
queixa de dor, 7 relatavam melhora deste 
sintoma após deambulação. 

Todos os pacientes apresentavam edema no 
membro inferior acometido, cuja soma al
gébrica das diferenças perimétricas varia
vam entre 0,5 e 9,5 centímetros, sendo que 
o paciente de n° 6, após cinco sessões de 
fisioterapia, apresentou uma redução de 
50% do edema. O paciente de n° 9, após 
dez sessões, retornou aos níveis normais e 
o paciente n° 10, após dez sessões, apresen
tou uma variação de - 4,0 cm na soma 
algébrica das diferenças das perimetrias 
dos MMII, sugerindo um quadro inicial de 
edema bilateral. 



A Figura 1 rcfcre-sc à variação das ampli
tudes dc movimento (%) de flexão dc tor
nozelo após o tratamento de fisioterapia. 
Como pode-se observar houve um ganho 
importante na amplitude de movimentos, 
indicando uma melhora expressiva na 
mobilidade dos tornozelos. Se por um lado 
o paciente n° 7 não apresentava limitação 
da amplitude de flexão de tornozelo por 
ocasião da avaliação, o paciente n" 9, a 
partir dc uma limitação importante, evoluiu 
para a normalidade após dez sessões, assim 
como o paciente n° 6, com apenas cinco 
atendimentos, obteve regressão total do 
quadro. 

Fig. 1 - Amplitude de movimento de flexão 

de tornozelo antes e após tratamento 

ftsioterápico 

Com relação à amplitude de movimento dc 
extensão de tornozelo, considerando-se os 
resultados obtidos, observou-se uma perda 

da amplitude dc movimento do paciente n° 
8, após cinco sessões, que deveu-se ao fato 
do paciente apresentar ulceração na região 
do maléolo mediai, interrompendo o trata
mento após a quinta sessão; os pacientes de 
n° 6 c 10 apresentaram ganhos expressivos 
após a quinta e décima sessões respectiva
mente, alcançando a recuperação total do 
movimento após tratamento fisioterápico. 

Discussão 

A fisioterapia pode atuar no tratamento das 
perturbações circulatórias dos membros 
inferiores através da reeducação muscular e 
respiratória, auxiliando no retorno venoso 
quando este é insuficiente6. Válvulas veno-
sas incompetentes, de origem congênita ou 
adquirida por distensão das veias ou por 
patologias que acarretam a destruição val
vular, causam hipertensão venosa crônica 4, 
que por sua vez pode gerar distúrbios ao 
sistema músculo esquelético e tegumentar 
tais como veias varicosas, dores nas pernas, 
edema c alterações cutâneas. A gravidade 
do quadro é dependente do grau de incom
petência valvular e do envolvimento do 
sistema venoso superficial c ou profundo 1 1. 

A hipertensão venosa crônica é incom
patível com a eliminação de catabólitos ao 
nível celular e tissular, o que levaria às 
chamadas seqüelas dc estase venosa, com 
hiperpigmentação e gangrena venosa (úlce-
ra). Isto se justificaria pelo grande número 
de válvulas venosas que impedem o refluxo 
venoso; essas válvulas atuam em conjunto 
com a musculatura da perna que age como 
uma bomba. Assim, a cada sístole ocorre 
abertura de válvulas, e a cada diastole o 
sangue é aspirado de todas as direções, não 
podendo refluir porque as válvulas se 
fecham . 



A reeducação muscular se faz necessária, 
pois a eficiência da contração muscular 
está relacionada a uma condição ideal de 
alongamento das cadeias musculares en
volvidas, gerando desta forma a capaci
dade de realizar adequadamente um ato 
motor complexo, podendo resultar em mo
vimentos combinados das atividades de vi
da diária. 

Observando portadores de insuficiência 
venosa crônica, notamos que estes apresen
tam encurtamentos musculares, que podem 
levá-los a alterações posturais, fazendo-se 
necessário um trabalho de alongamento 
muscular global, uma vez que a indicação 
mais freqüente do alongamento muscular 
ocorre quando há necessidade de alongar 
estruturas de tecido mole encurtadas, e 
assim aumentar a amplitude de movi
mento5. 

A respiração apresenta um importante pa
pel no retorno venoso, pois durante o ciclo 
respiratório ocorrem modificações obser
vadas no débito ventricular, no fluxo 
sangüíneo da veia cava e nas pressões vas
culares intramurais. Na inspiração, a 
pressão intrapleural cai de seu valor de 
repouso, que é de 3mmHg a -6mmHg, a 
porção intratorácica das veias cavas é dis-
tendida, o fluxo sangüíneo para dentro des
sas veias e para o interior do átrio direito 
aumenta, de modo que o ventrículo direito 
aumenta seu volume sistólico A elevação 
da pressão intra-abdominal, provocada 
pelos movimentos respiratórios do dia-
fragma e da musculatura abdominal du
rante a expiração, auxilia o aumento do 
fluxo sangüíneo para o interior da porção 
intratorácica da veia cava inferior10. 

Os pacientes portadores de insuficiên
cia venosa crônica apresentam dor, 
edema, úlcera e limitação de amplitude 

de movimento de tornozelo, o que dificul
tava a realização das atividades de vida 
diária e deambulação. Saliente-se que, 
apesar dessas dificuldades funcionais, estes 
pacientes relatavam melhora do quadro 
doloroso com a deambulação. Isto pode 
estar relacionado com a ativação do meca
nismo de bomba muscular da perna, facili
tando o retorno venoso, por gerar aumento 
de pressão sobre o sistema venoso profundo 
por contração dos músculos locais1. 

Por estas razões nossa abordagem terapêu
tica valorizou os procedimentos de cine-
sioterapia com mobilização global do pa
ciente, e alongamento das cadeias muscu
lares encurtadas. Uma atenção especial foi 
dispensada às manobras de alongamento da 
cadeia respiratória, visando à facilitação 
dos exercícios de expansibilidade da caixa 
torácica. O relato de Di Piero3 vem de en
contro às nossas expectativas terapêuticas 
sobre a importância do exercício respi
ratório no tratamento desses pacientes. 
Nossa abordagem é sem dúvida singular, 
no que se refere ao fato de entendermos que 
a efetividade desses exercícios somente é 
possível através do alongamento das ca
deias musculares. 

Portanto, o protocolo fisioterápico utilizado 
através de procedimentos baseados em 
alongamentos de cadeias musculares e 
mobilização global tem papel importante 
na reeducação vascular de pacientes porta
dores de insuficiência venosa crônica. Nos
sos resultados são corroborados pelos 
estudos de Traissac15. 

O controle do quadro clínico e funcional 
desses pacientes foi notório, sugerindo a 
indicação da fisioterapia como uma opção 
terapêutica diferencial, especialmente por
que nossos ganhos se revertem na melhora 
da qualidade de vida desses pacientes. 
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ABSTRACT: The pratice of Physical therapy in Brazil has expanded a lot since its implantation 
at the beginning of the century and plenty of services have been created. Due to muscle changes that 
have been passed away from de circulatory disturbance, there was the necessity of its implantation in 
the vascular surgery and Angiology area. As chronic venous insufficiency is a pathology that causes 
functional incapacity and possible change of daily life activities, physical therapy through the 
kinesiotherapy, respiratory exercises and a global mobilization has an important function in the 
rehabilitation of patients. Ten female patients with chronic venous insufficiency were evaluated and 
submitted to kinesiotherapy. Parameters pain, range of motion and oedema before and after treatment 
were compared. The results suggested the control of pain, oedema and range of motion in our 
patients, showing that physical therapy can be an important way for treating theses patients. 

KEY WORDS: Venous insufficiency, therapy. Physical therapy, methods. Vascular diseases, 
rehabilitation. 
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A IMAGEM CORPORAL REPRESENTADA PELOS 
FIBROMIÁLGICOS: UM ESTUDO PRELIMINAR 

Márcia Mello*, Amélia Pasqual Marques** 

Mello, M., Marques, A. P., A imagem corporal representada pelos fibromiálgicos: um estudo preli
minar. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo.. 2 (2): 87-93, ago. / dez., 1995. 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo verificar como os fibromiálgicos representam a ima
gem corporal a partir de pontos anatômicos tocados pelo fisioterapeuta. Participaram do estudo 15 
mulheres fibromiálgicas c os resultados indicam que as mesmas apresentam dificuldades cm projetar 
a imagem corporal correta. 

DESCRITORES:. Imagem corporal. Fisioterapia, métodos. Fibromialgia. 

Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
tem mostrado preocupação com a definição 
dc saúde. Hoje ela c considerada como 
sendo um estado de bem-estar físico, men
tal c social. A partir desta definição os 
profissionais da saúde passaram a se preo
cupar com as repercussões das doenças nas 
diversas dimensões da vida dos indivíduos, 
principalmente sobre a qualidade dc vida. 
Segundo Barsky2 existem indivíduos que 
não se encontram em bases fisiopatológicas 
que justifiquem seus sintomas, podendo no 
entanto não ser considerados doentes. Por 
outro lado, estes não podem ser considera

dos totalmente sadios, pois queixam-se 
freqüentemente. Este é o caso dos pacientes 
portadores de fibromialgia, apesar dos 
exames se apresentarem normais, sentem-
se doentes, sendo necessário tratá-los por 
interferir consideravelmente na sua quali
dade de vida. 

A fibromialgia é uma forma não articular 
de reumatismo sendo caracterizada por dor 
músculo-esquelética difusa, fadiga, rigidez 
matinal e sensibilidade aumentada em 
pontos anatômicos específicos chamados 
tender-pointsl2U'. A etiologia é ainda des
conhecida, apresentando-se de diferentes 
formas nos diferentes pacientes, o que leva 
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a caracterização de uma síndrome bem 
mais que uma doença4. A evidência de dis
túrbios músculo-esqueléticos está compro
vada, sendo discutida sua implicação na 
etipatogenia inicial dos sintomas, sendo 
que os distúrbios emocionais seriam os pri
meiros catalizadores da cascata de fatores 
desencadeantes da patologia11. 

A dor é a queixa mais freqüente na fisiote
rapia, sendo considerada crônica após três 
meses de dor continua, perpetuando assim 
a sintomatologia. De acordo com a Associ
ação Internacional para o Estudo da Dor3 

algumas características psicológicas são 
importantes neste tipo de paciente: há 
sensação de dano corporal, conflitos emo
cionais com tendência à depressão, distúr
bios das funções psicossociais com um 
reforço iatrogênico importante e uma fixa
ção num padrão determinado de queixas 
clínicas. A dor é o principal sintoma dos 
fibromiálgicos e, após meses ou anos, esta é 
capaz de levar o indivíduo a um decrésci
mo na atividade laborativa e doméstica e 
ainda a adotar atitudes antálgicas, que 
podem originar alterações posturais, que 
por sua vez podem acarretar modificações 
na imagem corporal, uma vez que estas 
podem estar relacionadas a tais atitudes, já 
que a superfície do corpo é o local de mani
festação dos sintomas. 

Schilder10 define imagem corporal como 
sendo a figuração do nosso corpo que de
senvolvemos em nossa mente. Para Keeton5 

a imagem corporal é colocada como um 
conceito multifacetado com duas dimensões 
principais: percepção e atitude O compo
nente de percepção é a capacidade para 
estimar tamanho e localização do corpo ou 
de partes deste, e o componente de atitude 
reflete o nível de satisfação em relação ao 
corpo e partes específicas. 

Schilder10 afirma que existe a experiência 
imediata de unidade do corpo, vinda do 
sensório, atua em modelos organizados 
chamados esquemas. Estes modificariam as 
impressões produzidas por cada sensação, 
de tal maneira que a sensação final de 
posição e localização emerge na consciên
cia, carregada de aferências e acontecimen
tos anteriores, para se manifestar nas atitu
des do corpo. 

Marchover8 elaborou um teste para avaliar 
o aspecto projetivo da imagem corporal, 
utilizando desenhos da figura humana 
realizados pelo próprio sujeito. Askevold1 

direcionou suas pesquisas para a percepção 
de pontos anatômicos específicos utilizando 
uma referência autógena a partir da recor
dação da imagem corporal no espelho. Os 
resultados mostram diferenças importantes 
entre a imagem corporal referida e a ima
gem corporal real. 

Surge então a seguinte questão: como fica a 
imagem corporal do fibromiálgico após 
anos de dor, tendo que adotar posturas 
antálgicas e adaptar seu corpo a posições 
mais confortáveis que lhe aliviem a dor? 

Tomando como base os trabalhos realiza
dos sobre imagem corporal, pensou-se que 
após anos de dor e a adoção de atitudes 
antálgicas, os fibromiálgicos pudessem vir 
a desenvolver mudanças na imagem corpo
ral. Assim este trabalho teve como objetivo 
verificar como os fibromiálgicos represen
tam a imagem corporal a partir de pontos 
anatômicos tocados pela fisioterapeuta. 

Método 

Sujeitos: participaram do trabalho 15 mu
lheres com idade entre 30 e 70 anos com 



uma média de idade de 50 anos, com 
diagnóstico de fibromialgia, encaminha
das à fisioterapia por reumatologistas, 
sendo critério de seleção para participar 
deste trabalho nunca ter feito um traba
lho corporal. 

Situação, o trabalho foi desenvolvido no 
Serviço de Reumatologia, na sala de fisio
terapia, no Hospital das Clínicas da Facul
dade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. 

Material: folha de papel craft quadriculado 
com dimensões 1.60 x 0.60 metros de com
primento em malha de 10 cms, canetas 
hidrográficas, folha de papel sulfite con
tendo figuras de modelo postural. 

Procedimento: inicialmente foi realizada 
avaliação para verificar a imagem corporal 
que o sujeito projetava. Este era posiciona
do em bipedestação diante de uma folha de 
papel craft quadriculado, fixada à parede 
de forma que suas mãos atingissem o pa
pel, sendo orientado a realizar o teste com 
a seguinte instrução verbal: "imagine que 
esta folha de papel é um espelho, e você 
está se vendo nele. Eu vou tocar em alguns 
pontos do seu corpo e você vai marcar no 
papel onde você está vendo cada ponto". A 
seqüência de pontos tocados pelo pesquisa
dor foi a seguinte: ápice da cabeça, juntas 
acrômioclaviculares direita e esquerda, cur
va da cintura direita e esquerda, trocanteres 
femurais. Quando o indivíduo não entendia 
a instrução esta era novamente repetida até 
que a mesma estivesse clara Em seguida 
foi realizada avaliação global através do 
método das cadeias musculares proposto 
por Marques9, sendo os dados registrados 
em protocolo previamente elaborado. 

Resultados 

As figuras obtidas com os desenhos das 
participantes foram comparadas ao modelo 
proposto por Askevold1 sendo este conside
rado o normal, e agrupadas para fim de 
análise em categorias por semelhança de 
forma e alterações. Algumas figuras foram 
incluídas em mais de uma categoria. O 
Quadro 1 refere-se às categorias identifica
das a partir da análise das figuras obtidas 
com a projeção da imagem corporal. 

Quadro 1 - Categorias identificadas a 
partir da auto-imagem de 15 sujeitos fi
bromiálgicos 

Categorias 

A. Figuras que se assemelham ao modelo 
de Askevold 

B. Figuras que se assemelham a quadrilá
teros 

C. Figuras que apresentam ausência de 
diferenciação das cinturas 

D. Figuras que apresentam desnível e 
elevação dos ombros 

E. Figuras que apresentam inclinação do 
tronco e pelve 

Os resultados obtidos apontam para o fato 
de que a maioria dos sujeitos (93%) apre
sentaram dificuldade em projetar correta
mente no papel os pontos tocados pelo fi-
sioterapeuta. Apenas uma das 15 partici
pantes (Figura 2) aproximou-se do modelo 
proposto por Askevold1 (Figura 1), que nes
te trabalho foi considerado como normal, 
porém em proporções bastante reduzidas 



Fig. 1 - Modelo proposto por Askevold Fig. 2 - Categoria A - Semelhante ao modelo 

A Figura 3 corresponde à segunda catego
ria, figuras que se assemelham a quadrilá
teros, sendo que quatro sujeitos fizeram 
este tipo de projeção da imagem corporal. 
Nestes desenhos não se observa referência 
ao ponto tocado no ápice da cabeça, não 
havendo também diferenciação dos pontos 
dos ombros e cintura, nem dos trocanteres, 

c os pontos indicados pelo fisioterapeuta 
foram dispostos no papel cm paralelo for
mando figuras semelhantes a retângulos 
sendo que, duas das participantes fizeram a 
projeção no sentido vertical c outras duas 
em sentido horizontal. Nesta classe esta
vam incluídos os participantes mais idosos 
do grupo, com idade entre 60 e 70 anos. 

Fig. 3 - Figuras que se assemelham a quadriláteros 

A Figura 4 refere-se à terceira categoria, 
figuras que apresentam ausência de dife
renciação da cintura, sendo a imagem pro
jetada por seis sujeitos. Como se pode ob
servar, diferentemente dos sujeitos da cate
goria anterior estas já identificam e proje

tam o ponto tocado do ápice da cabeça e 
ombros, porém o tronco apresenta-se reti-
lineo, com ausência de diferenciação da 
curva da cintura, havendo diferenças 
quanto à largura e tamanho da imagem 
projetada. 



Fig. 4 - Categoria C -Figuras com ausência de diferenciação na linha das cinturas 

As figuras com desnível e elevação dos 
ombros, categoria D, estão representadas 
na Figura 5 e foram projetadas por quatro 
dos quinze participantes; nota-se o ápice da 
cabeça bem definido, porém com grande 
diferença na projeção da altura de linha da 
cintura. Na Figura A, por exemplo, a cintu
ra está próxima dos ombros e sugere um 

Fig. 5 - Categoria D - Figuras com desní
vel e elevação de ombros 

As figuras com inclinação do tronco e pel-
ve, categoria E, (Figura 6) foram projetadas 
por três dos 15 sujeitos, sendo que os mes
mos representaram os pontos da cintura e 
trocanter em níveis diferentes, sugerindo 
uma inclinação da pelve à direita e inclina
ção do tronco no desenho à esquerda, por 
linhas laterais inclinadas. 

Discussão 

Na fibromialgia pouco se sabe acerca da 

tronco encurtado e um desnível de coluna 
vertebral. Já as figuras b, e, d que apresen
tam os ombros elevados, nota-se um encur-
tamento da Unha entre ápice da cabeça e 
ombros, representando uma elevação da 
cintura escapular, aproximando os ombros 
da cabeça e com pelve estreita nos pontos 
muito próximos do trocanteres. 

Fig. 6 - Categoria E - Figuras com incli
nação do tronco e pelve 

dor como fator agravante ou perpetuador 
das alterações corporais, que juntamente com 
os fatores psicológicos podem determinar 
modificações na imagem do próprio corpo. 

A partir do trabalho realizado, obtivemos 
imagens próximas e imagens que se afastam 
do modelo proposto. Entre os desenhos que se 
afastam do modelo encontram-se os da cate
goria C, da qual faziam parte as pacientes 
mais idosas da amostra que representaram a 



imagem corporal através de figuras quadrilá-
teras, como pode ser visto na Figura 3. Os de
mais indivíduos embora projetem figuras mais 
próximas do esperado, ainda estão longe de 
projetar figuras semelhantes ao modelo pro
posto como pode ser visto nas Figuras 4,5 e 6. 

Os estudos de Lacey6 citam a possibilidade 
de algumas patologias, principalmente as 
neurológicas e psiquiátricas, que podem 
manifestar distúrbios da imagem corporal. 
Há no entanto as relacionadas com altera
ções físicas onde o distúrbio psicológico é 
secundário à incapacidade, com ausência 
ou insatisfação de determinadas partes do 
corpo sem bases fisiológicas e deformida
des que justifiquem os distúrbios na ima
gem corporal. Neste estudo a projeção 
incompleta dos pontos tocados pela fi-
sioterapeuta, leva-nos a supor que as dores 
crônicas, os distúrbios de sono e a presença 
de pontos dolorosos "tender-points", pode
riam ter modificado a própria imagem 
corporal e a relação com o próprio corpo, 
levando-as a referir-se menos a alguns 
pontos desconfortáveis, com apagamento 
de determinadas áreas corporais. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se 
aos pacientes que freqüentam o Hospital 
das Clínicas que são de nível sócioeconô-
mico baixo e nível de escolaridade também 
baixo, podendo este aspecto ter acarretado 
dificuldade em entender a instrução verbal 
utilizada pelo pesquisador e contribuído pa
ra o desempenho das pacientes. Tais dados 
concordam com Schilder10 quando este 
afirma que a imagem corporal envolve en
foques sociológicos, e que a consciência 
corporal também estaria relacionada com 
acontecimentos e vivências anteriores que 
se tem do próprio corpo. 

Outro aspecto importante refere-se ao tama
nho do corpo projetado. Lautenbacher7 coloca 

a acurácia para percepção do tamanho do 
corpo ligada à presença de vagos ou con
traditórios esquemas corporais, tendendo a 
produzir uma superestimação do tamanho 
do corpo, mais por deficiência de percepção 
do que por alterações graves ao nível de 
imagem corporal. O que se observou nesta 
etapa foi uma dicotomia entre a postura 
real de auto-proteção que o corpo adota e a 
auto-imagem tida como representativa 
pelos sujeitos, demonstrando que as com
pensações antálgicas não são aparentemen
te percebidas, mas são "incorporadas" à 
imagem, como se pode observar nos dese
nhos que algumas pacientes projetaram 
(Figuras 4,5,6) os quais correspondem, a 
"grosso modo" à postura adotada por estes 
sujeitos, considerando-se as manifestações 
de dor, os "tender-points" e alterações 
posturais. 

Marchover8 coloca que a imagem do corpo 
não é um espelho ou o simples resultado da 
familiaridade que este traz de nosso corpo 
tal como ele é. A sua imagem passa pelas 
funções centrais da personalidade, enquan
to representatividade do indivíduo para o 
mundo. Em relação a alterações da imagem 
corporal esta autora comenta que é difícil 
integrar as mudanças físicas sofridas à 
imagem mental. Há um desejo de preser
var a unidade da imagem adquirida como 
um sentimento reconfortante de conhecê-la 
e possuí-la. Tal acontece com as mudanças 
da adolescência, do envelhecimento preco
ce, após mutilações acidentais, e por 
que não nas doenças crônicas, onde há 
uma procura incessante da manutenção do 
equilíbrio entre o desacordo da posição 
real e a imagem que adquirimos de nosso 
corpo. 

A Fisioterapia participa deste enfoque colo
cando nas técnicas atuais de trabalho cor
poral uma visão global que visa atingir não 



somente o componente estrutural do dis
túrbio doloroso, mas também o componente 
psíquico influente na manutenção do sinto
ma, correlacionando os componentes físi
co e psicológico à biomecânica da postura 
antálgica. Trabalhando com conceitos de 
representatividade do corpo como órgão de 

manifestação de sintomas pode-se chegar à 
origem dos distúrbios de imagem corporal, 
modificando a aceitação do corpo e ima
gem alteradas através da reeducação da 
postura, que resultará em controle dos sin
tomas e uma vida útil e adaptada do ponto 
de vista funcional para estas pacientes. 

Mello, M., Marques A. P., Body image represented by fibromyalgia patients: preliminar study, Rev. 
Fisioter. Univ. São Paulo., 2 (2): 87 - 93, ago. / dez., 1995. 

ABSTRACT: The purpose of this work is to verify how the fibromyalgia patients represent the bo
dy image. Fifteen patients were assessed at the Rheumatology Service of Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. The results show the dificulty to project the 
correct body image. 
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RELATO DE CASO 

REPERCUSSÃO DA HEMISFERECTOMIA 
FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES MOTORAS, EM 

PACIENTES COM ENCEFALITE DE RASMUSSEN 

Maria Elisa Pimentel Piemonte * 

Piemonte, M. E. P. Repercussão da hemisferectomia funcional para as atividades motoras, cm pa
cientes com encefalite de Rasmussen. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., 2 (2): 94 - 9, ago. / dez., 
1995. 

RESUMO: Comparando-se as avaliações fisioterápicas de dois pacientes portadores de Encefalite 
de Rasmussen que se submeteram a Hemisferectomia Funcional, cujo caso designado 1 apresentou 
poucas alterações motoras em confronto com o caso designado 2, o qual apresentou alterações mo
toras importantes, discute-se os possíveis mecanismos de plasticidade neural que estariam envolvidos 
na melhor evolução do Caso 1. 

DESCRITORES: Atividade motora. Encefalite, classificação. Plasticidade neuronal. 

Introdução 

A Encefalite de Rasmussen é uma encefa-
lopatia crônica rara, de etiologia desco
nhecida, embora existam alguns achados 
que sugerem etiologia virótica14, caracteri
zada pelo acometímento progressivo de um 
dos hemisférios cerebrais, cujo quadro 
clínico é caracterizado por desordens 
epilépticas lentamente progressivas resis
tentes à medicação, consistindo na maioria 
dos quadros em crises parciais motoras e 

prejuízo progressivo das capacidades cog
nitivas e motoras, levando ao retardo men
tal e a hemiparesia. O quadro tem início 
logo na primeira infância e progride até o 
final da adolescência ou início da idade 
adulta, levando então ao óbito devido ao 
agravamento das crises epilépticas. Atual
mente o único tratamento efetivo conhecido 
para esta síndrome é a Hemisferectomia 
Funcional17, que consiste na retirada cirúr
gica do hemisfério cerebral acometido, 
mantendo-se algumas estruturas anatômicas 

* Professora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Endereço para correspondência: Rua Cipotânea, 51 - Cidade Universitária - 05360-000 São 
Paulo - SP. 



dcsconcctadas, dc forma a evitar complica
ções pós-operatórias decorrentes da insta
bilidade estrutural do hemisfério contrala
teral preservado. 

Este texto relata dois casos dc pessoas com 
Síndrome de Rasmusscn que foram sub
metidos a Hemisfercctomia Funcional, 
apresentando evoluções pós-operatórias 
diferentes. 

Caso 1 

Paciente do sexo masculino, 16 anos de 
idade, pardo, com início do quadro aos 3 
anos de idade, com crises parciais motoras 
que atingiam principalmente o membro 
superior esquerdo e a hemifacc esquerda, 
resistentes à medicação, evoluindo com 
piora das crises em intensidade c freqüên
cia, deterioração da capacidade intelectual 
levando ao retardo mental moderado, c 
instalação lenta de hemiparesia esquerda 
que na avaliação pré-operatória se carac
terizava pela presença de hipertonia leve 
nos grupos musculares rotadores internos 
de ombro e pronadores de membro superior 
esquerdo (MSE), hipertonia moderada nos 
grupos musculares adutores c extensores dc 
ombro, flexores, extensores de cotovelo e 
flexores de punho de MSE, rotadores inter
nos, adutores e extensores de quadril, ex
tensores de joelho e extensores plantares de 
tornozelo de membro inferior esquerdo 
(MIE), sendo que neste último grupo havia 
a presença de clônus csgotável Quanto à 
motricidade voluntária observou-se força 
muscular GRAU 3 nos grupos musculares 
adutores de ombro c polegar do MSE, flex
ores de quadril c joelho do MIE; força 
GRA U 2 nos grupos musculares abdutores, 
extensores e flexores de ombro, flexores e 
extensores de cotovelo c pronadores do 
MSE e rotadores internos c externos, adu

tores, abdutores c extensores do quadril c 
extensores de joelho do MIE c força mus
cular GRA U 0 nos grupos musculares rota
dores internos e externos dc ombro, pro
nadores, extensores e flexores de punho e 
dedos em MSE e flexores plantares e dor
sais do tornozelo do MIE. Em relação às 
atividades funcionais o paciente realizava 
de forma independente a marcha c corrida 
cm plano regular com equilíbrio moderado, 
necessitando de auxílio cm planos irregu
lares onde o equilíbrio se tornava precário. 
Realizava ainda de forma independente a 
subida de degraus, c a descida, na qual uti
lizava apoio no corrimão, c as atividades dc 
alimentação, higiene c vestuário, onde usa
va o MSE como auxiliar explorando o mo
vimento de adução do polegar. Os reflexos 
miotáticos encontravam-se mais sensíveis à 
estimulação no hemicorpo esquerdo c a 
sensibilidade táctil e dolorosa apresenta
vam-se aparentemente diminuídas neste 
hemicorpo, embora o teste estivesse preju
dicado devido às alterações cognitivas do 
paciente. 

A avaliação pós-operatória foi realizada no 
vigésimo sétimo pós operatória (PO), ob
servando-se as seguintes alterações: di
minuição da hipertonia no grupo muscular 
flexor do punho do MSE, c aumento da 
hipertonia coin manutenção do clônus no 
grupo muscular dos flexores plantares em 
MIE; diminuição da força muscular nos 
grupos musculares adutores de polegar e 
supinadores, que atingiram o GRAU 0, e 
adutores de ombro e extensores de co
tovelo, que atingiram GRAU 1 cm MSE. 
Em relação às atividades funcionais obser
vou-se que o paciente tornou-se semi-
dependente para atividades dc vestuário, 
devido à incapacidade de dar laços e abo-
toar em conseqüência da perda do movimento 



de aduçâo do polegar esquerdo, mantendo-
se independente para as atividades de ali
mentação e higiene, embora só use o mem
bro superior direito (MSD), manteve-se 
também independente para as atividades de 
marcha em plano regular, embora com dis
creto prejuízo no equilíbrio que interferiu 
também na atividade de subir degraus para 
a qual o paciente passou a fazer uso do 
corrimão, e o incapacitou para a corrida. O 
teste de sensibilidade manteve-se prejudi
cado, mas aparentemente houve uma di
minuição em todas as modalidades sensiti
vas no hemicorpo esquerdo. Não se obser
vou alterações nos reflexos miotáticos. 

Caso 2 

Paciente do sexo feminino, 13 anos, bran
ca, com início do quadro aos 3 anos de 
idade, com crises parciais motoras que 
atingiam principalmente o membro supe
rior esquerdo (MSE) e a hemiface esquer
da, resistente à medicação, evoluindo com 
piora das crises em intensidade e princi
palmente em freqüência, deterioração da 
capacidade intelectual levando ao retardo 
mental leve, e instalação lenta de hemi-
paresia esquerda que na avaliação pré-
operatória se caracterizava pela presença 
de hipertonia leve nos grupos musculares 
flexores de cotovelo em MSE e rotadores 
internos e adutores de quadril, extensores 
de joelho e flexores plantares do tornozelo 
do MIE. Quanto à motricidade voluntária 
observou-se força muscular GRAU 2 nos 
grupos musculares rotadores internos e 
externos, adutores e abdutores, extensores e 
flexores de ombro e extensores de punho 
em MSE e nos extensores de joelho e 
flexores plantares e dorsais de tornozelo do 
MIE; e força muscular GRAU 3 nos de
mais grupos musculares. Em relação às 

atividades funcionais o paciente era capaz 
de realizar de forma independente e com 
bom equilíbrio todas as atividades quando 
solicitadas, mas não as realizava devido à 
presença freqüente das crises epilépticas 
que lhe causavam grande insegurança. Os 
reflexos miotáticos encontravam-se mais 
sensíveis à estimulação no hemicorpo es
querdo e as diferentes modalidades sensiti
vas encontravam-se diminuídas no hemi
corpo esquerdo. 

A avaliação pós-operatória foi realizada no 
vigésimo sétimo PO, observando-se as se
guintes alterações no hemicorpo esquerdo: 
aumento discreto da hipertonia nos grupos 
musculares dos flexores de cotovelo e ex
tensores de joelho, aumento acentuado da 
hipertonia nos flexores plantares, e insta
lação de hipertonia leve em adutores e 
rotadores internos de ombro e flexores e 
extensores de quadril; e instalação de 
hipertonia moderada em flexores e exten
sores de cotovelo, pronadores e flexores de 
punho e de dedos; diminuição leve de força 
nos grupos musculares rotadores internos e 
externos, adutores e abdutores, flexores e 
extensores de quadril, e flexores de joelho 
que atingiram GRAU 2 e diminuição acen
tuada de força em todos os grupos muscu
lares membro superior e dos flexores plan
tares que atingiram o GRAU 0. Em relação 
às atividades funcionais observou-se que o 
paciente tornou-se dependente para as ati
vidades de alimentação, higiene e vestuário 
e semi-dependente para marcha e subida e 
descida de degraus, necessitando apoio de 
terceiros. O déficit de sensibilidade se 
acentuou e os reflexos miotáticos permane
ceram inalterados. 

Discussão 

No Caso 1 observou-se que após a he
misferectomia funcional, que consistiu no 



isolamento dc todo hemisfério cerebral 
direito, incluindo toda a área sensório-
motora, houve, surpreendentemente, ape
nas uma discreta repercussão no quadro 
motor do paciente, caracterizada princi
palmente pela diminuição da força em 
alguns grupos musculares, com perda do 
movimento de adução do polegar c prejuízo 
discreto do equilíbrio global. Já no caso 2 a 
repercussão do mesmo procedimento 
cirúrgico, realizado pela mesma equipe 
médica, foi muito mais intensa, implicando 
no surgimento de hipertonia em vários 
grupos musculares associada à diminuição 
acentuada da força muscular levando à 
ausência de movimento cm MSE c grande 
prejuízo do equilíbrio global. Em ambos os 
casos as crises epilépticas se extinguiram, 
proporcionando alívio importante para os 
pacientes além dc impedir a progressão do 
quadro. 

Com base nestes resultados surgem duas 
dúvidas básicas. Como se explica que no 
caso 1 observa-se uma repercussão mínima 
após a retirada das influências dc todo um 
hemisfério cerebral? Por que a diferença na 
evolução dos dois casos? 

Os conhecimentos atuais a respeito de 
plasticidade neural podem explicar a evo
lução do caso 1, à medida em que confir
mam a possibilidade de que áreas do sis
tema nervoso central são capazes de com
pensar a função de outra, após uma lesão 
cerebral. Dados experimentais, já na dé
cada de 70, demonstravam que, semanas 
após a secção das raízes dorsais da medula 
espinhal, os neurônios aferentes de segunda 
ordem tornam-se capazes de responder à 
estimulação cutânea de dermátomos vizi
nhos aos originalmente seus, ou seja, apre
sentam uma alteração em seus campos re
ceptivos em resposta a uma lesão4. 

Trabalhos mais recentes tem demonstrado 
fenômenos semelhantes em córtex cerebral 
após recuperação induzida de lesões do 
sistema nervoso centrai. Lesões no córtex 
motor primário induzem ao aparecimento 
de atividade em área motora suplementar, 
atividade que parece estar envolvida na 
recuperação funcional de tarefas aprendi
das1 . Outros estudos confirmam a presença 
de uma reorganização dinâmica do córtex 
motor em ratos adultos envolvendo o sur
gimento de atividades em áreas distintas, se 
comparadas com animais normais8'2. Resul
tados obtidos apôs lesões bilaterais do 
córtex sensório-motor primário frontal de 
ratos concluem que, após a recuperação 
funcional induzida de danos cerebrais, uma 
área do córtex, a qual não estava envolvida 
na performance de um comportamento, é 
capaz dc assumir a função da área lesada5. 
Os mecanismos envolvidos nestes fenô
menos ainda são controversos, mas pare
cem envolver mecanismos intracorticais 
dentre os quais teriam papel fundamental 
circuitos inibitórios8, vias aferentes coli-
nérgicas10, expressão de genes inativos9 ,13, 
c potenciaçâo de longa duração511. Outros 
mecanismos como surgimento atividade em 
sinapses inativas, aumento da eficiência na 
transmissão sináptica e brotamento de bo
tões sinápticos colaterais podem estar en
volvidos na reorganização cerebral3. 

Quanto às diferenças observadas na evo
lução dos pacientes, vários trabalhos de
monstram que a reorganização parece de
pender tanto da idade do organismo quanto 
do tempo de instalação da lesão. Trabalhos 
realizados com calosotomia cm crianças 
demonstram que a reorganização cortical 
está intimamente dependente da idade, po
dendo ser dividida em 4 fases, de forma 
que com o decorrer do tempo a plastici
dade inter-hemísférios diminuem l 6 . 



O mesmo pode-se observar em ratos que 
após lesões corticais unilaterais neonatais 
apresentam recuperação motora, que parece 
envolver o hemisfério remanescente com a 
presença de uma projeção córtico-espinal 
ipsilateral anormal como substrato ana
tômico, enquanto que em lesões desenvol
vidas em ratos adultos a recuperação do 
mesmo comportamento parece não envol
ver o hemisfério remanescente2. 

Quanto à relação do tempo dc evolução da 
lesão e a sua recuperação, dados empíricos 
em humanos e experimentais demonstram 
que a recuperação após lesões que se de
senvolvem de forma crônica são mais efi
cientes que as que se desenvolvem de for
ma aguda 6 1 2. 

Desta forma podemos acreditar que a dife
rença na repercussão do mesmo procedi
mento cirúrgico nos dois casos se deva aos 
seus diferentes estágios de evolução da he-
miparesia, já que no Caso 1 a hemiparesia 
apresentava características crônicas, cóm 
um déficit bem definido instalado há al
guns anos, enquanto no Caso 2, apesar da 
gravidade das crises epilépticas, a hemi
paresia estava em fase de instalação com 

pouco tempo dc evolução, permitindo 
poucas possibilidades de reorganização 
funcional do déficit. 

Outra característica, que parece haver con
tribuído para as diferenças dc desempenho 
entre os dois casos, que tem sido também 
relatada em outros trabalhos, de-monstra a 
importância da atividade repetitiva para os 
mecanismos dc plasticidade neural3, o o 
fato do paciente 1, apesar dos deficits mo
tores, usar constantemente o hemicorpo 
acometido para as atividades dc vida diária, 
enquanto o paciente 2, devido à freqüência 
das crises parciais-motoras, pouco solici
tava o hemicorpo esquerdo limitando-sc 
apenas ao uso do MIE para as atividades dc 
locomoção. 

Todos estes dados evidenciam a potenciali
dade de recuperação do sistema nervoso 
central após injúrias, demonstrando toda a 
capacidade dc plasticidade do sistema, sen
do de importância crucial para a fisiote
rapia aplicada a disfunções neurológicas, 
pois não só reforça a capacidade dc recupe
ração do paciente neurológico, como sugere 
que esta reorganização c mais eficiente 
quando ocorre sobre uma solicitação fun
cional mais adequada possível. 

Piemonte, M. E. P. Repercussion of functional hemispherectomy for the motorc activity, in patients 
with Rasmussen encephalitis., Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., 2 (2): 94 - 9, ago. I dez., 1995. 

ABSTRACT: This article compares the motore evaluation of the two patients with Rasmusscn 
encephalitis who underwent the functional hemispherectomy. The case number 1 had few motorc 
alterations in comparation with the case number 2, which had motorc importants alterations, and 
dicusses the possible mechanisms of neural plasticity related to the better evolution of case 1. 

KEYWORDS: Motor activity. Encephalitis, classification. Neuronal plasticity. 
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TESES I DISSERTAÇÕES 

HIPERTONIA EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMOS: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS INICIAIS EA 
EVOLUÇÃO NEUROLÓGICA AOS 12 MESES 

Maria Luciana C. Jucá Silva 

Silva, M. L. C. J. Hipertonia em recém-nascidos pré-termos: características clinicas iniciais e a 
evolução neurológica aos 12 meses. São Pauto, 1995. Dissertação (mestrado) - Kscola Paulista 
de Medicina da Universidade Federal dc São Paulo [Resumo |. 

DESCRITORES: Prematuro. Idade gestacional. Hipertonia muscular, ftognóstico. 

Com o objetivo de estabelecer um prognós
tico precoce, em recém-nascidos pré-termos 
(RNPT), que apresentaram um quadro dc 
hipertonia antes do 6 o mês, foi realizado 
um acompanhamento até 12° mês de vida. 

O grupo foi composto por 35 RNPT* sendo 
20 do sexo feminino e 15 do sexo masculi
no. Apresentaram um peso médio ao nas
cimento dc 1.498g e uma idade gestacional 
média de 33 semanas, segundo o Método 
de Capurro. 

Todas as crianças foram diagnosticadas 
como hipertônicas, antes do 6° mês de vida, 
por médicos neonatologistas, neuropedia-
tras c fisioterapeutas. Em nossa avaliação, 
subdividimos a hipertonia em quatro tipos; 
hipertonia escapular (N=6, HEsc), hiper

tonia global, com predomínio dc membros 
inferiores (N=9, HGPred.MMII), hiperto
nia global, com predomínio dc membros 
superiores (N=13, HGPred.MMSS) c 
hipertonia global, com predomínio dc 
um hemicorpo(N*7, HGPred.Hcmic). Todos 
os RNPT foram submetidos a um programa 
dc cstimulação fisioterápica precoce, com 
sessões terapêuticas semanais. 

Aos 12 meses de vida, as crianças foram 
reavaliadas pelo neuropediatra c a fisiotcra-
peuta, considerando a avaliação neurológi
ca como normal c não-normal c foram ob
servados os seguintes resultados; 12 crian
ças que apresentaram avaliação HGPrcd. 
MMSS evoluíram para normal, c 23 crian
ças apresentaram avaliação neurológica 
não-normal, sendo 2 do grupo HEsc., 8 do 

* Prol*, do Curso de Fisioterapia da Escola Tuiuti - Paraná. 

Endereço para correspondência Av. República Argentina, 5132 - 81050-001 Curitiba - PR. 
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grupo HGPrcd.MMII, 6 do grupo HGPrcd 
MMSS c 7 do grupo HGPrcd.Hemic. Estes 
resultados foram, estatisticamente, signifi
camos. 
Nossos resultados sugerem que RNPT com 

um quadro dc HEsc. c/ou HGPrcd.MMSS, 
antes do 6 o mês dc vida, apresentam me
lhor prognóstico do que RNPT que apre
sentam um quadro dc HGPrcd.MMII c/ou 
HGPrcd.Hemic. 

Silva, M. I,. C. J. Hipertony in premature children: clinical characteristics and neurological evolution 
at 12 months. São Pauío, 1995. Dissertação (mestrado) - liscola Paulista de Medicina da Uni
versidade Federal de São Paulo | Resumo |. 

KEY WORDS: Infant, premature. Gestational age. Muscle hypertonia. Prognosis. 
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versão do título para o inglês; c) nome completo dos autores e respectivos títulos profissionais e 
acadêmicos; d) identificação das instituições às quais os autores estão vinculados: e) referência ao 
trabalho como parte integrante de dissertação, tese ou projeto; f) referência à apresentação do 
trabalho em eventos, indicando nome do evento, local e data de realização; g) endereço para 
correspondência. 

3. Resumo / Abstract - Os trabalhos enviados às seções, Artigos, Divulgando Projetos e 
Experiências, Debates e Dissertações devem apresentar dois resumos, um em português e outro 
em inglês. Observar as recomendações da NBR-68, ABNT, para redação e apresentação dos 
resumos: a) quanto a extensão, a norma determina o máximo de 250 palavras para os artigos de 
periódicos; b) quanto ao conteúdo, deverão observar a estrutura formal do texto, isto é, indicar o 
objetivo do trabalho, mencionar os procedimentos básicos, relacionar os resultados mais 
importantes e principais conclusões; c) quanto à redação e estilo, usar o verbo na voz ativa da 3*. 
pessoa do singular, evitar locuções como "o autor descreve", "neste artigo", etc., não adjetivar e 
não usar parágrafos. 

4. Descritores / Key words - Palavras ou expressões utilizadas para fins de indexação e que 
representam o conteúdo dos trabalhos. Para o uso de descritores em português, consultar 
"Descritores em Ciências da Saúde" (DeCS) parte da metodologia LDLACS-Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, e o MESH-Medical Subjets Headings da National 
Library of Medicine. 

5. Estrutura do texto - O caráter interdisciplinar da publicação permitiu estabelecer um formato 
mais flexível quanto à estrutura orgânica dos trabalhos sem comprometer o conteúdo. A 
publicação sugere que os trabalhos de investigação cientifica devem ser organizados 
mediante a estrutura formal: a) Introdução, estabelecer o objetivo do artigo, relacionando-o a 
outros publicados anteriormente e esclarecendo o estado atual em que se encontra o objeto 
investigado; b) Material e Métodos, ou, Casuística e Métodos (quando a pesquisa envolve seres 
humanos), descrever procedimentos, apresentar as variáveis incluídas na pesquisa, determinar e 
caracterizar a população e amostra, detalhar técnicas e equipamentos, indicar quantidades exatas; 
c) Resultados, exposição factual da observação, apresentada na seqüência lógica do texto, 
apoiados em gráficos e tabelas; d) Discussão, apresentação dos dados obtidos e resultados 



alcançados, estabelecendo compatibilidade ou não com resultados anteriores de outros autores; e) 
Conclussões, são as deduções lógicas c fundamentadas nos Resultados e Discussão. 

6. Referências bibliográficas - Organizar as referências em ordem alfabética pelo último 
sobrenome do primeiro autor dos trabalhos e numerá-las consccutivamentc. Deverão ser 
mencionados todos os autores de cada referência. Os títulos de periódicos deverão ser abreviados 
pela "List of Journals Indexed in Index Medicus". Observar a Norma Brasileira - NBR 6023/1989 
que estabelece critérios para identificar os elementos que compõem a referência bibliográfica. 

EXEMPLOS: 

• Monografias 
Voss, D. E., lonta, M. K., Myers, B. J. Facilitaçâo neuromuscular proprioceptiva. 3.ed. São 

Paulo: Panamericana. 1987, 388 p. 

• Partes de monografias (com autoria própria) 
Kadekaro, M., Timo-Iaria, C , Vicente, M. L. M. Control of gastric secretion by the central 

nervous system. In: Brooks, F. R., Evers, P. Nerves and the gut. Thorafarc, NJ.: C. B. 
Slack, 1977. p. 377-427. 

• Partes de Monografias (sem autoria especial) 
Rothstcin, J. M., Roy,S. H, Wolf, S. L. The rehabilitation specialists handbook. Philadelphia: 

F. A. Dairis, 1991. p. 465-585: Vascular anatomy, cardiology and cardiac rehabilitation. 

• Dissertações, Tese» 
Marques, A. P. Um delineamento de linha da base múltipla para investigar efeitos de 

procedimentos de ensino sobre diferentes comportamentos envolvidos, uma avaliação 
goniométrica. São Paulo, 1990. Dissertação (Mestrado) - Centro de Educação e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de São Carlos. 

• Artigos dc periódicos 
Kozelka, J. W , Christy, G. M., Wurtor, R. D. Somato autonomic reflexes in anesthetized and 

unaesthetized dogs. J. Auton. Nerv. Syst. v.i, p. 171-5, 1981. 

• Evento (no todo) 
Simpósio sobre Fertilizantes na Agricultura Brasileira, 2., 1984, Brasília. Anais ... Brasília: 

EMBRAPA, Departamento de Estudos e Pesquisas, 1984. 642 p. 

• Eventos (considerados em partes) 
Orlando Filho, J., Leme, E. J. A. Utilização agrícola dos resíduos da agroindústria canavieira. 

In: Simpósio Sobre Fertilizantes na Agricultura Brasileira, 2., 1984, Brasília. Anais ... 
Brasília: EMBRAPA, Departamento de Estudos e Pesquisas, 1984. 642 p. p. 451-75. 

7. Ilustrações e Legendas - As tabelas devem ser elaboradas cm folhas à parte, numeradas 
consecutivamente na ordem de citação no texto. O título deve constar na parte superior da tabela. 
Evitar o uso de linhas no interior das tabelas, usar somente as linhas laterais e aquelas que 
separam os títulos. As figuras se referem a todas as ilustrações, fotografias, desenhos, gráficos, 
excetuando-se tabelas e gráficos. Para organização das figuras observar o mesmo procedimento 
adotado para as tabelas. 

8. Agradecimentos - Quando pertinentes, dirigidos à pessoas ou instituições que contribuíram para a 
elaboração do trabalho. 
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ERRATA 

A rcvisla dc Fisioterapia em seu número anterior. 2 (1) 1995, apresentou uma série de 
incorreções de editoração em sua maioria dc grafismo decorrentes da utilização de um novo 
sistema dc gráfica. 
AIgumas dessas incorreções exigem a correção na forma dessa errata: 

página 6, última linha da primeira coluna: dc 12,5 mg/kl/dia para 12,5 mg/kg/dia. 

página 6, segunda linha da segunda coluna: dc 0,5 mg/kl/dia para 0,5 mg/kg/dia. 

página 6, quinta linha: de mg/kl/dia para mg/kg/dia c 0,5 mg/kl/dia para mg/kg/dia. 

página 38, linha 32: de low infection para low inflection. 

página 42, linha 14 da primeira coluna: dc hiperatitivo para hiperativo. 

página 44, linha 8: dc Kamdc para Kandel. 

página 44, linha 10: dc Mattcw para Matthews. 

página 44, linha 12: dc Matthew para Matthews. 

página 44, linha 13: dc Mouncastlc para Mountcastlc. 






