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EDITORIAL 

IDENTIDADE E CONTEÚDO DAS PUBLICAÇÕES SERIADAS 

Nadja Maria Mattos Rezende* 

Maria Aparecida de Lourdes Castro Santos** 

REZENDE, N.M.M., SANTOS, M.A.L.C. Identidade e conteúdo das publicações seriadas. Rev. 
Fisio. Univ. São Paulo, v.3, n. 112, p. 1 - 2, 1996. 

DESCRITORES. Publicações seriadas. Periódicos. Resumos e indexação. 

As publicações periódicas são editadas a 
intervalos prefixados, por tempo indetermi
nado, com a colaboração de diversos auto
res, sob a responsabilidade de um editor 
e/ou Conselho Editorial 4. 

Incluem-se nessa categoria as revistas téc
nicas, científicas e de divulgação, atas, 
convenções, memórias e outras publicações 
de institutos e monografias seriadas 4. 

Gerenciar a massa de informações destes 
documentos significa utilizar técnicas que 

permitam agilizar os canais de acesso e 
de recuperação da informação. Duas 
tarefas são importantes no contexto de 
organização e processamento da infor
mação, a identificação ou registro dos 
títulos das publicações e a análise do 
conteúdo de cada artigo. 

Através da linguagem documentária encon
tra-se o caminho ou instrumento que per
mite o acesso aos assuntos de relevância 
contidos nos documentos, facilitando a 
recuperação da informação bibliográfica2. 

* Chefe da Seção de Preparo e Divulgação do Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, SBD/FMUSP. 
** Chefe da Seção de Indexação de Publicações Técnico-científícas do SBD/FMUSP. 

Endereço para correspondência: Nadja Maria Mattos Rezende. Serviço de Biblioteca e Documen
tação da FMUSP. Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2 o andar. 01246-903 - São Paulo, SP. 



REZENDE, N.M.M., SANTOS, M.A.L.C. Identidade e conteúdo das publicações seriadas Rev 
Fisio. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, p.l - 2, 1996 

A identificação tem como objetivo caracte
rizar e promover o intercâmbio de informa
ções entre editores, fornecedores e bibliotecas 
e é administrada pelo Sistema Internacional de 
Dados sobre Publicações Seriadas (ISDS) 
que atribui um código ou registro indivi
dualizado a cada título, o International 
Serials Number, mais conhecido pela sigla 
ISSN 4. 

Este código constitui a base de dados do 
ISDS que foi estruturada de acordo com o 
programa do Sistema Mundial de Informa
ção Científica da UNESCO (UNISIST). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT - órgão filiado à International Stan
dard Organization - ISO - elaborou a Norma 
Brasileira NB/782 que define e promove o uso 
do ISSN. O organismo responsável pelo 
registro das publicações seriadas no Brasil é 
o Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciências e Tecnologia - IBICT 1. 

A terminologia que caracteriza a linguagem 
documentária não dispersa e nem causa 
ruídos na recuperação, agrupando desta 
forma o maior número possível de do
cumentos abrangendo um mesmo assunto. 

Em decorrência dos avanços tecnológicos 
novos papéis se propõem para as institui
ções que tratam a informação: bibliote
cas, arquivos e centros de documentação 
extrapolam muros institucionais por meio 
de atividades cooperativas e comparti
lhadas em rede, bancos de dados públicos 
ou privados, nacionais e internacio-

• 3,5,6 

nais 

A partir deste número, a Revista de Fisiote
rapia adquire sua identidade pelo ISSN e 
ratifica, neste momento, seu compromisso 
de divulgar a produção científica da área, 
objetivo desta publicação. 

REZENDE, NJVI.M., SANTOS, M.A.L.C. Serials publications: identity and contents. Rev. Fisio 
Univ. Sao Paulo, v.3, n.1/2, p. 1-2, 1996. 

KEYWORDS: Serial publications. Periodicals. Abstracting and indexing. 
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ARTIGO DE REVISÃO 

LÍQUIDO CEFALORRAQUIANO: ASPECTOS ANATÔMICOS DAS 
PRINCIPAIS ESTRUTURAS ENVOL VIDAS NA SUA FORMAÇÃO, 

CIRCULAÇÃO E ABSORÇÃO 

Maria Elisa PimentelPiemonte* 

PIEMONTE, M.E.P. Líquido cefalorraquiano: aspectos anatômicos das principais estruturas envolvi
das na sua formação, circulação e absorção. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, p. 3 - 13, 
jan./dez., 1996 

RESUMO. Este trabalho teve por objetivo a atualização dos aspectos anatômicos das estruturas 
envolvidas na formação, circulação e absorção do líquido cefalorraquiano através de uma revisão das 
publicações científicas dos últimos dez anos, englobando os periódicos nacionais e internacionais 
disponíveis no Brasil. 

DESCRITORES. Fisioterapia. Líquido cefalorraquiano. 

INTRODUÇÃO 

. O líquido cefalorraquiano (LCR) é formado 
principalmente pelos plexos corióides dos 
ventrículos, atravessando os forames de 
Luschka e Mangedie, que se localizam no 
IV ventrículo, passando para o espaço 
subaracnóideo. No espaço subaracnóideo o 
LCR desloca-se nos sentidos caudal e cra
nial até ser absorvido através das granula-
ções aracnóideas, que se localizam princi

palmente nos seios venosos da dura-máter e 
ao redor dos nervos raquianos (Figura 1). 

Essas granulações funcionam como válvu
las permitindo a passagem unidirecional do 
LCR para o sangue venoso. 

A seguir serão discutidos os aspectos ana
tômicos macroscópicos e microscópicos das 
várias estruturas envolvidas na circulação 
liquórica, desde a sua produção até a 
absorção. 

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

Endereço para correspondência. Prof. Maria Elisa Pimentel Piemonte. Curso de Fisioterapia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Rua Cipotânea, 51 - Cidade Universitária -
05360-000 São Paulo-SP. 



Figura 1 - Figura esquemática mostrando as principais estruturas envolvidas na produção, 
circulação e absorção de LCE no Sistema Nervoso Central 

Fonte: SPECTOR, R., JOHANSON, CE. The mammaliam chroid plexus, 198911. 

Líquido Cefalorraquiano 

O LCR, sob condições normais, é límpido, 
isotônico, contendo pouca quantidade 
de proteínas, variando entre 15 e 45%, 
particularmente em função da idade, de
monstrando uma tendência à elevação com 
o decorrer das décadas, e na dependência 

da região de punção, sendo mais elevada na 
região lombar. 

Pequena quantidade e outras substâncias 
como açúcar, cálcio, potássio, sódio, clorido, 
nitrogênio e colesterol podem ser observa
das normalmente. As células do LCR 
são principalmente mononucleadas, sendo 



encontrados linfócitos e monócitos na 
quantidade de cerca de 5 por milímetro 
CÚbiCO (LYONS, MEYER) 8. 

A quantidade de LCR sob condições nor
mais é estimada em 123 ml, estimando-se 
25 ml contido nos espaços ventriculares e o 
restante nos espaços subaracnóideo 
(CUTLER, SPERTEL)3. 

A pressão na região lombar varia entre 60 e 
180 mm conforme a idade, sendo menor 
em crianças (LYONS, MEYER) 8. 

A composição isotônica sugere que o 
LCR não é um ultra-filtrado do sangue, 
mas sim produzido através de processos 
ativos pelo epitélio do plexo corióide, 
localizados dentro dos ventrículos cere
brais (BRADBURY) 2 . 

O LCR tem como funções principais a 
proteção tanto mecânica, funcionando 
como um coxim protetor, amortecendo 
os impactos sofridos pelo cérebro em 
conseqüência de forças aplicadas na calota 
craniana, como bioquímica, através da 
remoção de metabólitos e manutenção da 
homeostase (CUTLER, SPERTEL)3. 

Plexo Corióide 

O plexo corióide são ricos novelos de capi
lares sangüíneos cercados por epitélio 
cubóide ou colunar, localizados nos ventrí
culos laterais, III e IV, importantes para a 
manutenção da homeostase do sistema ner
voso, sendo responsáveis pela formação do 
LCR, provendo um suprimento constante de 
ions e nutrientes necessários para função 
cerebral normal (PALM et ai.)10. 

Estes novelos projetam-se dentro da cavi
dade ventricular e o revestimento epitelial 
de cada plexo continua com o revestimento 
ependimário da cavidade ventricular, de 
forma que o plexo corióide é o resultado da 

fusão de duas camadas de pia-máter que 
se invaginaram durante o desenvolvimento 
embrionário. Os plexos corióides dos ven
trículos laterais estendem-se anteriormente 
dentro do corno anterior e do corno inferior e 
continuam com os do terceiro ventrículo 
junto aos forames de Monro. Do foramen 
passa posteriormente em contato com o 
tálamo, curvando-se em direção ao corno 
inferior e alcançando o hipocampo. Os 
plexos corióides do IV ventrículo esten
dem-se entre o cerebelo e a parte inferior 
de seu teto, desenvolvem-se até os recessos 
laterais e projetam-se ligeiramente no es
paço subaracnóideo através das aberturas 
laterais de Luschka e mediana de Mange-
die. A disposição peculiar dos plexos coriói
des permite-lhes desenvolver uma grande 
superfície, calculada de 150 a 300 cm 2 

(SPECTOR, JOHANSON) 1 1 . 

Os plexos corióides apresentam em sua 
superfície um grande número de pequenas 
formações, derivadas de células da pia-
máter, as vilosidades corióideas, que são 
as unidades funcionais deste órgão. Cada 
vilosidade é revestida por uma camada 
simples do epitélio cubóide, derivada do 
epêndima, e apresenta em sua parte central 
um capilar que está envolvido por uma pe
quena formação de tecido frouxo (Figura 2). 

Entre as células epiteliais e a parede endo-
telial do capilar central há um pequeno 
espaço intersticial, onde se encontram 
fibroblastos e fibras colágenas. As microvi-
losidades em sua membrana apical bem como 
tufos de cílios e as suas membranas basal e 
lateral são pregueadas (ALCOLATO et ai.)1. 

O suprimento sangüíneo do plexo corióide 
dos ventrículos laterais e do terceiro ventrí
culo é realizado através do ramo coroidal 
anterior da carótida interna e dos ramos 
coroidais da artéria cerebral posterior. O 
suprimento sangüíneo para o plexo corióde 



do quarto ventrículo é realizado através 
da artéria cerebelar inferior (NÓGRADI et ai.)9 

Figura 2 - Representação esquemática da ultra 
estrutura do plexo corióide 

Fonte: SPECTOR, R., JOHANSON, CE. The 
mammaliam chroid plexus, 1989". 

Em coelhos e ratos o plexo é ricamente 
inervado por fibras adrenérgicas e colinér-
gicas. A estimulação de nervos dos gânglios 
cervicais superiores reduzem a formação 
de LCR. Contrariamente, a estimulação de 

receptores adrenérgicos aumentam a sua 
produção ( C U T L E R , S P E R T E L ) 3 . 

O plexo corióide produz cerca de 90% do 
LCR, em uma freqüência de aproxima
damente quatro milímetros por minuto, 
sendo necessário de três a quatro horas 
para renovar o volume total de LCR em 
adultos humanos, utilizando como prin
cipal mecanismo o transporte ativo 
( S P E C T O R , J O H A N S O N ) 1 1 . 

Com o tempo, mudanças nos plexos corió-
des de humanos são observadas. Calcifica-
ções desta estrutura podem ser observadas 
através de exames de neuroimagem em 5% 
dos indivíduos na primeira década de vida, 
35% na quinta, 7 5 % na sexta e em 86% na 
oitava década de vida. Esta calcificação 
normalmente será restrita na região do 
ventrículo lateral, dentro do corno tempo
ral. Estas calcificações se formam a partir do 
depósito de cálcio nas fibras colágenas presen
tes nos espaços intersticiais ( A L C O L A T O et al.)1. 

Após injúrias do sistema nervoso central 
também podem ser observadas mudanças 
no plexo corióide de humanos, explicadas 
como uma tentativa em restabelecer a ho-
meostase normal do tecido nervoso. Expe
rimentos com ratos, cujo objetivo é avaliar 
o comportamento do plexo corióide após 10 
minutos de isquemia cerebral transitória, 
causada através da oclusão bilateral da 
artéria carótida e hipotensão sistêmica de 45 
mmHg, demonstram que o plexo corióide 
tem um grande potencial para realizar 
ajustes bioquímicos, a fim de corrigir o 
desequilíbrio hidrocletrolítico do LCR 
mantendo a integridade da barreira hemoen-
cefálica e promovendo a recuperação da 
lesão tecidual. Usando-se como indicadores 
as concentrações de potássio, sódio c água, 
e a ultraestrutura tecidual, observa-se 
que 30 minutos após a oclusão da artéria 
carótida há uma importante redução na 



concentração de potássio e aumento na do brana apical e organelas celulares. Estas 
sódio e da água. Adicionalmente observa-se alterações são completamente revertidas 24 
um dano severo na ultra-estrutura da mem- horas após a isquemia (Figura 3). 

Figura 3 - Micrografia eletrônica do epitélio do plexo corióide do ventrículo lateral do rato normal 
(A) imediatamente após reperfusão interrompida por isquemia durante 10 minutos (B) 30 minutos 
após reperfusão, (C) 6 horas após a reperfusão (D) 18 horas após reperfusão (E) 24 horas após 
reperfusão (F) Nu - núcleo, m - mitocôndira, mv - microvilosidade, Lbb - borda em escova 

Fonte: PALM, D., NEVILLI, K., GUGLIELMO, M, WATSON, P., PRIMIANO, M., JOHANSON, C. Choroid 
plexus electrolytes and ultrastructure following transient forebrain isquemia, 1995 1 0. 



Paralelamente não se observam lesões no 
tecido nervoso adjacente, demonstrando 
que o tecido do plexo corióide é mais sen
sível à isquemia, respondendo precocemen-
te. Os resultados mostram ainda que o 
tecido do plexo corióide do ventrículo late
ral e do quarto ventrículo respondem de 
forma similar qualitativamente, mas não 
quantitativamente à isquemia cerebral 
transitória (PALM et ai.) 1 0. 

Sistema Ventricular 

O sistema ventricular é constituído pelos 
dois ventrículos laterais, simetricamente 
situados dentro de cada hemisfério cerebral 
e que se comunicam através do forame 
interventricular, conhecido como forame de 
Monro, com o terceiro ventrículo, que está 
localizado na linha mediana; o terceiro 
ventrículo põe-se em conexão com o quarto 
ventrículo por meio do estreito aqueduto 
cerebral, conhecido como aqueduto de 
Sylvius; o quarto ventrículo liga-se com o 
canal central do bulbo e daqui com o canal 
central da medula espinhal, o qual está 
situado ao nível da comissura cinzenta, esten
dendo-se em todo o comprimento da medula. 
Os ventrículos e o canal central do bulbo e 
da medula são revestidos por uma camada 
simples de células ependimárias que sepa
ra o LCR do tecido nervoso propriamente 
dito. O LCR do sistema ventricular comu
nica-se com o espaço subaracnóideo ao 
nível do quarto ventrículo, na região da 
cisterna cerebelo-medular ou cisterna 
Magna, através de três aberturas - uma 
mediana conhecida como de Mangedie, 
presente apenas em mamíferos superiores 
ao macaco antropóide, e duas laterais, 
conhecidas como de Luschka, que se dirigem 
para fora e para trás, contornando o bulbo, 
passando sobre a base do pedúnculo cerebelar 
inferior, se abrindo no espaço subaracnói

deo na base do encéfalo, no ângulo formado 
pela ponte e pelo bulbo, nas partes laterais 
da cisterna Magna (\VELLER et ai.) 1 2. 

Estudos realizados em ratos demonstraram 
que existem fibras serotonérgicas que se 
originam nos núcleos da rafe e penetram 
nos ventrículos laterais rostralmente, for
mando uma densa rede supraependimal; 
estabelecendo sinapses com as células 
ependimárias, que tem contato direto com o 
LCR, sugerindo que este plexo serotonérgi-
co pode regular a composição química do 

LCR (DINOPOULOS, DOPJ) 5. 

Outros estudos demonstram a existência de 
pequenas estruturas localizadas ao redor 
dos espaços ventriculares, chamadas de 
órgãos circunventriculares, que são impor
tantes para a manutenção da homeostase do 
tecido nervoso, atuando também na regula
ção química do LCR (JOHNSON, GROSS) 6. 

Espaço Subaracnóideo 

O LCR do sistema ventricular comunica-se 
com o espaço subaracnóideo ao nível do 
quarto ventrículo, na região da cisterna 
Magna, através das aberturas laterais de 
Luschka e mediana de Mangedie. 

O espaço subaracnóideo é o espaço existen
te entre a superfície interna da aracnóide e 
externa da pia-máter. Este espaço varia 
muito em profundidade, pois a pia-máter 
encontra-se intimamente aderida ao encéfalo 
e medula espinhal, penetrando e mode
lando seus sulcos e fissuras, enquanto a 
aracnóide acompanha o contorno do sistema 
nervoso central, passando sobre estes sul
cos e fissuras sob forma de ponte. Ao nível 
dos giros cerebrais há apenas uma camada 
muito delgada de LCR, porém ela é maior 
ao nível dos sulcos e fissuras, e ainda mais 
ampla na base do encéfalo formando um 

file:///veller


alargamento do espaço subaracnóideo, ao 
qual se dá o nome de cisterna. Estas cisternas 
constituem reservatórios de LCR dividindo-
se em cisterna Magna, cisterna pontina, 
cisterna interpeduncular, cisterna quias-
mática e cisterna da fossa lateral. A cisterna 
Magna, que se situa no ângulo formado 
entre a superfície posterior do bulbo e a 
superfície inferior do cerebelo, continua 
com o espaço subaracnóideo medular que é 
limitado inferiormente pela cisterna lom
bar, localizada ao nível da cauda equina. A 
cisterna lombar tem na sua parte superior o 
cone medular, ao nível da primeira ou 
segunda vertebra lombar, diminuindo rapi
damente de tamanho, terminando junto à 
dura-máter ao nível da segunda vertebra 
sacra, estando preenchida de LCR e cauda 
equina. O espaço subaracnóideo é divi
dido em numerosos e minúsculos com-
partimentos intercomunicantes pelos 
numerosos prolongamentos finos, em 
forma de fitas, que ligam a superfície 
interna da aracnóide com a pia-máter. 
Estas trabéculas são mais numerosas no 
espaço subaracnóideo craniano do que no 
espinhal (BRADBURY) 2 . 

Granulações Aracnóideas 

Granulações aracnóideas são pequenas 
projeções da aracnóide que penetram no 
interior da dura-máter, presentes na região 
dos seios venosos, particularmente ao nível 
do seio venoso sagital, responsáveis pela 
absorção do LCR, por processos ainda não 
completamente conhecidos. As granulações 
aracnóideas foram inicialmente descritas 
somente em relação aos grandes seios 
venosos intracranianos, posteriormente sua 
existência foi observada também em rela
ção às veias do plexo venoso profundo ver
tebral interno, ao nível do fundo de saco que 
a aracnóide forma no ponto de saída das 

raízes dos nervos raquianos. Neste local o 
tecido da aracnóide penetra na dura-máter 
espinhal, tomando parte na constituição da 
parede da veia associada com a raiz nervo
sa, projetando-se para dentro da luz da veia 
(ZANGetal.)1 4. 

A ultraestrutura das granulações aracnói
deas consistem em uma invaginação das 
células da aracnóide através da parede do 
seio venoso durai, sob forma de dedo de 
luva. Assim a granulação aracnóidea é um 
divertículo, cuja base se comunica ampla
mente com o espaço subaracnóideo e, cujo 
corpo, penetrando e transpondo a dura-
máter, mergulha no sangue do seio venoso 
durai onde é revestido pelo endptélio deste 
vaso. Neste ponto não existe espaço subdu
ral e nem dura-máter, o LCR está separado 
do sangue apenas venoso por uma ou mais 
camadas de células da aracnóide e por uma 
camada de células do endotélio vascular. 
Não há, entretanto, uma comunicação livre 
entre o LCR e sangue do tipo valvular, em 
uma só direção (KiDA et ai.)7. 

Outros sítios de absorção de LCR 

Embora exista um consenso que, sob con
dições normais as granulações aracnóideas 
representam o maior sítio do sistema nervoso 
de drenagem do LCR para dentro do sangue 
venoso, áreas do espaço subaracnóideo têm 
sido descritas como sítios de drenagem, do 
LCR. Estudos em ratos com o uso de mi-
croscopia eletrônica demonstram claramen
te a disposição morfológica das meninges 
espinhais evidenciando a reabsorção difusa 
de LCR, particularmente na região dos 
ângulos laterais. A densidade de vasos 
sangüíneos e linfáticos dentro da dura-
máter é particularmente alta nessa região 
da raiz dos nervos espinhais como também 
no funil meníngeo (Figura 4). 



FONTE: ZENKER, W., BANKOUL, S., BRAUN, J.S. Morphological indications for considerable diffuse reabsorption 
of cerebrospinal..., 199413. 

Em certos locais da região angular menin
geal, as múltiplas camadas da membrana 
aracnóide são reduzidas a apenas três ou 
quatro camadas, ocorrendo descontinuidade 
intercelular e fenestrações citoplasmáticas, 
permitindo o contato direto entre o espaço 
subaracnóideo e cisternas da denominada 
camada reticular da aracnóide (Figura 5). 

Estas cisternas são em parte depósitos de 
fluidos, em parte ocupadas por feixes de 
fibras colágenas. Algumas cisternas contém 
macrófagos os quais freqüentemente proje
tam processos filiformes através de uma 
fina camada de células dentro do espaço 
subaracnóideo, entrando em contato com o 
LCR. 



Figura S - Micrografia eletrônica do tecido da aracnóide na região angular, demonstrando as 
lacunas inter celular es (LA) e os feixes de fibras colágenas (seta). NT - Neurotélio, D - Dura-
máter, L - Camada de células enfileiradas 

Fonte: ZENKER, W, BANKOUR, S., BRAUN, J.S. Morphological indications for considerable diffuse rcabsorption of 
cerebrospinal..., 199213. 

Através do uso de um marcador introduzido "in vivo" no espaço subaracnóideo dos ratos, 
pode-se observar a passagem inter e intra-celular do LCR através destas regiões da aracnói
de, alcançando vasos sangüíneos durais e linfáticos (Figuras 6 e 7). 

Figura 6 - Micrografia eletrônica de camadas de células dentro de duas zonas diferentes do com
plexo dura-aracnóide na região angular após a injeção de marcador. SAS - espaço subaracnói
deo, Asteriscos - Ferritina cationizada sobre a superfície intracelular, Seta - Ferritina cationizada 
sobre a superfície intercelular, IA - Lacuna intercelular com fibras colágenas, D - Durá-mater, NT 
- Neurotélio 

Fonte: ZENKER, W, BANKOUR, S., BRAUN, J.S. Morphological indications for considerable diffuse reabsorption of 
cerebrospinal..., 199213. 

1 1 



Figura 7 - Ferritina Cationizada dentro da luz 
dos vasos meníngeos (setas). V - Luz do 
vaso, SAS - Espaço subaracnóideo 

Fonte:ZENKER, W, BANKOUR, S., BRAUN, J.S. 
Morphological indications for considerable 
diffuse reabsorption of cerebrospinal..., 199413. 

Existem evidências que processos de 
absorção de LCR ocorrem também através 
do plexo corióide e de vasos da pia-máter 
(WELLERetal.)' 2. 

CONCLUSÃO 

Através da realização deste estudo foi 
possível concluir que o número de rtovos 
estudos direcionados para os aspectos ana
tômicos as estruturas envolvidas na forma
ção, circulação e absorção de líquido cefa-
lorraquiano é reduzido, embora fique 
evidente que exista muito ainda para se 
conhecer sobre o assunto, enriquecendo a 
prática clínica tanto no tratamento de pato
logias relacionadas com alterações na 
formação, absorção ou circulação do LCR, 
levando a instalação dos quadros de hidro-
cefalia associados, na maioria das vezes, a 
hipertensão craniana, situação de alto risco 
na clínica neurológica, quanto na sua rela
ção com a manutenção da homeostase do 
sistema nervoso central em situações 
normais ou patológicas. 

No levantamento da literatura foram en
contrados alguns artigos publicados no 
último ano em periódicos especializados 
em ressonância magnética que não são 
ainda encontrados no Brasil, sendo talvez este 
o novo rumo dos estudos sobre o assunto. 

PEMONTE, M.E.P. Cerebrospinal fluid: morphological aspects of the structure involved in the 
formation, circulation and absortion. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, p. 3 - 13, jan. / 
dez., 1996 

ABSTRACT: The objective of this study was to update the morphological aspects of structure 
involved in the formation, circulation and absorption of the cerebrospinal fluid through a review of 
the scientific publications in the last ten year, both in national and international articles found in 
Brazil. 

KEY WORDS. Physical therapy. Cerebrospinal fluid. 
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O COMPLEXO ARTICULAR DO OMBRO NA HEMIPLEGIA 
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RESUMO: Observações clínicas indicam que tanto na fase flácida quanto na fase espástica de um 
pós Acidente Vascular Cerebral (AVC), a posição de repouso da escapula e do úmero estão alteradas, 
possivelmente contribuindo para dor e mau alinhamento do membro superior. O objetivo deste estudo 
foi comparar a orientação escapular e umeral entre o lado afetado e o não afetado em dois grupos 
(flácido e espástico) de pacientes hemiplégicos. Trinta e quatro pacientes hemiplégicos (17 em cada 
grupo), idade média entre 41 e 89 anos, participaram deste estudo. O 3 Space Isotrak, um equipamento 
eletromagnético, foi usado na obtenção das coordenadas tridimensionais das proeminências ósseas 
localizadas na escapula, úmero e coluna vertebral. Os dados foram coletados com o paciente sentado 
num tamborete com os braços relaxados ao lado. Medidas lineares e angulares da orientação da 
escapula e do úmero foram calculadas através das coordenadas. No grupo flácido, o ângulo de abdução 
escapular (AbSc) foi significativamente mais baixo no lado afetado comparado com o lado não afetado. 
A escapula estava distante da linha média e baixa no tórax. Nenhuma diferença significativa foi 
encontrada entre o ângulo de abdução do úmero (AbH) e o ângulo de abdução do úmero relativo à 
escapula (HRel). Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os lados afetado e não afetado 
nos pacientes do grupo espástico, quando as medidas lineares e angulares de orientação da escapula e 
do úmero foram comparadas. Este estudo fornece pouca evidência de um padrão consistente na orien
tação esquelética da escapula e úmero, principalmente em pacientes com espasticidade. 

DESCRITORES: Hemiplegia, terapia. Luxação do ombro, terapia. Transtornos cerebrovasculares. 
Fisioterapia. 
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INTRODUÇÃO 

O complexo articular do ombro na hemi
plegia 

Alterações do complexo articular do ombro 
em pacientes com história de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) são muito comuns 
(CAILLIET; O'SULLIVAN) 7 , 1 3. SubluxaçãO, 

Impingement Síndrome, Síndrome Ombro-
mão e Capsulite Adesiva são alterações 
normalmente encontradas seguidas de um 
AVC (VAN OUWENALLER et al.; NAJENSON et 

al.) 2 0 ' 1 2 . Alterações no alinhamento das partes 
esqueléticas da articulação do ombro têm 
sido descritas tanto no período flácido 
quanto no período espástico no pós AVC. 

Acredita-se que essas alterações contribuam 
para o desenvolvimento de problemas mais 
sérios no ombro de pacientes hemiplégicos. 
CALLIET7; RYERSON, LEVIT 1 6; DAVIES 9, afir

mam que a diminuição do tônus muscular 
durante o período flácido após o AVC 
resulta em depressão e rotação da escapula 
no tórax, levando a glenóide fossa a assu
mir uma posição rodada para baixo no lado 
afetado. Tem sido proposto que essa rota
ção da escapula para baixo compromete a 
estabilidade articular do ombro (BASMAJIAN, 
BAZANT) 2 A presença de uma escoliose 
funcional com a concavidade voltada para 
o lado afetado também tem sido sugerida 
como um fator importante na contribuição 
da rotação inferior da escapula e, conse
quentemente, no aumento do ângulo de 
abdução do úmero relativo com a escapula 

(CAILLIET, BOBATH) 7' 3 . 

CAILLIET6 reporta que a depressão e a rota
ção da escapula persistem mesmo com a 
evolução para o período espástico devido ao 
aumento da tonicidade dos músculos grande 
dorsal, rombóides e elevadores da escapula. 
Outros autores também têm postulado que 
o aumento de tônus nos músculos rombóides 
e peitorais também contribuem para a rota

ção inferior da escapula durante a fase de 
espasticidade (VAN LANGENBERGHE, HOGAN-, 

19 9 
DAVIES) ' . 

Apenas dois estudos na literatura descre
vem a orientação da escapula e do úmero 
em pacientes com hemiplegia (PRÉVOST et 
ai.; ARSENAULT et ai.) 1 5' 1 , com auxílio de raio-
X, mediram a orientação escapular e ume-
ral no plano da escapula em ambos os 
lados, afetado e não afetado, de 50 pacien
tes com história de AVC. Os resultados 
mostraram a glenóide fossa rodada para 
baixo em ambos os ombros, afetado e não 
afetado. Esses resultados estão de acordo 
com estudos que usaram a mesma técnica 
de raio-X (FREEDMAN, MUNRO; POPPEN, 

W A L K E R ) 1 0 1 4 . Menor rotação da escapula 
para baixo foi encontrada no lado afetado. 
Essa descoberta contrasta diretamente com 
dados reportados na literatura (DAVIES, 
CAILLIET) 9 ' 6. Significativa abdução umeral 
no lado parético foi encontrada, porém não 
se encontrou qualquer diferença significati
va entre o ângulo de abdução do úmero rela
tivo à escapula (PRÉVOST et ai.) 1 5. Essa falta 
de correlação entre os ângulos foi posterior
mente comprovada num estudo realizado com 
40 pacientes hemiplégicos (ARSENAULT et 
ai.)1. Entretanto, em nenhum dos dois estudos 
mencionados acima o tônus muscular e a 
recuperação motora dos pacientes foram 

reportados (ARSENAULT et al.; PRÉVOST et al.)1 A 5 . 

É possível que a orientação escapular e 
umeral sejam dependentes tanto da recupe
ração motora do paciente quanto do grau 
de espasticidade presente. Este estudo foi 
realizado com o objetivo de esclarecer esses 
pontos. Medidas da orientação da escapula 
e do úmero foram realizadas em dois gru
pos de pacientes hemiplégicos; um grupo 
que se apresentava com paralisia flácida do 
membro superior e outro já no estado es
pástico. As posições escapular e umeral 
foram medidas no plano da escapula e, em 



seguida, comparadas entre o lado afetado e o 
não afetado em cada grupo e entre os grupos. 

MÉTODO 

Sujeitos 

Trinta e seis pacientes com história de 
AVC participaram deste estudo. Os critérios 
para inclusão no estudo foram a história de 
AVC unilateral, a fase de recuperação 
motora Brunnstrom (BRTJNNSTROM) entre I 
e IV, a suficiente capacidade para compre
ensão de instruções e a capacidade de se 
manter sentado sem suporte por 25 minu
tos. Pacientes na fase V e VI de recupera
ção motora de Brunnstrom foram excluídos 
do estudo uma vez que já possuem um bom 
controle motor sobre a musculatura do ombro 

QUADRO 1 - ESCALA MODIFICADA DEASHWORTH 

e essa característica poderia afetar os resulta
dos deste estudo. Pacientes com condição 
médica instável, portadores de marcapasso ou 
com história de alterações musculoesqueléti-
cas e neurológicas também foram excluídos 
do estudo. Pacientes com escoliose também 
foram excluídos do estudo, pois poderiam 
afetar as medidas de orientação escapular. 
Apenas dois pacientes foram eliminados do 
estudo devido à dificuldade de se sentarem 
sem suporte durante a coleta de dados. 

Avaliação do tônus muscular 

O tônus muscular foi avaliado usando a 
Escala Modificada de Ashworth 
( B O H A N N O N , SMITH)4. Um grau a mais foi 
adicionado à escala para representar o 
tônus flácido (Quadro 1). 

0 Tônus flácido 
1 Tônus normal 
2 Pequeno aumento nó tônus 
2.5 Pequeno aumento no tônus, manifestado pelo sinal de canivete, seguido de mínima 

resistência no restante (menos da metade) do movimento 
3 Acentuado aumento no tônus - movimento passível ainda possível 
4 Considerável aumento no tônus - movimento passível mais difícil 
5 Membro rígido. 

Fonte: BOHANNON, R.W., SMITH, M.B. Interrater reliability of a modified Ashworth Scale of muscle spasticity, 1987 4. 

O grau de tonicidade dos músculos rotadores 
internos e adutores do ombro e flexores do 
cotovelo foi classificado usando a Escala 
Modificada de Ashworth (BOHANNON, 

SMITH)4. Esses músculos foram escolhidos 
porque apresentam um alto grau de espas-
ticidade seguido de um AVC (SAWNER, 

LAVIGNE; CAiLLiET)17'7. A validação da 

Escala Modificada de Ashworth nas medi
das de tonicidade do músculos adutores do 
ombro e flexores do cotovelo já foi previa
mente documentada (SLOAN et al.; LEE et a i . ) 1 8 1 1 . 
Uma vez que o grau de tonicidade de cada 
músculo foi classificado, os valores foram 
adicionados para se obter o grau de tonici
dade total do paciente. A adição foi feita com 
o objetivo de alojar os pacientes em dois 
grupos: um grupo flácido e um grupo es

pástico. Pacientes com valor total de toni
cidade abaixo ou igual a três foram classi
ficados como flácidos; pacientes com total 
grau acima de três foram classificados 
como espásticos. Essa classificação resultou 
em 17 pacientes no grupo flácido e 17 no 
grupo espástico. 

Avaliação do complexo articular do om
bro e rotação do tronco 

Medidas da orientação escapular, umeral 
e do tronco foram realizadas usando o 3-
Space Isotrak [Polhemus Navigation Sciences 
Division, McDonnel Douglas Electronics 
Company, Colchester, Vermont]. O 3-Space 
Isotrak é um equipamento eletromagnético 
composto de uma fonte, um sensor e uma 



unidade eletrônica. A unidade eletrônica é a 
responsável pelos cálculos de posição e orien
tação do sensor no campo magnético relativo 
à fonte. O sensor tem o formato de uma cane
ta com ponta fina e estava conectado a um 
foot-switch (pedal). O sensor foi colocado 
sobre a proeminência óssea desejada e ao 
mesmo tempo o foot-switch foi ativado, ob
tendo assim a terceira dimensão das coorde
nadas das proeminências ósseas relativas à 
fonte. 

A localização das proeminências ósseas nos 
sujeitos está representada na Figura 1. 

HD 

Figura 1 - Localização das proeminências ósseas 
TI - Primeira vertebra torácica, S2 - Segunda vertebra 
torácica, R - Raiz da espinha da escapula, AI - Ângulo 
inferior da escapula, AA - Ângulo do processo acro
mial, HP e HD - Marcas proximal e distai do úmero 

* Com permissão do Arquives of Physical Medicine and 

Rehabilitation. 

Pacientes hemiplégicos podem se apresentar 
com o tronco rodado anteriormente ou 
posteriormente no plano transverso, afetando 
assim a orientação da escapula. Por essa razão, 
uma medida de rotação do tronco referente à 
pélvis foi introduzida. Foi necessária a adi
ção de quatro novos pontos: dois pontos 
localizados na pélvis, 10 cm lateral à linha 
média no nível da segunda vertebra sacral 
(S2), e dois pontos localizados no tronco 8 
cm lateral à linha média no nível da primeira 
vertebra torácica (TI). Esses pontos foram 
localizados usando uma régua, de maneira 
que uma reta conectando os dois pontos, tanto 
no nível de LI quanto no nível de TI , passava 
perpendicularmente à coluna vertebral. 

As proeminências ósseas foram palpadas e 
marcadas com uma caneta não permanente 
quando o paciente se encontrava sentado no 
tamborete com os braços relaxados ao lado. 
O mesmo investigador determinou a locali
zação das proeminências ósseas em todos os 
pacientes. Uma vez que as proeminências 
ósseas eram identificadas e marcadas, 
dava-se início à coleta de dados. O paci
ente permanecia sentado no tamborete 
com os braços relaxados ao lado durante 
todo o processo. A fonte do 3-Space 
Isotrak estava localizada numa plataforma 
de altura ajustável atrás do paciente, de ma
neira que todas as marcações estavam distan
tes da fonte no máximo 38 cm (Figura 2). 

Com a fonte nessa posição, X representava 
o eixo ântero-posterior; Y, o eixo médio-
lateral e Z, o eixo vertical. 

Usando um programa de computador es
pecificamente designado para esse tipo de 
trabalho, a terceira dimensão das coorde
nadas dos pontos foi obtida. Esse programa 
de computador foi usado anteriormente e 
sua validade e fidedignidade foi documen
tada (CULHAM, PEAT) 8. Sete medidas foram 
obtidas das coordenadas das proeminências 



ósseas: medidas angulares da orientação da e ângulo de abdução do úmero relativo à escá-
escápula (ângulo de abdução escapular) e do pula), medidas lineares da posição da escápu-
úmero (ângulo de abdução absoluto do úmero la no tórax e medida de rotação do tronco. 

Figura 2 - Representação esquemática dos componentes do Isotrak e do posicionamento do 
paciente durante a coleta de dados. 

* Com permissão do Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 

Medidas angulares da orientação da es
capula e do úmero 

Antes do cálculo do ângulo de abdução da 
escapula e dos ângulos de abdução do úme
ro, as coordenadas foram rodadas em volta 
do eixo Z pelo programa de computador, dc 
maneira que a espinha da escapula (uma 

linha conectando a raiz da espinha da es
capula com o ângulo do acrômio) estava 
paralela ao eixo Y da fonte no plano trans
versal. Com isso as medidas do ângulo da 
escapula e dos ângulos de abdução do úmero 
seriam representadas no plano da espinha 
da escapula (plano yz) e não no plano 
frontal. 



O ângulo de abdução da escapula (AbSc) 
compreendia o ângulo lateral formado entre a 
borda mediai da escapula e o eixo horizontal 
(Y) da fonte no plano yz. O ângulo absoluto 
de abdução do úmero (AbH) compreendia o 
ângulo formado entre o longo eixo do úmero 
com o eixo vertical Z da fonte (Figura 3). 

O ângulo de abdução do úmero relativo à 
mediai borda da escapula também foi cal
culado (HRel). Este ângulo derivava da 
fórmula HRel = 90 - AbSc + AbH, um 
valor grande significava abdução do 
úmero relativo à escapula. 

Figura 3 - Medidas angulares do complexo 
articular do ombro no plano da espinha da 
escapula, R - Raiz da espinha da escapula, AI - Ân
gulo inferior da escapula, Absc - Ângulo de abdução 
da escapula, AbH - Ângulo de abdução do úmero, HP 
e HD - Marcas proximal e distai no úmero 

* Com permissão do Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation. 

Medidas lineares da posição da escapula 

Para o cálculo das medidas lineares da esca
pula no tórax, as coordenadas foram rodadas 
em volta do eixo Z, de forma que uma linha 
conectando os dois pontos localizados late
ralmente a 8 cm da linha mediana ao nível de 
TI estava paralela ao eixo Y da fonte do 
Isotrak. Essa linha, que era perpendicular à 
coluna vertebral, foi definida como o plano 
coronal através do tronco. As medidas linea
res representavam a posição vertical (Z) e 
horizontal (Y) da escapula no tórax no plano 
coronal (yz plano), como definido acima. A 
posição horizontal das escapulas no tórax 
(Yabs) foi medida como a distância linear em 
centímetros de TI do ponto central localizado 
entre as três marcas escapulares, determinado 
pelo programa de computador, ao longo do 
eixo Y (Figura 4). 

axis Y da fonte 

Figura 4 - Medidas lineares da posição escapu
lar, Yabs - Distância horizontal em centímetros de 
TI ao ponto central localizado entre as três marcas 
na escapula, Zabs - Distância vertical em centíme
tros de TI ao ponto central localizado entre as três 
marcas na escapula 

* Com permissão do Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation. 



A posição vertical da escapula no tórax 
(Zabs) foi medida como a distância linear 
em centímetros de TI do ponto central 
localizado entre as três marcas escapulares, 
determinado pelo programa de computa
dor, ao longo do eixo Z (Figura 4). 

Rotação do tronco 

Uma linha conectando os dois pontos no 
tronco ao nível de TI e uma outra linha 
conectando os dois pontos na pélvis ao 
nível de S2 passavam perpendiculares à 
coluna vertebral e representavam o 
eixo coronal através do tronco e pélvis, 
respectivamente. O ângulo que cada uma 
dessas linhas formava com o eixo Y da 
fonte no plano transversal foi calculado. 
Para eliminar problemas de postura do 
paciente quando sentado, o ângulo da pél
vis foi subtraído do ângulo do tronco, 
resultando numa medida do grau de rota
ção do tronco relativo à pélvis no plano 
transversal. Um valor positivo indicava 
rotação para a frente do tronco no lado 
afetado. 

Uma vez que a medida de rotação do tron
co não tinha sido previamente obtida usan
do o Isotrak, foi necessário um estudo pilo
to. O estudo piloto foi realizado em 10 
sujeitos normais para testar a fidedignidade 
da medida. As proeminências ósseas foram 
palpadas e marcadas como descrito anteri
ormente. Em seguida, usando o 3 Space 
Isotrak, as marcas foram digitadas com o 
sujeito posicionado como explicado anteri
ormente. Os dados foram coletados em 
duas ocasiões em dois dias diferentes. 
Menos de 5 o de rotação do tronco foram 
obtidos com todos os sujeitos, em ambas as 
ocasiões. O coeficiente de correlação entre 
classes para medidas de repetição foi 0,914. 

Análise Estatística 

Teste-t de student dependente foi usado para 

determinar se existia alguma diferença 

significativa entre as medidas de orienta

ção da escapula e do úmero no lado afetado 

e não afetado em cada grupo. Teste-t inde

pendente foi usado para comparar a medida 

de orientação da escapula e do úmero no 

lado afetado e não afetado entre os grupos. 

A soma total do grau de tonicidade de 

acordo com a Escala Ashworth foi compa

rada entre os grupos usando a análise esta

tística Teste de Mann-Whitney U. O 

programa de computador usado foi o 

Systat [Systat, Inc., Evanston, Illinois, 60201-

3793]. 

Todos os dados foram analisados com o 
nível de significância 0.05. 

RESULTADOS 

Sujeitos 

A idade média dos 17 pacientes do grupo 

flácido era 72,4 anos. Onze pacientes eram 

do sexo masculino e 14 pacientes se encon

travam hospitalizados na época do teste. O 

tempo médio de AVC era 8,7 ± 14,4 meses. 

No grupo espástico havia 17 pacientes com 

idade média de 61,3 anos e tempo médio de 

AVC 22,8 ± 23,7 meses. Treze pacientes 

eram do sexo masculino e 4 pacientes esta

vam hospitalizados na época do teste. 

As médias totais do grau de tonicidade 

(Escala Modificada de Ashworth) para os 

pacientes no grupo flácido e grupo espásti

co foram 1,1 ± 1,3 e 10,3 ± 2 , 9 respec

tivamente. Essa diferença foi significativa 

(p<0,05). Histogramas dos valores obtidos 

através da Escala de Ashworth para cada 

grupo muscular em cada grupo estão re

presentados nas Figuras 5 e 6. 
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FIGURA 5 - TÔNUSMUSCULAR - GRUPO FIÁCIDO (n=l 7) 

FIGURA 6 - TÔNUS MUSCULAR - GRUPO ESPÁSTICO (N=17) 



A Figura 7 ilustra a distribuição total dos valores do grau de tonicidade por paciente em 

ambos os grupos. 

Grupo flácido 

Resultados da medida de orientação da escapula e do úmero no grupo flácido estão apresen

tados na Tabela 1. 

TABELA 1 - ORIENTAÇÃO ESCAPULAR E UMERAL NO GRUPO FLÁCIDO (N = 17) MÉDIA (DESVIO 
PADRÃO) 

VARIÁVEL LADO AFETADO LADO NÃO AFETADO P 

AbSc 86,4° 91,1° 
(±5,5) (±4,9) 0,003* 

AbH 8,7° 10,8° 0,100 
(± 5,9) (± 5,7) 

HRel 12,3° 9,7° 0,126 
(± 7,7) (±5,4) 

Yabs 12,0 11,3 
(cm) (± 1,5) (± 1,0) 0,041* 
Zabs 9,2 8,3 
(cm) (± 1,7) (± 1,6) 0,021* 

(*) indica significativa diferença&p < 0,05 
AbSc Ângulo de abdução escapular 
AbH Angulo de abdução umeral 
HRel Angulo de abdução umeral relativo à escapula 
Fabs Distância linear de TI ao centro da escapula ao longo do eixo>> 
Zabs Distância linear de TI ao centro da escapula ao longo do eixo z 



Em relação à posição horizontal (Yabs) e 
vertical (Zabs) da escapula no tórax, estas 
apresentavam-se significativamente distante 
da linha média e baixa no tórax no lado afeta
do, respectivamente (p < 0,05). Os 95% inter
valos de confiança em volta da diferença 
entre o lado afetado e não afetado para 
Zabs e Yabs foram 0,19 e 1,735 cm e 0,05 e 
1,29 cm, respectivamente. O ângulo de abdu

ção da escapula (AbSc) no lado não afetado 

era significativamente maior comparado com 

o lado afetado e com o lado não afetado do 

grupo espástico. Nenhuma diferença foi en

contrada no ângulo de abdução umeral (AbH) 

ou no ângulo de abdução umeral relativo a 

escapula (Hrel). A média de rotação do tronco 

para os pacientes nesse grupo foi -0, I o ± 3,I o . 

Grupo espástico 

Resultados da medida de orientação da escapula e do úmero no grupo espástico estão apre
sentados na Tabela 2. 

TABELA 2 - ORIENTAÇÃO ESCAPULAR E UMERAL NO GRUPO ESPÁSTICO (N = 17) MÉDIA (DESVIO 
PADRÃO) 

VARIÁVEL LADO AFETADO LADO NÃO AFETADO P 

AbSc 87,0° 86,4° 0,752 
(±6,5) (±6,0) 

AbH 10,7° 10,4° 0,875 
(±4,7) (±5,6) 

HRel 13,7° 14,0° 0,883 
(±6,2) (±8,7) 

Yabs 12,3 12,1 0,576 
(cm) (±1,3) (±1,5) 

Zabs 8,9 8,7 0,643 
(cm) (±1,5) (± 14) 

(*) indica significativa diferença ap < 0,05 
AbSc Ângulo de abdução escapular 
AbH Ângulo de abdução umeral 
HRel Ângulo de abdução umeral relativo à escapula 
Tabs Distância linear de TI ao centro da escapula ao longo do eixoy 
Zabs Distância linear de TI ao centro da escapula ao longo do eixo z 

Nenhuma diferença foi achada entre o lado 
afetado e o não afetado em ambas as medi
das angulares e lineares da orientação 
escapular e umeral. 

A média angular de rotação do tronco foi -
1,7° ± 4,3°. Três dos 17 pacientes apresen

taram rotação do tronco acima de 5 o ; o 
tronco se apresentava rodado posteriormente 
relativo à pélvis no lado afetado. 

Grupo Espástico versus Grupo Flácido 

Nenhuma diferença significativa foi encon
trada entre os dois grupos quando as medidas 



angulares do complexo articular do ombro 
nos membros afetados foram comparadas. 
A comparação das mesmas medidas no 
lado não afetado revelou significativamente 
maior abdução do ângulo escapular no 
grupo flácido (91,1° versos 86,4°; p < 
0,05). A média de rotação do tronco não 
foi significativamente diferente entre os 
dois grupos (p < 0,05). 

DISCUSSÃO 

Orientação da escapula 

Linearmente a escapula se apresentava 
mais baixa no tórax e distante da linha 
média no lado afetado quando comparada 
com o lado não afetado no grupo flácido. 
A diminuição do tônus muscular nos tra
pezius e rombóides durante a fase flácida 
após o AVC talvez contribua para esses 
achados. Entretanto, as diferenças são muito 
pequenas, sugerindo que a posição da esca
pula no tórax é pouco afetada pela paralisia 
flácida desses músculos. Uma vez que as 
medidas lineares são dependentes da estatura 
do indivíduo, a comparação dessas medidas 
entre os dois grupos não foi realizada. 

O ângulo de abdução escapular era maior 
no lado não afetado do que no lado afetado 
no grupo flácido. Esse valor, quando com
parado com os dois lados (afetado e não 
afetado) do grupo espástico, também era 
maior. Dessa maneira, este estudo fornece 
pouca evidência de que a flacidez da mus
culatura escapular no lado afetado contri
bui para uma significativa rotação inferior 
da escapula no lado hemiparético como 
proposto por CAILLIET et ai.7 e outros autores 
(RYERSON, LEVTT; DAVIES) 1 6 ' 9 . É DOSSÍvel que O 

mau alinhamento do tronco seja uma explica
ção para esse alto grau de abdução escapular 
no lado afetado em pacientes na fase flácida. 
B O B A T H 3 afirma que os pacientes hemiplé
gicos tendem a transferir o peso do corpo 
para o lado não afetado quando se sentam, 

por causa de déficit sensório e perda do 
controle sobre o tronco. A transferência do 
peso para o quadril normal é mais aparente 
em pacientes que se encontram na fase 
flácida e, acredita-se, que isso leva a uma 
flexão lateral do tronco em direção ao lado 
hemiparético. Uma pequena mudança no 
alinhamento do tronco pode alterar a posi
ção da escapula em ambos os lados do 
paciente hemiplégico. No presente estudo, 
menos de 5 o foi a diferença encontrada no 
ângulo de abdução escapular entre os dois 
lados no grupo flácido. O grau de assime
tria de tronco necessária para causar uma 
pequena diferença como essa é provavel
mente mínima e, com certeza, não detectá-
vel durante uma avaliação clínica. 

Bom controle postural talvez seja a expli
cação para a falta de diferença no ângulo 
de abdução da escapula entre os lados afe
tado e não afetado dos pacientes do grupo 
espástico. Quatorze dos 17 pacientes do 
grupo espástico viviam na comunidade e já 
tinham completado o programa de reabili
tação. A idade média dos pacientes nesse 
grupo (61,3 anos) era significativamente 
menor quando comparada com o grupo 
flácido (72,4 anos). É possível que os paci
entes do grupo espástico tenham melhor 
postura e maior habilidade para se sentar 
com o peso igualmente distribuído nos dois 
quadris. 

Os resultados do grupo espástico não su
portam as descrições clínicas disponíveis 
na literatura, CAILLIET et ai.7 e outros auto
res ( V A N LANGENBERGHE, H O G AN; DAVI

E S ) 1 9 ' 9 sugerem que durante a fase espástica 
a escapula se apresenta baixa no tórax e 
rodada para baixo, devido a um aumento 
no tônus muscular dos rombóides, os quais 
mascaram a ação dos elevadores da escapu
la (trapezius e serratus anterior). Acredita-
se que o aumento do tônus nos músculos 



grande dorsal e peitoral maior também 
contribuam para um menor ângulo de 
abdução da escapula. Entretanto, é reco
nhecido que um aumento no tonus da 
musculatura do membro superior, como 
medido nesse estudo, não indica necessa
riamente um aumento na musculatura 
retratora da escapula ou no músculo pei
toral menor. Como nenhuma diferença foi 
encontrada na orientação da escapula entre 
o lado afetado e não afetado, mesmo se o 
tônus dos músculos rombóides e peitoral 
menor estivessem aumentado, não resulta
ria em rotação para baixo da escapula no 
lado afetado como sugerido na literatura. 

No presente estudo, os resultados referentes 
à orientação escapular, tanto no grupo 
flácido como no grupo espástico, não são 
consistentes com as descobertas previamen
te reportadas na literatura, PRÉVOST et ai. 1 5 , 

num estudo conduzido em 50 pacientes 
hemiplégicos, reportam um ângulo de 
abdução escapular significativamente 
maior no lado afetado do que no lado não 
afetado (média da diferença 3,5°). Da 
mesma maneira, ARSENAULT et ai 1 reportam 
um ângulo de abdução escapular significa
tivamente maior no lado afetado em 
pacientes hemiplégicos. Entretanto, a 
diferença encontrada foi tão pequena (4 o ) 
que os autores a julgaram sem importância 
clínica (ARSENAULT et ai . ) 1 . Uma vez que 

nem o tônus muscular nem o estágio de 
recuperação motora foram documentados 
nesses estudos, comparações com o pre
sente trabalho tornam-se impossíveis. 

Orientação do úmero 

O ângulo absoluto de abdução umeral 
(AbH) e o ângulo relativo de abdução ume
ral (HRel) não foram significativamente 
diferentes entre o lado afetado e o não 
afetado em ambos os grupos, CAILLIET7 e 
DAVIES 9 afirmam que, na presença de uma 

paralisia flácida, o ângulo de abdução ume
ral aumenta relativo à rotação para baixo 
da escapula. O ângulo de abdução umeral 
era maior no lado afetado (12,3° versus 
9,1°) no grupo flácido, entretanto, a 
diferença não foi significativa, PRÉVOST.et 
ai . 1 5 reportam um pequeno (2,3°) mas 
significativo maior ângulo de abdução 
umeral no lado afetado, comparado com o 
lado não afetado, em pacientes com hemi
plegia. Similarmente, ARSENAULT et ai.1 

acharam maior abdução umeral no lado 
afetado comparado com o lado não afetado 
num grupo de pacientes hemiplégicos com 
subluxação. Entretanto, a diferença encon
trada era tão pequena (3 o ) que os autores 
julgaram de pouca importância clínica. 

Rotação do tronco 

No presente estudo, nenhum padrão consis
tente de rotação de tronco foi observado no 
grupo flácido bu no grupo espástico. Dos 
17 pacientes do grupo espástico, 14 apre
sentaram menos de 5 o de rotação do tronco 
relativo à pélvis, dentro da média de rota
ção encontrada nos sujeitos normais. En
tretanto, três pacientes demonstraram mais 
de 5 o de rotação posterior do tronco no lado 
afetado (-12,88°; -8,19°, -5,98°). RYERSON, 
LEVIT 1 6 descrevem uma postura hemiplégi-
ca no estado espástico na qual o tronco 
se encontra rodado posteriormente no lado 
afetado. A escapula nesses pacientes com 
rotação do tronco é descrita como rodada 
para baixo e elevada no tórax. Entretanto, 
no presente estudo, um exame individual 
dos dados não revelou padrão consistente 
de orientação escapular em pacientes com 
rotação posterior do tronco no lado afetado. 

CONCLUSÕES 

Rotação inferior e depressão da escapula no 
tórax e abdução do úmero relativo à escapula 



foram descritos nos estágios flácido e 
espástico de pacientes com AVC. Tem-se 
postulado, que alterações no alinhamento 
esquelético do complexo articular do ombro 
contribuem para o desenvolvimento de 
subluxação glenoumeral e possivelmente 
dor no membro superior. A reabilitação dos 
pacientes hemiplégicos normalmente se 
baseia na correção do alinhamento da esca
pula no tórax através do alongamento da 
musculatura, na diminuição do tônus e no 
reforço muscular. Os resultados deste 
estado indicam que a escapula no lado 
afetado estava posicionada baixa no tórax e 
distante da linha média nos pacientes he
miplégicos do grupo flácido. O baixo tônus 
da musculatura escapular talvez contribua 
para esse baixo e distante alinhamento da 
escapula no tórax. O ângulo de abdução 
escapular foi maior no lado afetado dos 

pacientes do grupo flácido comparado com o 
lado afetado e não afetado do grupo 
espástico. A transferência do peso para o 
lado normal, resultando em assimetria 
do tronco, é uma possível explicação 
para essa diferença no ângulo de abdu
ção da escapula. Apesar de o valor da 
diferença ser pequeno, ele foi estatisti
camente significativo. Portanto, a impor
tância dessa diferença em termos clíni
cos é questionável. Nenhuma diferença 
foi encontrada entre a orientação escapu
lar e umeral entre o lado afetado e não 
afetado no grupo espástico. A falta de 
um padrão consistente na orientação 
esquelética do ombro em ambos os gru
pos nos guia para a necessidade de uma 
avaliação fisioterapêutica mais detalhada 
e mais voltada para a necessidade indi
vidual do paciente hemiplégico. 

NOCE, R.R., CULHAM, E.G., BAGG, S.D. Shoulder complex position in hemiplegia. Rev. 
Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, p. 14 - 27, Jan. I dez., 1996 

ABSTRACTS: Clinical observations indicate that the resting position of the scapula and 
humerus are altered in both the flaccid and spastic stage of recovery following Cerebrovascular 
Accident contributing to upper extremity pain and dysfunction. The purpose of this study was to 
compare scapular and humeral position between the affected and non-affected side in two groups of 
hemiplegic subjects, one with low tone or flaccid paralysis and the other with high tone or spasticity. 
Thirty-four hemiplegic subjects (17 in each group), participated in this study, ranging in age from 41 
to 89 years. The 3Space Isotrak, an electromagnetic device, was used to obtain the tridimensional 
coordinates of bony landmarks located on the scapula, humerus and vertebral column. Data were 
collected with subjects seated on a stool with arms relaxed by the side. Linear and angular measures 
of scapular and humeral orientation were calculated from the co-ordinates. In the low tone group, 
scapular abduction angle (AbSc) was significantly lower on the affected side compared to the 
non-affected side. The scapula was further from the midline and lower on the thorax. No significant 
difference was found in the abduction angle of the humerus (AbH) or in the humeral angle relative to 
the scapula (HRel). No significant differences were found between the affected and non-affected 
sides in either the angular or linear measures of scapular and humeral orientation in the high tone 
group. 

KEY WORDS: Hemiplegia, therapy. Shoulder dislocation, therapy. Physical therapy. Cerebrovascular 
disorders. 
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SUBLUXAÇÃO GLENOHUMERAL NA HEMIPLEGIA 

Renata R. Noce*, Elsie G. Culham**, Stephen D. Bagg*** 

NOCE, R.R., CULHAM, E.G., BAGG, S.D. Subluxação glenohumeral na hemiplegia. Rev. Fisioter. 
Univ. São Paulo, v.3, n. 1/2, p. 28 - 37, jan./ dez., 1996 

RESUMO: Subluxação inferior do úmero é uma alteração comum do complexo articular do om
bro que aflige a maioria dos pacientes com história de Acidente Vascular Cerebral. As alterações do 
complexo articular do ombro têm sido propostas como um fator importante na contribuição da sublu
xação glenohumeral. Este estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a orientação escapular e 
umeral e a subluxação glenohumeral em dois grupos de pacientes hemiplégicos; um grupo com para
lisia flácida e outro com paralisia espástica de membro superior. Trinta e quatro pacientes hemiplé
gicos (17 em cada grupo), idade média entre 41 e 89 anos, participaram desse estudo.' Radiografias 
do ombro afetado foram obtidas com o objetivo de avaliar o grau de subluxação inferior do úmero. O 
3 Space Isotrak, um equipamento eletromagnético, foi usado na obtenção das coordenadas em 3 
dimensões da escapula e úmero. A subluxação glenohumeral foi significativamente maior no lado 
afetado do grupo flácido (0,52 ± 0,38 cm) do que no grupo espástico (0,21 ± 0,41 cm) (p < 0,05). 
Nenhuma relação significativa foi identificada entre o ângulo de abdução escapular e subluxação 
umeral tanto no grupo flácido (r = -0,121; p = 0,6) quanto no grupo espástico (r = -0,221; p = 0,4). 
As medidas -de orientação umerais também não apresentaram qualquer correlação significativa com o 
grau de subluxação inferior do ombro em ambos os grupos. Este estudo não fornece suporte para o 
conceito de que a rotação inferior da escapula contribui para a subluxação inferior do úmero na 
hemiplegia. 

DESCRITORES: Hemiplegia, terapia. Fisioterapia. Luxação de ombro, terapia. Transtornos 
cérebro vasculares. 

INTRODUÇÃO 

Subluxação Glenohumeral na Hemiplegia 

Mau alinhamento ou subluxação inferior 
do úmero é uma alteração comum do 
complexo articular do ombro que aflige a 

maioria dos pacientes com história de Aci
dente Vascular Cerebral (AVC) (CAILLIET-, 
O'SULLIVAN, VAN OUWENALLER et al.; NAJEN-

SON et a l . ) 7 ' 2 0 ' 3 1 ' 1 8 . NAJENSON, PIKIELNY 1 7, em 

1965, reportaram mau alinhamento no 
ombro afetado em 88 dos 222 pacientes 
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hemiplégicos participantes do estudo. Se
tenta e dois desses pacientes apresentavam 
subluxação parcial e dezesseis com sublu
xação completa do ombro. 

Em 1971, NAJENSON et al. 1 8 reportam uma alta 

incidência de mau alinhamento no ombro 
afetado, 8 1 % dos pacientes com hemiplegia. 

Vários fatores têm sido propostos como 
causadores da subluxação glenohumeral. 
Tem sido sugerido que a subluxação está 
relacionada com o grau de controle motor e 
o nível de espasticidade da musculatura do 
ombro. A cabeça do úmero subluxa no 
estágio flácido devido à força da gravidade 
agindo sobre um ombro sem suporte mus
cular. Uma correlação entre a diminuição 
da subluxação e o aumento no tônus mus
cular já foi descrita (VAN LANGENBERGHE, 

HOGAN; DAVTES; FINCH, HARVEY; MOSKOWITZ et 

^30,11,12,16. TAKETOMI 2 8 reporta que o grau 
de avanço motor de pacientes com subluxa
ção é menor do que de pacientes sem 
subluxação. CHACO, WOLF 8, com o uso de 

eletromiografia, mediram a função motora 
do músculo supraespinhoso em 40 pacien
tes, três semanas depois do AVC. Trinta e 
quatro pacientes se apresentavam com 
paralisia espástica e seis com paralisia 
flácida de membro superior. A subluxação 
estava presente em todos os pacientes com 
paralisia flácida e nenhuma atividade 
motora do músculo supraespinhoso foi 
detectada. No grupo espástico, a atividade 
motora do supraespinhoso estava presente e 
nenhum caso de subluxação foi observado. 

A associação entre dor e subluxação tam
bém é um fator de controvérsia, TOBIS 2 9 

afirma que a subluxação glenohumeral é a 
causa mais comum de dor no ombro seguida 
de um AVC. O mesmo autor propõe que a 
dor no ombro é conseqüência do excessivo 
alongamento dos músculos que rodeiam a 
articulação glenohumeral. Igualmente, 
SHAietal. 2 6 reportam uma correlação entre 

alterações radiológicas no ombro e o 
desenvolvimento de dor. NAJENSON et ai. 1 8 , 

num estudo conduzido em 26 pacientes he
miplégicos, reportam 25 subluxações e dor 
no ombro. Entretanto, vários outros estu
dos dizem não haver qualquer correlação 
significativa entre a presença de dor e o 
grau de subluxação inferior do úmero 
(ARSENAULT et al.; VAN LANGENBERGHE, 

HOGAN; BAKER, PARKER) 1 ' 3 0 ' 2 . 

Alterações na orientação escapular também 
têm sido sugeridas como um fator importante 
na subluxação glenohumeral (CAILLIET; VAN 

LANGENBERGHE, HOGAN; DAV1ES)7'30'11. 

BASMAJiAN, BAZANT3 descrevem uma glenóide 
fossa orientada para cima. De acordo com os 
autores (BASMAJIAN, BAZANT)3, essa orientação 

superior forma um "mecanismo de tranca", de 
importância clínica, no sentido de que previne 
a subluxação inferior do úmero. A paralisia 
flácida da musculatura escapular em pacientes 
hemiplégicos resulta em rotação inferior da 
escapula, levando a perda do "mecanismo de 
tranca" e consequentemente à subluxação 
inferior da cabeça umeral (CAILLIET; 
RYERSON, LEV1T; DAVIES) 7' 2 4' 1 1 . A Subluxação 

inferior do ombro, associada à posição rodada 
para baixo da escapula, resulta no aumento do 
ângulo de abdução do úmero relativo à esca
pula (CAILLIET; DAVIES) 7' 1 1. 

Estudos recentes, entretanto, não encontra
ram qualquer relação entre subluxação 
glenohumeral e rotação inferior da escapula 
(ARSENAULT et al.; PRÉVOST et al . ) 1 , 2 3 . 

Apenas dois estudos na literatura comparam o 
grau de subluxação inferior do ombro com a 
orientação escapular e umeral (PRÉVOST et al.; 
ARSENAULT et al.)2 2'1. PRÉVOST et al. 2 3, COm auxí-

lio de raio-X, mediram a orientação escapular 
e umeral no plano da escapula em ambos os 
lados afetado e não afetado de 50 pacientes 
com história de AVC. Os resultados mostra
ram a glenóide fossa rodada para baixo em 



ambos os ombros afetado e não afetado. Estes 
resultados estão de acordo com estudos que 
usaram a mesma técnica de raio-X 
(FREEDMAN, MUNRO; POPPEN, WALKER) 1 3' 2 1. 

Menor rotação para baixo da escapula foi 
encontrado no lado afetado. Esta descoberta 
contrasta diretamente com dados reportados 
na literatura (DAVIES; CAILLIET)1 1 , 6, Significa

tiva abdução umeral no lado parético foi 
encontrada; porém, nenhuma significativa 
diferença entre o ângulo de abdução do úmero 
relativo à escapula foi encontrada (PRÉVOST et 
al.)22. Entretanto, nenhuma correlação foi 
achada entre o ângulo de abdução umeral e o 
ângulo escapular com o grau de subluxação 
glenohumeral. Essa falta de correlação entre 
os ângulos foi mais tarde comprovada num 
estudo realizado com 40 pacientes hemiplégi
cos (ARSENAULT et al.)1. Em nenhum dos dois 

estudos mencionados acima o tônus muscular 
e a recuperação motora dos pacientes foram 

reportados (ARSENAULT et al.; PRÉVOST et al.)1'2 2. 

A ocorrência de subluxação inferior do 
úmero é mais comum quando o paciente 
ainda se encontra na fase flácida (VAN LAN-
GENBERGHE, HOG AN; CHACO, WOLF) 3 0 ' 8 . 

Entretanto, é possível que tanto a orienta
ção escapular como a umeral sejam depen
dentes da recuperação motora do paciente e 
do grau de espasticidade presente. Este 
estudo foi realizado com o objetivo de 
esclarecer esses pontos. O grau de subluxa
ção inferior do ombro foi medido em dois 
grupos de pacientes hemiplégicos; um 
grupo que se apresentava com paralisia 
flácida do membro superior e o outro já no 
estado espástico; em seguida correlacionado 
com o ângulo de abdução da escapula e o 
ângulo de abdução umeral. 

MÉTODO 

Sujeitos 

Trinta e quatro pacientes com história de 
AVC participaram deste estudo. O critério 
para inclusão no estudo foram história de 

AVC unilateral, fase de recuperação motora 
Brunnstrom (BRLINNSTROM) 5 entre I e IV, 

suficiente capacidade para compreensão de 
instruções e capacidade de se manter sentado 
sem suporte por 25 minutos. Pacientes na 
fase V e VI de recuperação motora de 
Brunnstrom foram excluídos do estudo uma 
vez que esses pacientes já possuem um bom 
controle motor sobre a musculatura do 
ombro e isso poderia afetar os resultados 
deste estudo. Pacientes com condição mé
dica instável, portadores de marcapasso ou 
com história de alterações musculoesqueléti-
cas e neurológicas também foram excluídos 
do estudo. Pacientes com escoliose também 
foram excluídos do estudo, pois poderia 
afetar as medidas de orientação escapular. 

Avaliação do tônus muscular e dor 

O tônus muscular foi avaliado usando a Esca
la Modificada de Ashworth (BOHANNON, 

SMITH)4. Um grau a mais foi adicionado à 
escala para representar o tônus flácido. O grau 
de tonicidade dos músculos rotadores inter
nos, adutores do ombro e flexores do cotovelo 
foram classificados usando a Escala Modifi
cada de Ashworth (BOHANNON, SMITH)4. Estes 
músculos foram escolhidos porque apresen
tam um alto grau de espasticidade seguido de 
um AVC ( S A W N E R , L A V I G N E ; CAILLIET)2 5 , 7. A 
validade da Escala Modificada de Ashworth 
nas medidas de tonicidade dos músculos 
adutores do ombro e flexores do cotovelo já 
foi previamente documentada (SLOAN et al., LEE 

et al.) 2 7' 1 4. Uma vez classificado o grau de 
tonicidade de cada músculo, estes eram adici
onados para se obter o grau de tonicidade total 
do paciente. A adição era feita com o objetivo 
de dividir os pacientes em dois grupos: um 
grupo flácido e um grupo espástico. Pacientes 
com valor total de tonicidade abaixo ou igual 
a três foram classificados como flácidos; 
pacientes com total grau acima de três foram 
classificados como espásticos. Essa classifi
cação resultou em 17 pacientes no grupo 
flácido e 17 no grupo espástico. 



A avaliação da presença de dor no ombro foi 
realizada com o auxílio do Questionário de 
McGill (MELZAK)1 5. Pacientes foram questio
nados sobre o grau de dor quando o ombro se 
encontrava em repouso e quando o terapeuta 
movia passivamente o ombro em flexão ante
rior e abdução. A classificação do grau de dor 
variava de 0, nenhuma dor, a 5, dor cruciante. 

Avaliação da Subluxação inferior do úmero 

Radiografias da articulação glenohumeral 
foram obtidas (General Electric Medicai 
Assistance, Milwalke, Wisconsin) com o 
ombro do paciente a 45 graus do plano do 
raio-X. Esse posicionamento proporciona 
um perfil mais acurado da articulação 
glenohumeral (PRÉVOST et al.) 2 2. 

A medida de subluxação foi obtida deter-
minando-se a distância vertical entre o 
centro da cabeça do úmero e o centro da 
glenóide fossa (Figura 1). 

Figura 1 - Medida de subluxação humeral 
(SubH): distância vertical entre a cabeça do 
úmero e o centro da cavidade glenóide. a) 
centro da cabeça umeral, b) centro da cavi
dade glenóide 

Os filmes foram colocados sobre uma mesa 
luminosa. O centro da cabeça umeral foi ob
tido colocando-se um papel transparente com 
inúmeros círculos desenhados 2mm de dis
tância de cada um. O ponto central da glenói
de fossa foi localizado usando uma régua. Um 
alto grau de correlação (r = 0,931) entre esse 
tipo de medida e uma medida em três dimen
sões foi reportado por PRÉVOST et a i 2 2 . Este 

método foi escolhido para esse estudo uma 
vez que ele não é dependente de variações 
antropométricas e também por exigir raio-X 
apenas do ombro afetado (PRÉVOST et ai.)23. 

Avaliação do complexo articular do ombro 

Medidas da orientação escapular e umeral 
foram realizadas usando o 3-Space Isotrak 
[Polhemus Navigation Sciences Division, 
McDonnel Douglas Electronics Company, 
Colchester, Vermont]. O 3-Space Isotrak é 
um equipamento eletromagnético composto 
de uma fonte, um sensor e uma unidade 
eletrônica. A unidade eletrônica é a respon
sável pelos cálculos de posição e orientação 
do sensor no campo magnético relativo à 
fonte. O sensor tem um formato de uma 
caneta com ponta fina e estava conectado a 
um foot-switch (pedal). O sensor era colo
cado sobre a proeminência óssea desejada e 
ao mesmo tempo o foot-switch era ativado, 
obtendo-se assim a terceira dimensão das 
coordenadas da proeminência óssea relativa 
à fonte. A descrição exata desta técnica já 
foi reportada (CULHAM et al.) 1 0 previamente 

validada (CULHAM, PEAT) 9. 

Três medidas foram obtidas das coorde
nadas das proeminências ósseas: ângulo de 
abdução escapular (AbSc), ângulo de abdu
ção absoluto do úmero (AbH) e ângulo de 
abdução do úmero relativo à escapula (HRel). 

Antes do cálculo do ângulo de abdução da 
escapula e dos ângulos de abdução do úme
ro, as coordenadas foram rodadas em volta 
do eixo Z pelo programa de computador, de 
maneira que a espinha da escapula (uma linha 
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conectando a raiz da espinha da escapula 
com o ângulo do acrômio) estava paralela 
ao eixo Y da fonte no plano transverso. 
Com isso as medidas do ângulo da escapula 
e dos ângulos de abdução do úmero seriam 
representadas no plano da espinha da es

capula (plano yz) e não no plano frontal. 

O ângulo de abdução da escapula (AbSc) 
compreendia o ângulo lateral formado 
entre a borda mediai da escapula e o eixo 
horizontal (Y) da fonte no plano yz 
(Figura 2). 

Figura 2 - Medidas angulares do complexo articular do ombro no plano da espinha da escapula. 
R - Raiz da espinha da escapula. Ai - Angulo inferior da escapula, HP e HD - Marcas proximal e 
distai no úmero, Absc - Angulo de abdução da escapula, AbH - Ângulo de abdução do úmero. 

O ângulo absoluto de abdução do úmero 
(AbH) compreendia o ângulo formado 
entre o longo eixo do úmero com a vertical 
Z da fonte (Figura 2). O ângulo de abdu
ção do úmero relativo à borda mediai da 
escapula também foi calculado (HRel). 
Este ângulo derivava da fórmula HRel = 
90 - AbSc + AbH, um valor grande signifi
cava abdução do úmero relativo à escapula. 

Análises Estatísticas 

O Coeficiente de correlação de Pearson foi 

usado para avaliar a relação entre a sublu
xação e os ângulos de abdução escapular e 
umeral em cada grupo. O grau de sublu
xação foi comparado entre os grupos usando-
se o Test-r Independente. Test-/ de student 
Dependent foram usados para determinar 
se existia alguma diferença significativa 
entre as medidas de orientação da escapula 
e do úmero entre o lado afetado e não afe
tado em cada grupo. A soma total do grau 
de tonicidade de acordo com a Escala 
Ashworth foi comparada entre os grupos 



usando-se a análise estatística Mahn-
Whitney U test. O programa de computa
dor usado foi o Systat [Systat, Inc., 
Evanston, Illinois, 60201-3793]. Todos 
os dados foram analisados com o nível 
de significância 0,05. 

RESULTADOS 

Sujeitos 

A idade média dos 17 pacientes do grupo 
flácido era 72,4 anos. Onze pacientes 
eram do sexo masculino e 14 pacientes 
se encontravam hospitalizados na época 
do teste. O tempo médio de AVC era 8,7 
± 14,4 meses. No grupo espástico havia 
17 pacientes com idade média de 61,3 
anos e tempo médio de AVC 22,8 ± 23,7 
meses. Treze pacientes eram do sexo 
masculino e quatro pacientes estavam 
hospitalizados na época do teste. A mé
dia total do grau de tonicidade (Escala 
Modificada de Ashworth) para os pacien
tes no grupo flácido e grupo espástico 

foram 1,1 ± 1,3 e 10,3 ± 2,9 respectiva
mente. Essa diferença foi significativa 
(P<0,05). 

Um paciente do grupo flácido e quatro 
do grupo espástico apresentavam dor no 
ombro durante o repouso. A dor durante 
a movimentação passiva estava presente 
em seis pacientes do grupo flácido e em 
sete do grupo espástico. No total, 18 
pacientes dos 34 apresentavam dor no 
membro superior. Dos pacientes com 
dor no ombro nenhum se apresentava 
com subluxação inferior do úmero. 

Nenhum tipo de análise estatística foi realiza
do entre as variáveis dor e subluxação. 

Subluxação e o complexo articular do 
ombro 

A subluxação glenohumeral foi significati
vamente maior no lado afetado do grupo 
flácido do que no grupo espástico. As mé
dias dos valores foram 0,52 ± 0,38 cm para 
o grupo flácido e 0,21 ± 0,41 cm para o 
grupo espástico (p < 0,05) (Tabela 1). 

TABELA. 1 - SUBLUXAÇÃO GLENOHUMERAL 
Média (Desvio Padrão) 

VARIÁVEL GRUPO FLÁCIDO GRUPO ESPÁSTICO P 

SubH 0,52 0,21 0,024* 
(± 0,38) (±0,41) 

* Significativa diferença com p < 0,05 
SubH = distância vertical em centímetros entre o centro da cabeça do úmero e o centro da cavidade glenóide 

Nenhuma relação significativa foi identificada entre o ângulo de abdução escapular e a 
subluxação umeral tanto no grupo flácido (r = -0,121; p = 0,6) quanto no grupo espástico 
(r = -0,221; p = 0,4) (Tabela 2). 



TABELA 2 - ASSOCIAÇÃO ENTRE O GRAU DE SUBLUXAÇÃO E AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO 
ESCAPULAR E UMERAIS 

GRUPO VARIÁVEL P 

Grupo flácido AbSc -0,121 0,643 

(n = 17) AbH -0,145 0,578 

HRel -0,026 0,921 

Grupo espástico AbSc -0,221 0,393 

(n = 17) AbH -0,089 0,734 

HRel 0,164 0,528 

Flácido/espástico AbSc -0,183 0,299 

(n = 34) AbH -0,179 0,312 

HRel 0,018 0,918 

r = Coeficiente de Correlação Pearson 

As medidas de orientação umerais tam
bém não apresentaram qualquer correla
ção com o grau de subluxação inferior do 
ombro em ambos os grupos. Igualmente, 
nenhuma significativa relação foi en
contrada entre as medidas de orientação 

escapular e umerais e subluxação gleno
humeral, quando todos os pacientes foram 
incluídos na análise (n=34) (Tabela 2). Os 
resultados das medidas de orientação da esca
pula e do úmero em ambos os grupos estão 
apresentados na Tabela 3. 

TABELA. 3 - ORIENTAÇÃO ESCAPULAR E UMERAL DOS GRUPOS FLÁCIDO E ESPÁSTICO (N=l 7) 
Média (Desvio Padrão) 

GRUPO VARIÁVEL LADO AFETADO LADO NÃO AFETADO P 

Flácido AbSc 86,4° 
(±5,5) 

91,1° 
(±4,9) 0,003* 

AbH 8,7° 
(±5,9) 

10,8° 
(±5,7) 

0,100 

HRel 12,3° 
(±7,7) 

9,7° 
(±5,4) 

0,126 

Espástico AbSc 87,0° 
(±6,5) 

86,4° 
(±6,0) 

0,752 

AbH 10,7° 
(±4,7) 

10,4° 
(±5,6) 

0,875 

HRel 13,7° 
(±6,2) 

14,0° 
(±8,7) 

0,883 

* Significativa diferença com p < 0,05 



A única diferença significativa foi observa
da na orientação da escapula quando o lado 
afetado e não afetado do grupo flácido 
foram comparados. O ângulo de abdução 
escapular (AbSc) era significativamente 
mais baixo no lado afetado comparado com 
o lado não afetado. Nenhuma diferença 
significativa foi encontrada entre o ângulo 
de abdução do úmero (AbH) e o ângulo de 
abdução do úmero relativo à escapula 
(HRel) no grupo flácido. Nenhuma diferen
ça significativa foi encontrada entre o lado 
afetado e não afetado nos pacientes do 
grupo espástico quando as medidas angula
res de orientação da escapula e do úmero 
foram comparadas. 

DISCUSSÃO 

O grupo flácido apresentou significativa
mente maior subluxação glenohumeral no 
lado afetado comparado com o ombro afe
tado do grupo espástico. Esses resultados 
estão de acordo com dados reportados na 
literatura (FINCH, HARVEY-, CHACO, WOLF) 1 2' 8, 

BASMAJIAN, BAZANT 3 afirmam que, na 

fase flácida, a perda da tonicidade no mús
culo supraespinhoso leva a uma subluxação 
inferior do úmero. A paralisia do supraespi
nhoso mostrada por CHACO, WOLF8, é um fator 
importante no início da subluxação inferior do 
úmero na fase flácida do AVC. Os mesmos 
autores demonstraram que, quando a espasti-
cidade se desenvolve, o músculo supraespi
nhoso começa a responder e a subluxação não 
ocorre. A correlação entre a diminuição da 
subluxação e aumento do tônus muscular já 
foi reportada (VAN LANGENBERGHE, HOGAN; 

FINCH, HARVEY; MOSKOWITZ et a l . ) 3 0 , 1 2 , 1 6 . 

Nenhuma correlação significativa entre o 
ângulo de abdução da escapula e subluxa
ção glenohumeral foi encontrada em ambos 
os grupos. Sendo assim, esse estudo não 
fornece qualquer tipo de suporte para a 
hipótese de que rotação inferior da escapula 
contribui para a subluxação glenohumeral 

como proposto por CAILLIET; DAVIES 7 , 1 1 . OS 

resultados estão de acordo com as descober
tas reportadas por PRÉVOST et ai . 2 2 e 

ARSENAULT et ai. 1. Os autores desses dois 
estudos concluíram que não existia qualquer 
relação entre o ângulo de abdução da escapula 
e o grau de subluxação glenohumeral. 

CAILLIET7, afirma que o ângulo de abdução 
umeral aumenta com a subluxação inferior 
do úmero. Todavia, nenhuma correlação foi 
achada entre o ângulo de abdução umeral 
e subluxação glenohumeral em ambos os 
grupos no presente estudo, PRÉVOST et ai. 2 2 

reportam uma significativa correlação entre 
o ângulo de abdução umeral e o ângulo de 
abdução umeral relativo à escapula com 
subluxação glenohumeral. Entretanto, as 
correlações explicam apenas de 6 a 9% da 
variabilidade nos dados, respectivamente. 
ARSENAULT et ai.1 acharam uma abdução 
umeral significativamente maior no lado 
afetado comparado com o lado não afetado 
num grupo de hemiplégicos com subluxa
ção inferior do úmero. Contudo, a média da 
diferença era apenas 3 graus e os autores 
concluíram que não existia relação entre o 
ângulo de abdução umeral e subluxação. 

CONCLUSÃO 

Tem sido postulado que alterações no alinha
mento esquelético do complexo articular do 
ombro contribuem para o desenvolvimento de 
subluxação glenohumeral e possivelmente 
para dor no membro superior. Entretanto, este 
estudo não fornece qualquer evidência de uma 
relação entre a orientação escapular e umeral 
e a subluxação. A subluxação glenohumeral 
foi significativamente maior no lado afetado 
nos pacientes do grupo flácido do que nos 
pacientes do grupo espástico. A maior ten
dência de subluxação no estágio flácido foi 
confirmada. Sendo assim, como medida pre
ventiva, o suporte do úmero e um melhor 
posicionamento do braço durante a fase 
flácida são aconselháveis. 
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ABSTRACT: Malalignment, most commonly, inferior subluxation, is a common and troublesome 
complication of hemiplegia. Altered scapular and humeral positions have been implicated as a 
causative factor in glenohumeral subluxation, contributing to upper extremity pain and malalignment. The 
purpose of this study was to evaluate the relationship between scapular and humeral positions and 
glenohumeral subluxation in two groups of hemiplegic patients, one with low tone or flaccid paralysis 
and the other with high tone or spasticity. Thirty-four hemiplegic subjects (17 in each group) participated 
in this study, ranging in age from 41 to 89 years. Radiographs of the affected shoulder were taken in order 
to evaluate glenohumeral subluxation. The 3Space Isotrak, an electromagnetic device, was used to obtain the 
tridimensional co-ordinates of bony landmarks located on the scapula, humerus and vertebral column. Gle
nohumeral subluxation was significantly greater in the low tone group (0,52 ± 0,38 cm) compared to the high 
tone group (0,21 ± 0,41 cm) ( p p < 0.05). There was no correlation between scapular and humeral 
orientation and glenohumeral subluxation vvithin groups and across subjects, hi the low tone group, the 
scapular abduction angle (AbSc) was significantly lower on the affected side compared to the non-affected 
side. No significant difference was found in the abduction angle of the humerus (AbH) or in the humeral 
angle relative to the scapula (HRel). No significant differences were found between the affected and non-
affected sides when the scapular and humeral orientation measures were compared in the high tone group. 

KEY WORDS: Hemiplegia, therapy. Physical therapy. Shoulder dislocation, therapy. Cerebrovascular 
disorders. 
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ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA AOS RECÉM-NASCIDOS DO 
BERÇÁRIO ANEXO À MA TERNIDADE DO HOSPITAL DAS 

CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO* 

Juliana Maia Garcia**, Carla Marques Nicolau*** 

GARCIA, J. M.; NICOLAU, C. M. Assistência fisioterápica aos recém-nascidos do Berçário Anexo à 
Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Rev. Fisioter. Univ. São 
Paulo., v.3, n.1/2, p. 38 - 46, jan. / dez., 1996 

RESUMO. Este trabalho apresenta o Serviço de Fisioterapia do Berçário Anexo à Maternidade do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e discute alguns aspec
tos da fisioterapia respiratória em neonatologia. 

DESCRITORES: Fisioterapia. Recém-nascido. Berçários hospitalares. 

INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento técnico-
científico na área de Neonatologia, notável 
principalmente nas últimas décadas, é fator 
determinante do decréscimo da mortalidade 
e morbidade neonatal. A ventilação mecâ
nica, advento aplicado com sucesso na 
Neonatologia há cerca de vinte anos, é um 
dos grandes marcos deste desenvolvimento 
tecnológico (Figura 1). 

Sucintamente, os recém-nascidos (RN), 

divididos quanto à idade gestacional ao 
nascimento em pré-termo (PT), (idade 
gestacional [IG] inferior a 37 semanas), 
termo (IG entre 37 e 42 semanas) e pós-
termo (IG superior a 42 semanas), são 
classificados quanto ao seu peso de nasci
mento e quanto à relação deste peso com a 
idade gestacional 6 ' 7. 

Com relação ao peso de nascimento (PN), 
os recém-nascidos são classificados em 
baixo peso (PN<2500g), muito baixo peso 
(PN<1500g) e muitíssimo baixo peso 
(PN<1000g). 
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** Professora Colaboradora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de 
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Endereço para correspondência. Prof. Juliana Maia Garcia. Curso de Fisioterapia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. Rua Cipotânea, 51 - Cidade Universitária - 05360-000 
São Paulo - SP. 



Figura 1 - Recém-nascido prematuro em ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva 
do Berçário Anexo à Maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni
versidade de São Paulo. 

Na avaliação do crescimento intra-uterino, 
obtida pela relação entre a idade gestacio-
nal e o peso de nascimento, os recém-
nascidos pequenos para a idade gestacional 
(PIG) são todos aqueles com peso abaixo 
de 10° percentil da curva de crescimento 
uterino, os adequados para a idade gesta
cional (AIG) aqueles com PN entre o 10° e 
90° percentil e grandes para a idade gesta
cional (GIG) aqueles com PN acima de 90° 
percentil 4 ' 5. 

O Berçário Anexo à Maternidade do Hospi
tal das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, que carac
teriza-se por atender uma população de 
recém-nascidos potencialmente de risco, 
acolhe elevado número de internações de RN 
prematuros, tendo sido de 21,82% a propor
ção de RN-PT no total de recém-nascidos 
vivos no ano de 1995 nesta maternidade. 

O serviço de fisioterapia deste berçário, 
como parte integrante de uma equipe mul-
tidisciplinar de assistência ao recém-nascido, 
atende a uma população constituída predo

minantemente de RN-PT, em uma propor
ção de aproximadamente 2:1 em relação 
aos recém-nascidos de termo. Tal caracte
rística do serviço está relacionada à maior 
necessidade de assistência fisioterápica nos 
RN-PT devido à imaturidade em diversos 
graus de seus sistemas, principalmente 
cardio-pulmonar e neural. 

A assistência fisioterápica aos recém-
nascidos deste berçário engloba as três 
áreas básicas de atuação: Pneumologia, 
Neurologia e Ortopedia. Mais de 60% dos 
atendimentos realizados correspondem à 
área de Pneumologia, seguida de uma per-
centagem inferior à metade dos atendimen
tos realizados em Pneumologia aos atendi
mentos realizados em Neurologia e, por 
último, os atendimentos realizados na área 
de Ortopedia. 

Segundo levantamento de dados estatísticos 
do mês de outubro de 1995, data de implan
tação do serviço de fisioterapia no Berçário, 
a fevereiro de 1996, as principais disfun-
ções pulmonares atendidas pela fisioterapia 



se caracterizam, por ordem de freqüência, 
em Broncopneumonia, Desconforto Respira
tório Pós-asfíxico, Doença das Membranas 
Hialinas, Infecção de Vias Aérea Superio
res, Taquipnéia Transitória do RN, Sín-
drome da Aspiração de Mecônio, Síndrome 
do Pulmão Úmido, Hipertensão Pulmonar, 
Desconforto Respiratório Precoce Transitó
rio, Desconforto Respiratório por Pletora, 
entre outros. 

Quanto às disfunções de origem neurológi
ca, o maior número de casos atendidos 
corresponde a Mielomeningocele, seguido 
de Hidrocefalia, dificuldade na sucção 
nutritiva e coordenação sucção-deglutição-
respiração em recém-nascidos prematuros e 
atraso do desenvolvimento neuro-psico-
motor de diversas origens. 

As disfunções músculo-esqueléticas, em geral 
congênitas, estão na maioria das vezes relaci
onadas a malformações do sistema nervoso, 
caracterizando-se por pé torto congênito, 
luxação congênita de quadril, paraparesia e 
tetraparesia. As disfunções músculo-
esqueléticas não congênitas, atendidas pela 
fisioterapia, relacionam-se geralmente às 
alterações biomecânicas decorrentes de longos 
períodos de permanência no leito em posições 
restritas, tocotraumatismos, osteomielite e 
fraturas ósseas freqüentes, como em casos de 
osteogênese imperfeita. 

Os objetivos desta assistência podem ser 
resumidos em: 

• tratar as alterações biomecânicas decor
rentes das patologias ortopédicas ou se
cundárias às patologias neurológicas; 

• tratar os distúrbios motores decorrentes de 
patologias neurológicas, baseando-se em 
uma avaliação criteriosa e adequada à 
idade do recém-nascido; 

• assistir ao desenvolvimento da sucção nutri
tiva e da coordenação sucção-deglutição-

respiração principalmente nos RN-PT, de 
forma a garantir uma melhor qualidade 
na alimentação, melhor organização neu
rológica e, consequentemente, um maior 
ganho ponderai de peso e alta hospitalar 
mais cedo; 

• propiciar estimulação sensório-motora aos 
recém-nascidos prematuros, baseados na 
hipótese de que estes bebês, prin
cipalmente aqueles submetidos a cuidados 
intensivos, apresentam risco de atraso no 
desenvolvimento neuro-psico-motor. Este 
tipo de intervenção deve ser cuidadosamente 
avaliado para que se possa optar pela promo
ção de estimulação sensorial complementar 
adequada ou proteção do excesso de estimu
lação ambiental, de forma a graduar os estí
mulos de acordo com o processo adaptativo 
da criança; 

• otimizar a função respiratória de modo a 
facilitar as trocas gasosas e adequar a re
lação ventilação-perfusão. Atuar de forma 
a eleger o mais adequado suporte respira
tório quando necessário, prevenir compli
cações respiratórias, manter vias aéreas 
pérvias prevenir e tratar atelectasias pul
monares. 

Embora os objetivos da fisioterapia sejam 
semelhantes àqueles traçados para crianças 
maiores e adultos, a assistência fisioterápi-
ca em Neonatologia apresenta certas 
particularidades relacionadas às diferenças 
anatômicas e fisiológicas existentes nos RN, 
em relação às demais faixas etárias. 

Devido à característica de nosso serviço, no 
qual o maior número de atendimentos refe
re-se às disfunções pulmonares, nos preocu
pamos em discutir questões relevantes neste 
contexto. 

O desenvolvimento do pulmão humano não 
se encontra totalmente estabelecido ao 
nascimento, sendo esta imaturidade mais 
acentuada nos RN prematuros. A ramificação 



das vias aéreas completa-se com dezessete 
semanas de gestação, a diferenciação dos 
espaços aéreos distais ocorre até a idade de 
termo e o processo de alveolação estende-se 
por vários meses após o nascimento 4. 

Os recém-nascidos, assim como as crianças 
até dois anos de idade, apresentam as coste
las horizontalizadas, dificultando o deslo
camento em "alça-de-balde" realizado pelas 
mesmas durante a inspiração. Esta caracte
rística anatômica, aliada ao pobre desenvol
vimento da musculatura intercostal, princi
palmente nos recém-nascidos prematuros, 
confere instabilidade à caixa torácica e re
duzido aumento de seus diâmetros durante 
a inspiração, podendo gerar uma respiração 
paradoxal, aumentando o trabalho respira
tório e fazendo com que o diafragma seja o 
principal músculo utilizado na respiração. 
Esta instabilidade também pode gerar uma 
redução da Capacidade Residual Funcional, 
causada pelo deslocamento centrípeto das 
paredes torácicas, decorrente da força elás
tica dos pulmões, durante a expiração 1 , 3 , 5 - 8 . 

O diafragma apresenta aproximadamente 
55% de fibras musculares oxidativas do tipo 

I no adulto, 25% no RN termo e apenas 
10% nos RN-PT com IG inferior a 30 sema
nas. Esta característica do músculo diafragma 
confere menor resistência à fadiga nos RN, 
principalmente nos prematuros 5. 

A ventilação colateral pouco desenvolvida e 
a imaturidade ciliar, presente principalmen
te nos prematuros, são fatores adicionais 
que interferem na função respiratória do 
recém-nascido 5. 

Os objetivos da fisioterapia, selecionados em 
cada caso, são conseqüentes a uma cuidadosa 
avaliação do recém-nascido, a partir da qual 
são traçadas as condutas a serem tomadas. 
Dentre os procedimentos utilizados na fisiote
rapia respiratória, podemos ressaltar: 

Posicionamento 

O posicionamento pode ser utilizado com 
diversos objetivos como a drenagem postural, 
na qual a gravidade atua de forma a facilitar o 
deslocamento das secreções dos segmentos 
brônquicos mais periféricos até os centrais. 
Este procedimento objetiva adequar a relação 
ventilação-perfusão e proporcionar melhores 
condições biomecânicas ao segmento tóraco-
abdominal (Figura 2). 

Figura 2 - Posicionamento em decúbito lateral, com utilização de coxins. 



Manobras de Higiene Brônquica 
As manobras de higiene brônquica são procedimentos, utilizados individualmente ou de 
forma combinada, que visam deslocar as secreções desde os segmentos broncopulmonares 
mais periféricos até os centrais, permitindo a expectoração ou aspiração. 
1 Tapotagem 

Movimentos rítmicos realizados com a mão em formato de concha ou com as polpas digitais 
que provocam vibração da parede do tórax, tanto durante o período inspiratório quanto 
expiratório. Raramente utilizada em nosso serviço devido à labilidade dos recém-nascidos 
prematuros (Figura 3). 

Figura 3 - Tapotagem efetuada com a mão em formato de concha, associada a drenagem postural Figura 3 - Tapotagem efetuada com a mão em formato de concha, associada a drenagem postural 

2 Vibração e Vibrocompressão 

Movimentos vibratórios manuais realizados durante o período expiratório, podendo ser 
finalizados por compressão intermitente da parede torácica no final da expiração (Figura 4). 

Figura 4 - Vibração associada à drenagem postural e exercícios respiratórios passivos. 



Estas manobras de higiene brônquica rara
mente são utilizadas individualmente sen
do, na grande maioria das vezes, associadas 
à drenagem postural, manobras de expan
são pulmonar e exercícios respiratórios 
passivos. 

A remoção das secreções pode ser efetuada 
por expectoração ou aspiração das vias 
aéreas superiores. A expectoração pode ser 
obtida pela tosse por estimulação direta da 
furcula das crianças que apresentam reflexo 
de tosse (Figura 5). 

A aspiração das vias aéreas superiores 
deve ser um procedimento asséptico no 
qual as secreções são removidas através 
do uso de pressão negativa. Este procedi
mento pode acarretar efeitos indesejáveis, 

tais como trauma da mucosa traqueo-
brônquica, hipóxia, bradicardia, atelectasia 
e aumento da pressão intra-craniana 2 , 5 , 9 

e, justamente por isso, deve ser efetuado 
com critério, selecionando-se diâmetro de 



sonda e valor de pressão negativa adequados. O tempo de aspiração não deve ultrapas

sar 15 segundos em recém-nascidos (Figura 6). 

Figura 6 - Aspiração de cânula oro-traqueal, utilizando-se adequado diâmetro de sonda 

Manobras de Expansão Pulmonar 

As manobras de recrutamento alveolar ou 
"bag squeezing", utilizadas em Neonatolo-
gia, são geralmente manuais e associadas 
ao posicionamento de modo a proporcionar 
adequada relação ventilação-perfusão e 
condições biomecânicas ideais à área onde 
se deseja aplicar as manobras de expansão. 
Este procedimento geralmente é realizado 
juntamente com exercícios respiratórios 
passivos (Figura 7). 

A intervenção a nível neurológico baseia-se no 
grande potencial plástico do sistema nervoso 
dos recém-nascidos, cujo processo de matura
ção inicia-se durante o período fetal e estende-
se por vários anos pós-natais. A organização -

incluindo alinhamento c orientação dos 
neurônios corticais, ramificações dendríticas e 
axonais, estabelecimento de contatos sinápti-
cos, eliminação neuronal seletiva e prolifera
ção e diferenciação da Glia - e a mielinização 
iniciam-se durante o segundo trimestre de 
gestação e estendem-se ao período pós-natal1 0. 

A assistência fisioterápica aplicada preco-
cemente durante o período de internação, 
tanto nas disfunções neurológicas quanto 
nas músculo-esqueléticas, visa não somente 
o início do tratamento, que na maioria dos 
casos prosseguirá posteriormente após a 
alta, como também a conscientização dos 
pais quanto à necessidade desta intervenção 
e importância da participação dos mesmos 
no processo terapêutico. 



Desta forma, além dos atendimentos intra-
hospitalares, a fisioterapia presta um servi
ço de orientação aos pais quanto aos cuida
dos que o RN necessitará após a alta, como 
nos casos de doenças pulmonares crônicas e 
algumas patologias neurológicas e ortopé-
dicas. Nestes casos, os pais são encorajados 
a participar ativamente do atendimento, 
para que se sintam também responsáveis 
pelo tratamento e treinados para a execução 
do mesmo. 

Quando necessário, as crianças são enca
minhadas a outro serviço para prosseguir em 

=ÊÊ acompanhamento fisioterápico. 

Um trabalho de orientação, educação e 
apoio psico-social junto à família é efetuado 
por toda a equipe multiprofissional no dia-
a-dia e em reuniões semanais com os pais. 

Este trabalho é considerado de suma impor
tância, tanto para a qualidade dos cuidados 
durante a internação quanto para o relacio
namento familiar e adequado crescimento e 
desenvolvimento da criança após a alta, 
complementando a assistência global ao 
recém-nascido. 

Figura 7 - Manobra de expansão pulmonar 
associada a posicionamento e exercícios 
respiratórios passivos. 
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RESUMO: As ulcerações de pele em membros inferiores podem ter etiologias variadas, mas 
a insuficiência venosa crônica constitui patologia de base importante deste quadro clínico. O tratamento 
fisioterápico de pacientes com doenças venosas crônicas tem mostrado a importância da estimulação 
funcional sistêmica para a otimização dos sistemas de drenagem e recuperação funcional do paciente. 
O controle clínico e do reparo da ulceração de pele são expostos através de estudo de paciente porta
dor de incompetência valvular do sistema venoso superficial e profundo, úlceras em face anterior do 
tornozelo e póstero-distal ao maléolo mediai à esquerda, com evolução clínica de cinco anos e edema 
em membros inferiores; ao exame íísico-funcional apresentava encurtamentos musculares, limitação impor
tante de amplitude de movimentos em tornozelos e dificuldade de deambular. Após tratamento fisiote
rápico ambulatorial em sessões semanais de uma hora de duração durante sete meses; houve redução 
de edema verificada através de perimetrias seqüenciais, ganho de amplitude de movimento em torno
zelo, verificada através de goniometria e recuperação total das ulcerações de pele. O reparo tecidual 
destas lesões ulcerativas foram controladas por análise morfométrica. 

DESCRITORES: Fisioterapia. Cirurgia vascular, reabilitação. Úlcera cutânea, terapia 

* Professora Assistente Doutora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - FMUSP. 
** Professora Colaboradora do Curso de Fisioterapia da FMUSP. 
*** Fisioterapeuta voluntária do Curso de Fisioterapia da FMUSP. 
* * * * Pós-Graduando do Departamento de Cirurgia da FMUSP 
***** Professor Assistente Doutor da Disciplina de Cirurgia Vascular da FMUSP. 
****** Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Vascular da FMUSP. 

Endereço para correspondência: Prof. Clarice Tanaka. Curso de Fisioterapia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. Rua Cipotânea, 51. Cidade Universitária - 05360-000 São 
Paulo, SP. 



INTRODUÇÃO 

A insuficiência venosa crônica é definida 
por STRUCKMANN 1 2 como um funcionamento 
anormal do sistema venoso superficial, 
profundo ou de ambos, causado por incom
petência valvular associada ou não à obs
trução do fluxo, PORTER et al. 1 0 caracteriza 
a síndrome pós-trombótica como aquela 
apresentada pelo paciente portador de 
insuficiência venosa crônica com episódio 
prévio de trombose venosa profunda efeti
vamente documentado. O termo síndrome 
pós-flebítica seria adequadamente utilizado 
nos quadros de insuficiência venosa crônica 
somente quando a presença de um compo
nente inflamatório venoso tivesse sido 
confirmado. 

As ulcerações de pele, principalmente em 
membro inferior, podem ter etiologias 
variadas, mas sabe-se que insuficiência 
venosa constitui patologia de base impor
tante com este quadro clínico, ANNING 2 

estudou em 715 pacientes a etiologia das 
úlceras de pele na região da perna e relatou 
que em 86,7% dos pacientes era devido a 
distúrbios venosos (79,6%, ulceração pós-
trombótica, 7 ,1% úlcera varicosa verdadeira) 
e que somente em 13,3% as ulcerações 
eram causadas por outros fatores. 

Embora a insuficiência venosa tenha sido 
com freqüência associada à incompetência 
valvular, obstrução venosa, disfunção dos 
músculos da panturrilha e anormalidades 
de anastomoses arteriovenosas, o mecanismo 
pelo qual cada um destes fatores é o causa
dor das seqüelas da estase venosa é discutido. 
Segundo HANRAHAN et ai. 4 a idéia da sín
drome pós-flebítica como a principal causa 
das úlceras venosas é questionada. Somente 
de 33 a 4 5 % dos pacientes com insufi
ciência venosa com ou sem ulceração de 
pele têm evidências de episódio trombó-

tico ou de flebite determinado pela história 
clínica ou teste não invasivo. 

De acordo com DALL'AGLIO 3, a síndrome 
pós-trombótica pode apresentar formas 
clínicas diferentes: a esclero-ulcerosa com 
comprometimento dos sistemas superficial 
e perfurante, assim como, a edematosa que 
acomete o sistema profundo e as mistas. No 
estadiamento da forma esclero-ulcerosa, 
que varia do grau I ao V, podem existir 
micro ulcerações no grau II. No grau III 
estas micro ulcerações podem confluir 
notando-se eczema periulceroso. Nesta 
fase as úlceras podem atingir tamanhos 
consideráveis. A forma clínica edematosa 
pode se apresentar na modalidade de 
síndrome pós-trombótica avalvulada 
total ou parcial. 

A primeira é mais severa, restringindo o 
paciente prolongadamente ao leito, podendo 
desencadear quadro de edema e de ulcera
ção aguda. 

A relação entre o sistema venoso acometido 
e a presença de lesões ulcerativas em pele 
foi estudada por diversos autores, MYERS et 
al.8 em estudo realizado com duplex scan 
em 1653 membros de 1114 pacientes por
tadores de insuficiência venosa, encontra
ram 776 membros com veias varicosas e 
destes, 166 membros com complicações de 
lipodermatosclerose ou ulcerações venosas 
anteriores, SHAMI et al. 1 1 , analisou através de 
duplex scan os membros inferiores de 59 
pacientes com insuficiência venosa crônica 
com ulceração de pele. Os autores relata
ram que 5 3 % dos pacientes apresentam 
alteração isolada no sistema venoso super
ficial, enquanto 15% no profundo e 32% 
em ambos os sistemas. 

Para HANRAHAN et al.4, em seu estudo de 95 
extremidades inferiores de pacientes com 
incompetência valvular e ulceração de pele, 
6 6 , 3 % de sua a m o s t r a apresentavam 



incompetência venosa multi-sistêmica, 
associando os sistemas superficial e pro
fundo, superficial e perfurante, perfurante e 
profundo, superficial, perfurante e profundo; 
27,3% com incompetência venosa simples, 
acometendo um único sistema, sendo 2 , 1 % 
com incompetência isolada do sistema 
venoso profundo, LAPOPOULOS et al.5 estuda
ram 217 membros de pacientes que 
apresentaram episódio prévio de trombose 
venosa profunda em intervalo de 6 meses a 
25 anos e concluíram que 38,7% apre
sentavam insuficiência venosa profunda, 
14,3%, insuficiência venosa superficial e 
47% insuficiência associada dos sistemas 
venosos superficial e profundo. Para estes 
autores o refluxo sangüíneo distai do sistema 
venoso superficial é mais freqüentemente 
associado à lesões ulcerativas de pele que o 
refluxo isolado das veias do sistema pro
fundo, mesmo que este se extenda por todo 
o membro. Esta relação de predomínio 
também é relatada por MYERS et ai.8 

A incidência de ulcerações correlaciona-se 
com a pressão venosa gerada pela deambu-
lação, independentemente de qual seja o 
sistema venoso acometido. Esta pressão é 
determinada pelo sistema venoso valvulado 
e pela musculatura da panturrilha, que 
constitui o chamado coração periférico. 

Em relação às doenças venosas crônicas, as 
ulcerações em pele constituem complica
ções geralmente tardias decorrentes de 
alterações tróficas da pele e do tecido con-
juntivo subcutâneo. Estas alterações são 
agravadas pela diminuição do trabalho de 
bombeamento sangüíneo muscular, espe
cialmente dos músculos da região da pan
turrilha, causada pela dificuldade de 
deambulação que o paciente apresenta. A 
capacidade funcional do paciente fica pro
gressivamente prejudicada pela dor, limita
ção na amplitude dos movimentos e pela 

diminuição da atividade muscular, com
prometendo as atividades de vida diária 7. 
Por esta razão autores como PLETNER9 

advertem que a prática de atividade física 
em pacientes com flebite ou varizes super
ficiais é importante, pois a manutenção da 
deambulação seria um fator essencial para 
um resultado terapêutico favorável. A rea
lização de exercícios físicos, incluindo 
exercícios respiratórios, além da pressote-
rapia e massagens manuais para o trata
mento de distúrbios circulatórios, como in
suficiência venosa crônica dos membros 
inferiores, úlceras de estase venosa e dis
túrbios linfáticos, são apregoados por vários 
autores . 

Nossa experiência no tratamento fisiote-
rápico de pacientes com doenças venosas 
crônicas tem nos mostrado a importância 
da estimulação funcional sistêmica, para a 
otimização dos sistemas de drenagem e 
recuperação funcional do paciente. O 
entendimento biomecânico e fisiológico 
para esta abordagem sistêmica, bem como 
o controle clínico, funcional e do reparo da 
ulceração de pele serão expostos e discutidos 
através de exemplo prático controlado por 
protocolo de atendimento fisioterápico 
instituído em nosso Ambulatório da Disci
plina de Cirurgia Vascular da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo. 

ESTUDO DE CASO 

JMS, 43 anos, sexo feminino, natural de 
Minas Gerais foi avaliada em nosso serviço 
em 09 de junho de 1995. Em exame de 
duplex scan realizado em setembro de 1992 
apresentava incompetência valvular do 
venoso superficial e profundo até as veias 
tibial posterior e fibular do membro inferior 
esquerdo. Em nossa avaliação verificou-se 



presença de úlceras em face anterior do 
tornozelo e imediatamente póstero-distal 
ao maléolo mediai à esquerda, que se
gundo a paciente t inha evolução de cinco 
anos, e edema em membros inferiores 
mais acentuadamente à esquerda. A 
paciente não apresentava queixa relevan
te de dor, não obstante a severidade das 
lesões ulcerativas. Apresentava ainda 
veias varicosas na perna com história de 
23 anos. Ao exame físico-funcional 
constatamos encürtamento das cadeias 
musculares, limitação de amplitude de 
movimentos em tornozelo esquerdo, 
dificuldade para deambular, com padrão 
de marcha com passos curtos, tempo de 
apoio diminuído em membro inferior 
esquerdo, hiperextensão de joelho 
esquerdo em todas as fases da marcha, 
apoio em bordo lateral do retropé, 
mobilidade diminuída nos planos de 
movimentos talares e pélvicos com dis
sociação de cinturas também diminuída. 

Paciente apresentava dificuldade para a 
subida e descida de degraus e rampa, 
limitando-a para' atividades da vida diá
ria e atividades profissionais. 

Paciente realizou tratamento fisioterapia) 
ambulatorial em sessões semanais de 
uma hora de duração durante sete meses, 
no decorrer dos quais submeteu-se a 
reavaliações periódicas. A abordagem 
terapêutica adotada consistiu de alonga
mentos musculares em cadeias, mobili
zando ativo-assistida de tornozelo, exer
cícios ativos globais, enfatizando-se a 
mobilidade de tronco com dissociação de 
cinturas e exercícios respiratórios, e 
também exercícios em membros inferio
res e superiores. Paciente foi instruída 
para a manutenção de exercícios diários, 
bem como sobre cuidados de higiene e 
assepsia em relação às úlceras. 

Em 12 de janeiro de 1996 a paciente foi 
reavaliada tendo apresentado melhora 
clínica e funcional importantes. Exame 
de duplex scan, realizado naquela mesma 
ocasião, constatou o segmento íleo-
femoral-poplíteo do sistema venoso pro
fundo pérvio sem trombos e sem refluxo 
bilateralmente. 

Do ponto de vista clínico houve melhora 
em relação à redução do edema, contro
lado por perimetrias seqüenciais a cada 
10 centímetros a partir do nível da proje
ção da cabeça do V metatarso até 60 
centímetros cranialmente ao maléolo 
lateral, e analisados segundo padrões 
relatados por T A N A K A , R A V A G N A N I 1 4 , na 
qual a soma algébrica das diferenças 
perimétricas antes e após tratamento 
fisioterápico resultou em três centí
metros à direita e seis e meio centímetro 
à esquerda, indicando redução mais 
expressiva à esquerda onde o edema 
mostrava-se mais acentuado na avaliação 
inicial. O edema do membro inferior 
esquerdo ainda persiste sobre o direito, 
sendo que a soma das perimetrias à direita 
perfizeram um total de 229 centímetros 
após o tratamento, enquanto à esquerda 
247 centímetros. 

Com relação à reparação tecidual nas 
regiões de ulceração de pele, as fases 
evolutivas da reparação foram controla
das por mapeamentos das lesões em 
folha de acetato, através dos quais foram 
calculados os perímetros e as áreas dos 
mesmos. Para tal foi utilizado o Sigma 
Scan Image Measurement Software do 
Jandel Scientific Software. A reparação 
tecidual das úlceras da região anterior do 
tornozelo e póstero-medial do maléolo 
mediai esquerdo foi controlada e está 
demonstrada na Tabela 1. 



TABELA 1 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA DO REPARO DAS LESÕES TECIDUAIS DAS ÚLCERAS DE 
PELE NA REGIÃO ANTERIOR DO TORNOZELO E PÓSTERO-DISTAL DO MALÉOLO MEDIAL 
ESQUERDO APÓS TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. 

REGIÃO ANTERIOR DO TORNOZELO REGIÃO DO MALÉOLO MEDIAL 

Data Perímetro (cm) Area (cm2) Perímetro (cm) Área (cm2) 

21/jun 19,86 13,75 11,93 7,84 

18/ago 15,03 10,63 8,59 3,15 

20/set 6,65 2,15 - -

25/out - -

Observe-se que após três e quatro meses de 
tratamento as ulcerações encontravam-se 
totalmente reparadas. Em 06 de maio de 
1996, em condições de pele íntegra, a 
paciente foi submetida a safenectomia 
interna bilateral com erradicação de colate
rais varicosas à esquerda. 

Do ponto de vista funcional a paciente 
mostrou ganhos na mobilidade do tornozelo, 
tendo sua capacidade funcional sido anali
sada conforme realizado por T A N A K A et ai. 1 3 

e evoluído de zero a 50% da mobilidade 
normal de flexão e de 22 a 40% da ampli
tude de movimento de extensão normal no 
tornozelo esquerdo. Tal recuperação de 
amplitude de movimentos também promo
veu a facilitação da mobilidade ao nível do 
retropé, refletindo na melhora do padrão de 
marcha e na capacidade de realização de 
atividades funcionais mais complexas, 
como o subir escadas e rampas. 

Esta melhora funcional tem significado 
importante em si, além disso, ao propiciar 
movimentação na vida diária através da 
atividade muscular ao nível dos membros 
inferiores, especialmente dos músculos da 

panturrilha, potencializa a bomba muscular 
periférica e, ao transmitir efeitos mecânicos, 
potencializa também os sistemas de retorno 
venoso. O alongamento das cadeias muscu
lares e a mobilização global constituíram 
instrumentos terapêuticos importantes na 
recuperação funcional, mas atribuímos 
atenção especial aos exercícios respiratórios, 
por promover gradientes pressórios torácico 
e abdominal alternados, transmitindo-os 
mecanicamente aos grandes vasos, poten
cializando o fluxo sangüíneo a esse nível. 

Nossa abordagem terapêutica teve papel 
relevante na recuperação das ulcerações de 
pele, para o qual, acreditamos, a potencia-
lização dos sistemas venosos com melhora 
das condições de drenagem tenha concorrido. 
Sobre a metodologia de controle do reparo 
das ulcerações de pele, utilizamos princípios 
relatados por AHERNE, D U N N I L L 1 , para a 
análise morfométrica com análise de su
perfície das estruturas. O mapeamento das 
lesões foram realizadas de forma a con
templar estes princípios e foram calculados 
em Softwares específicos. 

Clínica e funcionalmente os benefícios 



do tratamento fisioterápico estão sendo 
consagrados nas mais diversas áreas, 
mas na área da Cirurgia Vascular poucos 
trabalhos estão publicados sobre a perti
nência desta abordagem. 

Por estas razões propusemo-nos a registrar 
a importância da documentação clínica 
detalhada e a preocupação na busca de 
critérios acadêmicos para o controle da 
evolução. 

TANAKA, C , RAVAGNANI, R., HÕFLJNG, L„ GUIMARÃES, P.C.M., MURATO-NETO, B, 
LEÃO-PUECH, P. Morphometric analysis of skin ulcers restoration with venous etiology after 
physioterapy. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, p. 47 - 53, jan. I dez., 1996. 

ABSTRATO. Skin ulceration of leg may have various etiologies, but chronic venous insufficiency 
is the pathological basis for this important clinical setting. Phisiotherapy treatment of patients with 
chronic venous diseases has shown the importance of systemic functional stimulation for achieve 
excellence of draining systems and functional recovering of the patient. The clinical control and skin 
restoration are presented by the study carried out with a patient with valvular incompetence of 
superficial and deep venous systems, ulcer on the dorsal and lateral face of the ankle with five-years 
clinic evolution and legs edema; during physical and functional examinations, patient has presented 
muscle shortening, limitation of range of motion of ankle and deambulation difficulty. After seven-
months ambulatory treatment, consisting of one hour session per week, there was a reduction of 
edema, verified through sequential perimeter of leg, gain in range of motion of ankle, verified through 
goniometry and total recovery of skin ulcers. Tissue restoration of ulcers was controlled through 
morphometric analysis. 

KEY WORDS. Physical therapy. Vascular surgery, rehabilitation. Skin ulcer, therapy. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA FACILITA TÓRIA EM PACIENTE COM 
ENCEFALOPATIA NÃO PROGRESSIVA CRÔNICA DA INFÂNCIA 

Odeie de Fátima Sallas Durigon*, Cristina dos Santos Cardoso de Sá** 

DURIGON, O.F.S, SÁ, C.S.C. Intervenção fisioterápica facilitatória em paciente com encefalopatia 
não progressiva crônica da infância. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n. 1/2, p.54 - 64, jan. / 
dez., 1996 

RESUMO: Este estudo analisa os efeitos da intervenção fisioterápica em criança com paralisia 
cerebral mediante a utilização de procedimentos de facilitação neuromuscular proprioceptiva com 
metodologia de sujeito único, controlando-se quantitativamente as variáveis tono muscular, perfor
mance motora e alinhamento postural geral em sedestação e qualitativamente, as variáveis utilização 
práxica das mãos e freqüência na motricidade voluntária espontânea. Os resultados indicaram ganho 
quantitativo e qualitativo na performance motora sem alteração do tono muscular. Ambos repercuti
ram sobre o desempenho funcional do paciente. 

DESCRITORES: Fisioterapia. Propriocepção. Paralisia cerebral, terapia. 

INTRODUÇÃO 

A encefalopatia crônica não progressiva da 
infância ou paralisia cerebral (PC), como 
definida por BARRAQUER-BORDAS1 : 

"...é a seqüela de uma agressão encefálica 
que se caracteriza primordialmente por 
um transtorno persistente, porém não in
variável do tono, da postura e do movi
mento, que surge na primeira infância e 
que não é somente secundária a esta lesão 
não evolutiva do encefálo, mas se deve 
também à influência que a referida lesão 
exerce sobre a maturação neurológica" 

A paralisia cerebral pode decorrer de cau

sas diversas e incidir nas fases pré-natal, 
perinatal e pós-natal quando ocorrer até os 
2 anos de idade. O déficit motor pode 
manifestar-se de formas diferentes e apre
sentar-se acompanhado de alterações cog
nitivas, sensoriais, especialmente as visuais 
e auditivas, além de outras. 

Em função deste nível de complexidade, o 
seu tratamento deve ser planejado indivi
dualmente e procedido por uma equipe 
multidisciplinar que estabeleça as priorida
des em cada fase, sendo que a idade do 
paciente deve ser considerada na escolha 

* Professora Assistente do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo - FMUSP 
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da estratégia terapêutica. A despeito da indi
vidualidade de cada tratamento, alguns 
princípios gerais de intervenção costumam 
ser observados, constituindo-se assim 
"métodos de intervenção" distintos. A 
metodologia baseada nos princípios de 
B O B A T H 2 e B O B A T H 3 vem sendo, sem som
bra de dúvida, a forma de intervenção 
clássica no tratamento das seqüelas decor
rentes da PC e tem trazido inúmeros bene
fícios para esta população. Contudo, até 
hoje, nem um trabalho conclusivo compa
rando vários tipos de abordagem foi testa
d o 5 , 6 , 8 , 9 . Apesar da falta destes estudos 
sistemáticos, rotineiramente costuma-se 
"desaconselhar" a utilização de outras for
mas de intervenção, especialmente aquelas 
que envolvem padrões reflexos e carga, ba
seados na observação da ocorrência de alte
rações transitórias do tono muscular e de 
reações associadas. Por outro lado, a com
preensão acerca das estratégias utilizadas 
para controle motor evoluiu bastante desde 
a década de 60, tranquilizando-nos quanto 
às possibilidades de utilizar outros procedi
mentos terapêuticos 4 , 1 1 , 1 6 , 1 7 , 2 1 ' 2 3 , 2 4 . Evidente
mente, a necessidade de explorar outros 
procedimentos justifica-se, pois a aborda
gem considerada de escolha não tem solu
cionado "pendências" do desempenho mo
tor destes pacientes, sendo que algumas 
delas a neurofisiologia não pode sustentar, 
mesmo considerando-se os efeitos da lesão 
sobre o controle motor. Para termos uma 
idéia da extensão deste problema, utiliza
remos um dado da estatística norte-
americana, j á que no Brasil não possuímos 
um censo preciso referente ao acometimen-
to da população 1 9 . Nos Estados Unidos, 
onde os cuidados com a Saúde são expres
sivos, estima-se que 275.000 pessoas apre
sentam comprometimento decorrentes de 
algum tipo de paralisia cerebral, sendo que 
destes, 100.000 concentram-se na faixa 
abaixo de 18 anos de idade, com um custo 

assistencial estimado em cerca de 5 bilhões 
de dólares 5. Além disso, a ampliação dos 
conhecimentos acerca dos mecanismos de 
envolvidos na plasticidade neural durante o 
desenvolvimento do sistema nervoso permi
tem-nos vislumbrar algumas possibilida
des, que outrora não se supunha possível. 
Este artigo tem como objetivo analisar e 
discutir os resultados da intervenção fisio
terápica com utilização de procedimentos 
de facilitação neuromuscular propriocepti-
v a 2 5 1 9 . Este estudo foi autorizado pelo 
responsável legal da criança, justificando-
se sua indicação pela queixa referida pela 
família de estagnação da evolução do paci
ente e pela análise cuidadosa da condição 
clínica, que permitiu este tipo de aborda
gem terapêutica. 

METODOLOGIA 

Este artigo constitui-se de uma análise com 
sujeito único, cuja linha de base consis
tiu da avaliação inicial que se estendeu 
por duas sessões, e o procedimento expe
rimental foi a intervenção fisioterápica, 
baseada nos princípios de facilitação neu
romuscular proprioceptiva realizada duas 
vezes por semana em sessões de 60 minu
tos. Os resultados desta intervenção foram 
avaliados após a 10 a, 20 a , 40 a e 50 a sema
nas, havendo portanto transcorrido vinte e 
quarenta, oitenta e cem sessões respectiva
mente. Os parâmetros utilizados para veri
ficar a evolução foram tono muscular, 
performance motora (atividade postu-
ral/alinhamento/atividades funcionais). A 
hipertonia foi quantificada em graus, utili
zando-se o sistema de avaliação de hiper
tonia desenvolvido por D U R I G O N e PIEMON-

T E 6 . A avaliação da performance motora 
foi realizada empregando-se o sistema 
de graduação para performance motora 
desenvolvido por DURIGON, S T O R T O 1 0 . Alguns 
outros parâmetros como o desempenho do 



engatinhar, utilização práxica das mãos e 
aumento na freqüência de realização de 
atividade voluntária espontânea foram 
avaliados com observação sistemática, mas 
de forma qualitativa e portanto serão ape
nas relatadas. Adicionalmente procedemos 
o registro fotográfico após a 10 a, 20 a e 50 a 

semanas, com a finalidade de se obter um 
padrão de comparação quantitativo do tono 
muscular/alinhamento postural geral. 

As fotografias são realizadas num sistema 
de referência fixo, garantindo homogenei
dade na reprodução da imagem para que se 
possa comparar qualitativamente a postura 
em tempos diferentes. 

Além disso, a utilização de pontos de refe
rência ósseos marcados por adesivos bran
cos anti-alérgicos, permitiu analisar quanti
tativamente as imagens, à partir do cálculo 
dos ângulos entre os segmentos de reta 
obtidos com a união dos mesmos em rela
ção à linha da gravidade. Este tipo de aná
lise foi desenvolvido adaptando-se ao paci
ente neurológico, os princípios utilizados 
por TAKAHASHI 2 2 et. al. para a análise da 
postura em pacientes gerontológicos. A 
adaptação consistiu no registro fotográfico 
na posição sentada, considerando-se como 
base ideal o apoio isquiático, que foi proje
tado para um dos pontos do membro supe
rior que melhor se adaptasse a esse fim sem 
comprometer a postura do tronco, estabele-
cendo-se assim a vertical ideal Posterior
mente à analise das fotos os dados foram 
reproduzidos em desenho para assegurar a 
utilização da mesma escala de medida. 

RELATO DO CASO CLÍNICO 

Criança do sexo masculino, com 4 anos de 
idade e, segundo prontuário, foi diagnosti
cado como paralisia cerebral, devido a 
anóxia neonatal "moderada"* em decor
rência de sofrimento fetal agudo, com con
seqüente quadro de desconforto respiratório 

* De acordo com prontuário médico 

precoce, associado a uma condição de hi-
poglicemia persistente e hipertensão pul
monar. O prontuário relata também a 
persistência de canal arterial associado à 
comunicação intra-atrial. Segundo infor
mações dos familiares o paciente realizou 
tratamento fisioterápico desde 1 ano de 
idade, com o método convencional, e du
rante o ano de 1995 fez hipoterapia. A 
tomografia computadorizada de crânio 
apresentou importante redução da substân
cia branca periventricular e dos centros 
semi-ovais, principalmente ao nível dos 
átrios dos ventrículos laterais junto às por
ções mais superiores dos mesmos, sendo 
notado que os sulcos entre os giros corti-
cais chegam praticamente a tocar as pare
des ventriculares deformando-as. O eletro-
encefalograma (EEG), revelou um traçado 
de sinais freqüentes de atividade irritativa 
de projeção predominante em áreas do 
hemisfério cerebral esquerdo. O exame 
radiológico do quadril, revelou imperfeição 
da coaptação óssea entre a cabeça do fêmur 
e o acetábulo. A família do paciente procu
rou o Centro da Docência e Pesquisa em 
Fisioterapia da USP em fevereiro de 1996, 
estando em atendimento desde então. Na 
época da procura do nosso serviço, a queixa 
principal da família era a estagnação da 
condição motora do paciente, relatando 
grande dificuldade no desempenho das 
atividades funcionais e atividades da vida 
diária (AVDs). Na avaliação inicial do 
paciente constatou-se um déficit motor, 
caracterizado por uma diplegia espástica e 
"moderada", associado a um déficit de 
linguagem, caracterizado por vocabulário 
pobre e disartria. As atividades funcionais 
apresentavam-se comprometidas em 
decorrência da presença de hipertonia 
em padrão extensor nos membros inferio
res, associada à diminuição global da elas
ticidade muscular, pé eqüino e semiflexão 
de coxo-femural e joelho bilateralmente. 



A hipertonia foi quantificada em graus, encontrando-se representada no Quadro 1. 

QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DO TONO MUSCULAR 

ARTICULAÇÃO GRUPO 
MUSCULAR 

AVALIAÇÃO 
INICIAL 

AVALIAÇÃO 
APÓS A 10* 
SEMANA 

AVALIAJCÃO 
APÓS A 20' 
SEMANA 

AVALIAÇÃO 
APÓS A 40* 
SEMANA 

AVALIAÇÃO 
APÓS A 50* 
SEMANA 

Ombro Flexor 2 2 2 2 2 

Adutor 2 2 2 2 2 

Rotador 
Mediai 

2 2 2 2 2 

Extensor 6 6 6 6 6 

Abdutor 6 6 6 6 6 

Rotador 
Lateral 

6 6 6 6 6 

Cotovelo Flexor 6 6 6 6 6 

Extensor 2 2 2 2 2 

Punho Flexor 6 6 6 6 6 

Extensor 4 4 4 4 4 

Dedos Flexor 6 6 6 6 6 

Extensor 4 4 4 4 4 

Coxo femural Extensor 2 2 2 2 2 

Abdutor 2 2 2 2 2 

Rotador 
Lateral 

2 2 2 2 2 

Flexor 8 8 8 8 8 

Adutor 8 8 8 8 8 

Rotador 
Medial 

4 4 4 4 4 

Joelho Flexor 8 8 8 8 8 

Extensor 5 5 5 5 5 

Tornozelo Flexor 

Extensor 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

FONTE: DURIGON, O.F.S., PIEMONTE, M.E.P. Desenvolvimento de protocolo para avaliação de hipertonia, 1993 6. 



As atividades funcionais também mostra
ram-se prejudicadas pelo déficit no controle 
de coluna cervical e de tronco, pouca mo
bilidade pélvica, que associados à hiperto
nia e aos encantamentos musculares não 
permitiam o "engatinhar" em padrão nor

mal, sendo que neste sentido a criança se 
locomovia a partir do apoio dos membros 
superiores, arrastando os membros inferiores. 

Estas características gerais permitiram um 
desempenho motor quantificado conforme 
apresentado no Quadro 2. 

QUADRO 2 - CLASSIFICAÇÃO DA PERFORMANCE MOTORA 

POSIÇÃO/AVAUAÇAO INICIAL 10 SEM. 20 SEM. 40 SEM. 50 SEM. 

Sedestação 2 3 4 4 4 

Ajoelhada 1 1 2 2 2 

Engatinhar 0 0 1 2 2 

Intermediária 0 1 1 1 1 

Ortostática 1 1 1 1 2 

Em Marcha 0 0 0 0 1 

FONTE: DURIGON, O.F.S., STORTO, J.N. Intervenção fisioterápica em crianças portadoras da Síndrome de Rett, 19961 

Para a sedestação obtivemos a classificação 
de grau 2, significando que era capaz de 
manter-se na postura com apoio, embora 
sem alinhamento ideal, sendo que para o 
nosso paciente este apoio foi dado para os 
membros superiores. Nesta posição a des
carga de peso concentrava-se no osso sacro, 
com o conseqüente aumento da curvatura 
dorsal, mantendo a posição da cabeça leve
mente fletida. 

Para a posição ajoelhada, sua performance 
foi classificada como grau 1, significando 

que adotava a posição com auxílio do fi-

sioterapeuta, mantendo-a com apoio em 

quadril. A posição intermediária entre a 

ajoelhada e a ortostática não era desem

penhada, classificando-a com grau 0. A 

performance na posição ortostática foi 

classificada com grau 1, significando que 

o paciente mantinha-se com apoio em 

quadril, apresentando portanto deficits 

nos ajustes posturais. Nesta posição ve

rificamos a presença do reflexo de apoio 

positivo, semiflexão de coxo-femural e 



joelho bilateralmente e ainda adução de 
membros inferiores (MMII), até a l inha 
média. Ainda com relação aos parâme
tros qualitativos, constatamos pouca 
utilização práxica da mão, a despeito de 
possuir capacidade de levá-las até a linha 
média quando estimulado e diminuição 
na freqüência de realização de movimenta
ção voluntária espontânea. 

A estratégia terapêutica empregada foi a 
utilização de procedimentos da técnica de 
facilitação neuromuscular proprioceptiva, 
acrescida obviamente, dos exercícios de 
alongamento muscular para a manutenção 
da elasticidade dos grupos musculares e 
amplitudes articulares. Além disso, a famí
lia foi instruída quanto à realização de 
exercícios de manutenção e uso noturno de 
órtese para manutenção/redução da posição 
do pé em eqüino. 

RESULTADOS 

O Quadro 1 resume a evolução no que diz 
respeito ao parâmetro tono muscular e, 
como pode ser verificado, não ocorreu 
alteração no quadro tônico em função da 
intervenção fisioterápica. 

A evolução da performance motora encon
tra-se ilustrada no Quadro 2, e, como po
demos verificar. 

• na postura em sedestação evoluindo de 
2 para 4 graus, que significa capacidade 
de manutenção da postura sem apoio 
com alinhamento de tronco; 

• incremento na posição ajoelhada, si
gnificando manutenção na posição com 
controle pélvico e de tronco, apoiando-
se levemente através de um dos MMSS; 

• aquisição do engatinhar em padrão 
coordenado; 

• na posição intermediária entre a ajoe
lhada e a ortostática houve o incremen
to quantitativo, significando nova aqui
sição embora necessitando de apoio, já 
que anteriormente não chegava sequer a 
adotar esta posição e; 

• ganho quantitativo no ortostatismo, mas 
expressivo ganho qualitativo com mo
dulação do reflexo de apoio positivo, da 
posição em adução dos MMII e controle 
de coxo-femural e joelhos com conse
qüente alinhamento que era mantido 
aos desequilíbrios provocados pelo tera-
peuta; 

• os ganhos relatados culminaram com a 

aquisição da marcha com apoio da tera-

peuta. 

Nos parâmetros controlados apenas quali

tativamente pudemos observar que: 

• a utilização práxica das mãos verificou-se 

com maior freqüência para exploração dos 

objetos de forma espontânea, associando-

se à movimentação de tronco e fora da li

nha média que repercutiu em melhora da 

funcionalidade para o vestir-se; 

• como conseqüência, ocorreu um au

mento na freqüência de movimenta

ção ativa voluntária espontânea du

rante a terapia e no ambiente domés

tico no âmbito lúdico e funcional 

(AVDs). 

O registro fotográfico revelou as seguin
tes alterações: 





DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos neste estudo estão de 
acordo com os dados dos demais estudos de 
sujeito único realizados com os pacientes 
em atendimento fisioterápico no Centro de 
Docência e Pesquisa do Curso de Fisiote
rapia da USP, corroborando portanto, as 
nossas expectativas com relação a este caso 
especificamente. Lembramos que o estudo 
de sujeito único constitui importante fer
ramenta metodológica na área das disfun
ções neurológicas, já que a constituição de 
grupo homogêno dificilmente é praticável. 
A mudança na conduta fisioterápica que 
vinha sendo levada a efeito, para uma téc
nica exclusivamente facilitatória, mostrou 
que a mesma não interferiu no quadro 
tônico do paciente, sendo que, do ponto de 
vista neurofisiológico, este tipo de reação é 
perfeitamente justificável, já que o fuso 
muscular, como qualquer outro receptor 
possui capacidade de adaptar-se a diferen
tes níveis de demanda ocorrendo uma des-
sensibilização do mesmo para um novo 
patamar de estimulação, como já havíamos 
discutido em outros t rabalhos 9 1 0 , em fun
ção de sua propriedade de "adaptação" mas 
também em função do aprendizado ocorri
do no Sistema Nervoso Central (SNC) 
através do mecanismo da habituação. As
sim a alteração do tono é apenas transitó
ria, fato que já havíamos constatado com 
hemiplégicos adultos, no qual comprova
mos, que exercícios envolvendo carga e 
facilitação, geravam uma alteração apenas 
transitória do tono muscular 7. Com relação 
à performance motora os ganhos foram 
bastante expressivos, principalmente na 
sedestação, podendo se afirmar que decor
reram do "fortalecimento" da musculatura 
extensora, já que a hipertonia não se modi
ficou, confirmando a nossa tese há muito 
defendida, mostrando que o controle do 
tono e o controle voluntário para o mesmo 
grupo muscular, são questões independen

tes, embora correlacionadas, e que grande 
parte dos deficits observados têm na fra
queza muscular a sua maior causa. Essa 
afirmação foi recentemente corroborada em 
importante artigo de revisão de CAR et al. 4 . 
Por outro lado, este tipo de abordagem é 
fundamental para a prevenção da evolução 
das deformidades de coluna que constituem 
grande preocupação clínica, sendo esta 
uma das "pendências" de desempenho 
motor referidas na introdução deste artigo. 
Também observamos melhora no desempe
nho motor nas posturas ajoelhada e de 
ortostatismo, chamando a atenção para esta 
última, pois que a facilitação não redundou 
em piora do reflexo de apoio positivo, pelo 
contrário, modulou-o juntamente com o 
ganho qualitativo descrito, permitindo a 
aquisição de marcha independente. Outra 
importante questão a ser considerada, diz 
respeito ao fato de que a técnica de facilita
ção que utiliza estimulação reflexa, gerou 
modificações na performance motora tanto 
no âmbito postural quanto no voluntário, 
constituindo-se assim um autêntico apren
dizado motor 1 0 que foi prontamente trans
ferido para o nível funcional, contraria
mente ao que se costuma afirmar na rotina 
clínica "... de que os movimentos obtidos às 
custas de reflexo não permanecem, são 
temporários". Contudo este achado está de 
acordo com os conceitos de controle motor, 
já que desde a década de 60 (FUKADA) 1 2, 
sabe-se que o repertório reflexo postural 
básico é utilizado para a realização das 
atividades funcionais. Vale a pena comen
tar, que para todos os ganhos, observamos 
que a criança passou a se movimentar com 
maior grau de dissociação de movimentos 
entre as cinturas, pélvica e escapular, con
firmando de outra maneira, que a facilita
ção realmente não provocou um aumento 
do tono postural, principalmente durante a 
realização das atividades funcionais. Os ga
nhos adquiridos, que permitiram a liberação 



das mãos para a realização das atividades 
práxicas e aumentaram sua capacidade de 
movimentação voluntária espontânea quan
titativa e qualitativamente estão se manifes
tando na rotina diária da criança nas ativi
dades realizadas durante a terapia, e pelo 
relato da mãe, nas atividades desempenha
das em casa, e às observadas durante "o 
brincar". 

Finalmente o resultado do estudo fotográfi
co ilustra a potencialidade deste método 
para verificar o alinhamento postural e, 
mesmo considerando-se as dificuldades de 
se obter um posicionamento estático com 
crianças os ajustes verificados foram coe
rentes com os mecanismos de controle de 
tronco e cabeça, a partir da "melhora" da 
base de sustentação. O registro posterior à 
vigésima semana, chama a atenção pela 
aquisição de maior controle de tronco em 
relação à cabeça que se resolveu com a 
seqüência da intervenção. 

Embora este paciente continue em trata
mento fisioterápico, o controle científico de 
sua evolução se tornou inviável à partir do 
período relatado em função de o mesmo ha
ver sido submetido a aplicações de toxina 

botulínica, o que comprometeria a análise 
do efeito exclusivo da facilitação neuro
muscular proprioceptiva. 

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de protocolos para 
avaliação do tono muscular e do desempe
nho motor, que vêm sendo testados siste
maticamente, tem possibilitado o estudo 
criterioso de diferentes procedimentos 
fisioterápicos. Os resultados obtidos neste 
estudo, com utilização destes protocolos 
(DURIGON, S T O R T O ) 6 , 1 0 , permitiram-nos 
concluir que o paciente, com quadro clínico 
e funcional de PC há quatro anos e queixa 
de estagnação motora, apresentou melhora 
progressiva no âmbito postural e voluntá
rio, quando submetido a programa terapêu
tico com procedimentos de facilitação neu
romuscular proprioceptiva que permitiram 
a evolução funcional sem piora do quadro 
tônico, referendando a utilização dos mes
mos como importante recurso à disposição 
do terapeuta, que da mesma forma como 
deve ocorrer com os demais, devem ser 
utilizados apenas quando oportunos em 
um mesmo paciente, não se constituindo 
isoladamente em terapia de escolha. 

DURIGON, O.F.S, SÁ, C.S.C. Facilitatory physical therapy approuch in child with chronic non pro
gressive encephalopathy. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, p. 54 - 64, jan. / dez., 1996 

ABSTRACT: This study analyses the effects of physical therapy intervention in cases of children 
having cerebral paralysis, by using proprioceptive neuromuscular facilitation procedures and one 
subject methodology. Variants controlled: muscle tone and motor performance quantitatively; 
crawling ability, praxic use of the hands and frequency of spontaneous voluntary motricity qualitatively. 
The results have shown a quantitative as well as a qualitative gain in motor performance, 
without alteration of muscle tone. Both have influenced the functional performance of the 
patient. 

KEY WORDS'. Physical therapy. Proprioception. Cerebral palsy, therapy. 
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RELATO DE CASO 

ESCOLIOSE TRATADA COM REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL 

Amélia Pasqual Marques * 

MARQUES, A.P. Escoliose tratada com Reeducação Postural Global. Rev. Fisioter. Univ. São 
Paulo, v.3, n.1/2, p. 65 - 68, jan. / dez., 1996 

RESUMO: O artigo apresenta um caso de escoliose torácica, com sintomatologia dolorosa e uma 
curva de 20 graus, sendo tratada com alongamento muscular, utilizando a técnica de Reeducação 
Postural Global (RPG). A sintomatologia desapareceu em poucas sessões e houve diminuição de 10 
graus na curva escoliótica e 0.7 mm no alinhamento das cristas ilíacas. 

DESCRITORES: Fisioterapia. Escoliose, terapia. 

INTRODUÇÃO 

"A escoliose é o desvio lateral não fisio
lógico da linha mediana. Devido ao ali
nhamento vertebral e às relações estru
turais das bordas vertebrais e às articu
lações posteriores, a inclinação lateral é 
acompanhada por rotação simultânea" 
(CAILLIET)1. 

A mesma acontece devido a um movi
mento de torção generalizado por toda a 
raque. Esse movimento é produzido por 
uma perturbação localizada que origina 
uma ruptura do equilíbrio raquidiano 
(PERDRIOLLE)4. 

Segundo PINK, TSCHAUNER 5 a verdadeira 

escoliose estrutural é caracterizada pela 
rotação do corpo da vertebra. As curvas 

espinhais evoluem em direção lateral, e são 
acompanhadas por um padrão de deformi
dade rotatório. Na coluna torácica a ligação 
costal às vertebras resulta em deformidade 
do gradeado costal. 

A rotação do corpo vertebral está relacio
nada com a convexidade e a concavidade 
da curva. Assim devido à rotação e inclina
ção que as vertebras sofrem, os músculos 
da concavidade estão sempre encurtados e 
os da convexidade estão sempre alongados. 

A nomenclatura da escoliose é considerada 
a partir da convexidade acrescida da curva-
tura escoliótica. Por exemplo se temos uma 
escoliose na região torácica com convexi
dade à direita, dizemos simplesmente que é 
uma escoliose torácica direita. 

* Professora Doutora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. 
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A literatura relata vários métodos e recursos 
fisioterápicos que tem sido utilizados para 
melhorar a escoliose: métodos Schroth e 
Klapp, exercícios físicos, estimulação elé
trica dos músculos, colete associado a 
exercícios ou sozinho, etc. 

Este estudo relata um caso de escoliose 
torácica direita, tratada com Reeducação 
Postural Global (RPG). 

CASO 

Indivíduo com 17 anos, branca, sexo fe
minino, com escoliose torácica direita de 
20 graus (Figura 1), referindo dor na região 
tóraco-lombar ao deitar e dor e cansaço nos 
membros inferiores (MMII) principalmente 
após andar ou ficar muito tempo em pé. A 
curva lateral somente foi percebida após cres
cimento acelerado (por volta dos 14 anos). 

Figura 1 - Curva escoliótica antes do trata
mento fisioterápico. 

A avaliação foi feita nas posições em pé, 
sentada e inclinada para a frente. Em pé 
foram observadas as alterações próprias da 
escoliose: tronco inclinado à direita, ombro 
esquerdo mais alto, ombros protraídos mais 
acentuadamente à direita, cabeça inclinada 
para o lado direito. A avaliação das cadeias 
musculares (MARQUES) 3, apontou para um 
encurtamento da cadeia inspiratória e pos
terior principalmente a nível de paraver
tebrals. As demais encontravam-se dentro 
dos parâmetros de normalidade. 

Na posição sentada foi observado uma 
inversão das curvas lombar e torácica e 
inclinada para a frente foi observado uma 
convexidade acentuada na região torácica 
direita e uma rotação de tronco à es
querda. 

O tratamento fisioterápico tinha por objeti
vo realizar um alinhamento global e mais 
especificamente corrigir as inversões das 
curvas lombar e torácica e diminuir a con
vexidade e a rotação de tronco, sempre 
trabalhando em direção à simetria dos 
hemicorpos. 

No início optou-se por trabalhar deitada, rã 
no chão para melhorar a função da cadeia 
inspiratória passando em seguida para as 
posições em pé, sentada e inclinada para a 
frente, sendo estas duas últimas as 
preferidas, pois facilitava a vizualização da 
escoliose e por ser mais fácil "pegá-la" nas 
mãos. 

Os ângulos da curvatura da escoliose foram 
calculados segundo o método de COBB. 
Uma linha é traçada perpendicularmente à 
margem superior da vertebra que mais se 
inclina para a concavidade. Também é 
traçada uma linha na borda inferior da 
vertebra mais inferior com a angulação 
em direção à concavidade. É considerado 
o ângulo destas linhas confluentes. A 



vertebra apical é identificada mas não faz 
parte da medida ( C A I L L I E T ) 1 . 

RESULTADOS 

A dor referida ao início na região tóraco-
lombar desapareceu após seis sessões e a dor 
nos MMII ao final de cinco sessões. Após 16 
sessões com duração de uma hora cada, pu
demos verificar que houve uma diminuição 
significativa na curva escoliótica (Figura 2). 

Figura 2 - Curva escoliótica após 16 sessões 
de fisioterapia 

O alinhamento das cristas ilíacas, ao RX, 
mostrava uma diferença de um centimetro, 
sendo o membro inferior direito mais baixo 
que o esquerdo. Na segunda radiografia 
realizada após quatro meses, esta diferença 
passou a ser de 0,3 milímetros, havendo 
portanto um ganho de 0,7 milímetros. 

Com relação ao ângulo da curvatura, ini
cialmente este era de 20 graus e passou a 

10 graus, havendo portanto um ganho no 
alinhamento vertebral. 

DISCUSSÃO 

A literatura pouco se refere ao tratamento 
fisioterápico empregado na escoliose e 
menos ainda em relação aos resultados 
deste. A escoliose sempre foi entendida 
como uma deformidade que adquire ares de 
definitiva, pouco importando o que se faz 
em termos de fisioterapia. Alguns autores 
referem-se a alguns métodos de correção, 
aos exercícios físicos, à estimulação elétri
ca etc, mas boa parte da literatura é reser
vada para falar do uso de coletes como 
forma de correção da escoliose e entre eles 
o mais usado é o de Milwaukee. Devido à 
rotação que acompanha a curva escoliótica, 
muitos a julgam irreversível e poucos acredi
tam na diminuição dos ângulos da curvatura. 

Após o término do crescimento vertebral 
(por volta dos 15 anos nas meninas), a coluna 
é menos flexível e portanto menos corrigí-
vel (Cailliet) 1. A nossa paciente estava 
próximo da idade limite de final de cresci
mento, e ainda apresentava uma flexibili
dade vertebral, o que facilitou a correção. 

Como na escoliose as vertebras inclinam-se 
para o lado da concavidade e a face ante
rior das vertebras gira para a convexidade, 
o trabalho de fisioterapia realizado com 
esta paciente, pautou-se no seguinte prin
cipio: estimular o alongamento longitudi
nal incluindo aí a concavidade, e ao mesmo 
tempo desrodar os corpos vertebrais. E 
necessário com uma das mãos fazer pressão 
direta e contínua sobre a gibosidade, pedindo 
para que ao mesmo tempo a paciente reali
ze a expiração nesse ponto e com a outra 
mão tracionar as vertebras da concavidade 
para que estas girem em sentido inverso. 

Resumindo é necessário inclinar o tronco 
para o lado da convexidade e rodá-lo para o 
lado da concavidade. 



MARQUES, A.P.. Scoliose trated with Global Postural Reeducation. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, 
v.3, n.1/2, p. 65 -68, jan./dez., 1996 

ABSTRACT: This is a report case of patient suffering from toracic scoliosis submitted to 
physiotherapy treatment. She presented pain and toracic curve of 20 grades and was treated with 
stretching, drawing on Global Postural Reeducation approach. The case has referred no symptoms 
after few sessions and diminuition often grades in scoliosis curve and 0.7 mm at iliacs crists. 

KEY WORDS: Physical therapy. Scoliosis, therapy. 
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TESES / DISSERTAÇÕES 

CARACTERIZAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE UM GRUPO 
DE FISIOTERAPEUTAS DA CIDADE DE CURITIBA 

Vera Lúcia Israel* 

ISRAEL, V. L. Caracterização da atuação profissional de um grupo de fisioterapeutas da cidade de 
Curitiba. São Carlos, 1993. Dissertação (mestrado) - Centro de Educação e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de São Carlos. [Resumo em Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.3, n.1/2, 
p. 69-70, jan. / dez., 1996]. 

RESUMO: Este estudo procurou caracterizar a atuação profissional de um grupo de 89 fisiotera-
peutas da cidade de Curitiba, realizando um levantamento de alguns aspectos dessa atuação. Foram 
investigadas as funções que estavam sendo exercidas por esses participantes, as áreas de atuação, os 
locais de trabalho, as atividades que os fisioterapeutas estavam desenvolvendo, e levantou-se os 
aspectos positivos e dificuldades encontradas por estes profissionais em sua prática. O objeto de 
estudo foi a atuação profissional do fisioterapeuta, tendo sido aplicado um questionário composto de 
12 questões (abertas e fechadas). As respostas dos participantes foram sistematizadas em categorias 
através de análise de conteúdo. Os principais resultados obtidos com a categorização inicial tiveram 
um tratamento estatístico destacando e reforçando os dados mais relevantes para caracterização dos 
aspectos escolhidos da atuação profissional do grupo de fisioterapeutas. O grupo era predominante
mente do sexo feminino (78,7%), com faixa etária entre 21 e 30 anos (86,5%), formados pela Ponti
fícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR (64,0%), antes de 1990 (61,8%). O atendimento em 
clínicas foi o mais citado com 51,7%, sendo 47,2% em clínica de caráter particular. A função mais 
exercida foi a de "fisioterapeuta" (82,0%); a área mais freqüentemente indicada foi 
"traumato-ortopedia" (33,7%); e a atividade mais desenvolvida com 76,4% foi "atendimento pro
priamente dito". Os aspectos positivos ressaltados foram com relação aos benefícios para o cliente 
(70,8%), e as dificuldades encontradas mais comumente se referiram ao profissional e seu aperfei
çoamento (66,3%). Foi realizada uma análise dos principais dados obtidos sobre a prática dos fisiote
rapeutas participantes, na qual foi estudado um modelo de profissão, a relevância social da Fisiote
rapia e os principais estudos da literatura. Tendo sido abordada a necessidade de uma mudança na 
atuação do profissional para que cumpra de forma mais adequada suas funções tradicionais e, princi
palmente, as funções sócio-educacionais da Fisioterapia e do fisioterapeuta perante a comunidade 
onde atua. 

DESCRITORES. Fisioterapia. Atuação profissional. 
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Curitiba. São Carlos, 1993. Dissertação (mestrado) - Centro de Educação e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Carlos. [Resumo Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., v.3, n.1/2, p. 69 -
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ISRAEL, V. L. Professional practice of a physiotherapist group from Curitiba. São Carlos, 1993. 
Dissertação (mestrado) - Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de 
São Carlos. [Abstract Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., v.3, n. 1/2, p. 69 - 70, jan. / dez., 1996]. 

ABSTRACT: This study was aimed at characterizing the professional practice of a group of 
eighty-nine physiotherapists from the city of Curitiba, by making a survey of some aspects of this 
practice. The functions performed by the participants, the fields of practice, the work places as well 
as the activities that were being developed by the physiotherapists, were all investigated. That being 
done, the positive aspects and the difficulties encountered by these professionals in their practice 
were then identified. The study focused on the professional practice of the physiotherapist. After a 
questionnaire made up of twelve questions (both essay and multiple choice ones) had been filled in, 
the participant's answers were arranged into categories according to content analyses. Then, after 
having applied statistics on the main results obtained in these categories, the most relevant data was 
emphasized in order to characterize the aspects that were chosen for the professional practice of the 
physiotherapists's group. This group consisted mainly of female physiotherapists (78,7%), 86.5% 
ranged from 21 to 30 years old; 64.0% had taken their majors at Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná - PUC-PR, and 61.8% had graduated before 1990. The clinical assistance given to patients 
was quoted the most (51.7%), 47.2% out of which was done in private clinics. The function 
performed the most was the physiotherapist's (82.0%); the field most frequently referred to was 
trauma in orthopedics (33.7%); the activity applied the most was physioterapeutic assistance itself 
(76.4%). Moreover, the positive aspects mostly emphasized were the ones related to the patient's 
benefits (70.8%), and the difficulties most commonly encountered were the ones related to the 
professional and his or her own improvement (66.3%). Therefore, this research shows an analyses of 
the principal data obtained on the practice of the physiotherapists involved, in wicha pattern for the 
profession, the social relevance of the Physiotherapy and the main bibliography, were studied. It also 
emphasizes the need for a change in professional practice, so that it can more adequately fulfill its 
traditional functions, and more importantly, the socio-educational functions of the Physiotherapy and 
of the physiotherapist before his or her community. 

KEY WORDS: Physical therapy. Profissional practice. 
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publicação sugere que os trabalhos de investigação científica 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 e 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 consecutivãmente. 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., Ionta, M. K., Myers, B. J. Facilitação 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. Thorafare, NJ.: C. B. 
Slack, 1977. p. 377-427. 

• Partes de Monografias (sem autoria especial) 
Rothstein, J. M., Roy,S. H., Wolf, S. L. The rehabilitation specialist's handbook. Philadelphia: 

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

• Dissertações, Teses 
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 de periódicos 
Kozelka, J. W., Christy, G. M., Wurtor, R. D. Somato autonomic reflexes in anesthetized and 

unaesthetized dogs. J. Auton. Nerv. Syst. v.3, n.2, 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 em 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. Para organização das figuras observar o mesmo procedimento adotado para 
as tabelas. 
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elaboração do trabalho. 






