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EDITORIAL 

FISIOTERAPIA E REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

Recentemente, em todo o Brasil, fisioterapeutas, foram mobilizados para discutir as diretrizes curriculares 
dos cursos de Fisioterapia. Há que louvar a iniciativa do Ministério de Educação e do Desporto (MEC), em 
discutir a uniformidade da estrutura curricular em nível de Brasil. 

No caso específico da Fisioterapia, esta discussão foi feita com base em um perfil profissional desejado, 
levando-se em conta a regionalidade de cada curso para inclusão ou retirada de determinados conteúdos, 
porém a formação de um físioterapeuta generalista permeou em todas as discussões. 

Para definição do perfil profissional desejado levou-se em conta o Artigo Io da Resolução COFFITO -
80 relativa ao exercício profissional do Físioterapeuta (Diário Oficial da União 21/05/87, p. 7609), que diz 
o seguinte: "é competência do físioterapeuta, elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como 
avaliação físico-funcional, sendo esta, um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas 
fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e 
no seu funcionamento, com a finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas considerados 
os desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade; prescrever, baseado no constatado na 
avaliação físico-funcional, as técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar 
ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo 
terapêutico no paciente; dar altas nos serviços de fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas 
que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade da continuidade destas práticas terapêuticas. 

Para se formar um profissional com o perfil desejado, levando em conta o alto padrão de qualidade e os 
princípios de ética e bioética, a universidade juntamente com o seu corpo docente, deve criar condições para 
desenvolver as habilidades e competências para o exercício pleno da profissão. Surgem algumas questões: 

• Como formar profissionais com o perfil preconizado pelo COFFITO se em muitos cursos o aluno 
tem menos de quatro horas de aula diária? 

• Como formar profissionais competentes se em muitos cursos as aulas "práticas" de, por exemplo, 
cinesioterapia, eletroterapia, etc, são oferecidas a grupos de até 80 alunos? 

• O que fazer quando o aluno faz estágio apenas em uma clínica (sem acesso a todas as áreas que lhe 
permitam ter a formação generalista), com carga horária reduzidíssima e muitas vezes em grupos de 
15 alunos para um supervisor, onde ao invés de treinamento prático o aluno assiste a demonstrações? 

Quais seriam as condições? 
Carga horária e conteúdo curricular adequado 
Carga horária adequada com no mínimo 4.320 horas (não confundir com horas aula); 

• Especial atenção quanto ao estágio supervisionado que deve perfazer 25% da carga horária total; 
• Observar as recomendações da comissão de especialistas do MEC quanto à relação professor aluno 

nas diferentes fases de sua formação: 50/1 nas aulas teórica; 15/1 nas aulas práticas de laboratório e 
pré-profissionalizantes; 6/1 nas práticas de fisioterapia clínica e 4/1 nas práticas terapêuticas (estágio 
supervisionado). 

Na maioria das vezes as universidades propõem cursos de Fisioterapia e não se dão conta do conjunto de 
recursos necessários para ministrar um curso com condições para formar bons profissionais: biblioteca, 
salas de aula adequadas para aulas teóricas e práticas, laboratórios de disciplinas básicas e profissionalizantes 
e o que é mais crítico: local onde estagiar, com supervisores suficientes e preparados. 

Fica relegado a um segundo plano a elaboração de monografias pelos alunos. Na maioria dos cursos é 
uma exigência curricular, porém não existem professores preparados e nem disponíveis para tal orientação. 
É importante lembrar que a monografia pode ser o primeiro momento de uma produção de conhecimentos 
(pesquisa), iniciação científica e um futuro mestrado e doutorado. 

Outro aspecto não valorizado é a formação dos docentes. Embora haja uma exigência quanto à titulação, 
as universidades tem investido muito pouco na formação de seus docentes, dificultando sua saída para 
cumprir créditos na pós-graduação, participar de simpósios e congressos e em ajuda financeira para cumprir 
tais atividades. 

Acredito que se estes aspectos forem observados pelas universidades, escolas isoladas, coordenadores 
de curso e até pelo vestibulando quando procura um curso de Fisioterapia, a qualidade vai ser preservada, 
formando em última análise um profissional competente para atuar junto à população e com isto contribuir 
para a melhora da sua qualidade de vida. 

Amélia Pasqual Marques 
Coordenadora do Curso de Fisioterapia da FMUSP 



MECANISMOS E MEDIDAS DE ESPASTICIDADE 

Luci Fuscaldi Teixeira*, Sandra Jean Olney**, Brenda Brouwer** 

TEIXEIRA, L.F., OLNEY, S.J., BRAUWER, B. Mecanismos e medidas de espasticidade. Rev. Fisioter. 
Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 4-19, jan. / jun., 1998. 

RESUMO: Este artigo apresenta uma revisão crítica das diferentes técnicas utilizadas para medida ou 
quantificação do grau de espasticidade. 

DESCRITORES: Espasticidade muscular. Medidas, métodos, teorias. 

INTRODUÇÃO 

Otônus muscular c caracterizado pelo 
grau de resistência ao alongamento 

passivo 2 1, apresentando componentes distintos, 
tais como a inércia da extremidade, as proprie
dades mecânico-elásticas dos tecidos muscular 
e conjuntivo e o reflexo miotático 1 8 , 2 8 , 5 0 . 

A espas t ic idade , definida como um 
aumento da resistência ao alongamento 
pass ivo dependente da velocidade do 
alongamento, está associada à exarcebação dos 
reflexos tendinosos, sendo uma das seqüelas 
mais comuns presentes em lesões do sistema 
nervoso central 2 1 ' 3 3 , 3 8 , 4 1 ' 5 5 ' 6 5 ' 7 1 , 7 6 . Pode também 
estar associada a reduções da força muscular, 
da velocidade de contração dos músculos 
acometidos e da amplitude de movimento 
ativo da extremidade envolvida 7 1. Apesar de 

estratégias de tratamento visando a redução 
do tônus muscular continuarem sendo um 
componente importante do processo de 
reabilitação, o grau de espasticidade não se 
correlaciona necessariamente com a função 
motora (e.g., com a velocidade da marcha) 5 7 . 

Ainda que o papel atribuído à espastici
dade na disfunção motora seja menor que o 
sugerido por alguns autores, sua presença na 
muscula tura antagonis ta l imita a força 
produzida pelo músculo agonista durante o 
movimento voluntário 4 0 . O fato da espas
ticidade impedir a performance de movi
mentos balísticos, está bem documentado 4 0 , 5 2 , 
no entanto seu impacto, em movimentos lentos 
e alternados, é menos evidente. 

A quantificação do grau de espasticidade 
continua sendo um problema de difícil 
solução, pelo fato dessa ser influenciada por 
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fatores como ansiedade, depressão, fadiga e/ 
ou temperatura ambiente 2 4 . Esforços para 
quantificar os graus de espasticidade têm se 
concentrado em medidas clínicas subjetivas 
ou em medidas mais objetivas através de 
métodos eletromiográficos, biomecânicos e 
neurofisiológicos. Apesar do que, nenhuma 
medida uniforme foi atingida. 

Uma instrumentação fidedigna e válida é 
essencial para assegurar uma avaliação 
apropr iada da eficácia de in tervenções 
terapêuticas planejadas para reduzir o tônus 
muscular. Fidedignidade refere-se à con
sistência de uma medida, enquanto validade é 
definida como a evidência de que o teste mede 
o que ele foi projetado para medir 6 2. 

Os instrumentos atualmente utilizados para 
quantif icar a espas t ic idade apresentam 
limitações 3 2. Escalas clínicas como a escala de 
Ashwor th , podem não ser sensíveis o 
suficiente para detectar alterações discretas de 
tonus 1 5 , 3 2 , 3 9 . Torques motores, que têm sido 
largamente utilizados 3 2 , 5 8 , 5 9 , são caros e não se 
encontram disponíveis para aplicações em 
rotinas clínicas. Testes neurofisiológicos como 
o reflexo de Hoffman (reflexo-H) são mais 
apropriados para aplicação ao nível dos 
membros inferiores. Aparelhos isocinéticos 
também são utilizados como indicadores do 
grau de res is tência à movimentação 
passiva 1 5 , 1 6 , 3 7 , 5 6 . 

Este artigo proporciona uma revisão das 
diferentes técnicas utilizadas para medida e 
avaliação da espasticidade, assim como 
apresenta uma breve revisão dos seus 
mecanismos fisiopatológicos e do impacto nas 
atividades funcionais. 

FISIOPATOLOGIA 

A fisiopatologia da espasticidade é pouco 
compreendida e teorias conflituosas são 
sugeridas 3 5 , 5 8 , 7 1 , 7 6 . Os mecanismos principais 
incluem reduções nas inibições pré-sinápticas 
Ia e Ib, inibição recíproca, inibição recorrente 
e inibição do grupo n8 ,23 ,35 ,58 ,71 ,76. Um outro 
possível mecanismo relatado é a hiperexcita-
bilidade gama, mas existe grande controvérsia 
com relação a sua importância 7 5. 

O tônus muscular é controlado pelos 
motoneurônios gama 7 0 que inervam as fibras 
intrafusals dos fusos musculares 2 1 , 7 0 . As fibras 
motoras eferentes gama provocam encur-
tamento das fibras intrafusais, que por sua vez 
provocam um alongamento das porções 
equatoriais do fuso, resul tando em um 
aumento de atividade das fibras aferentes Ia 6 6 . 
Envoltas ao redor de cada fibra intrafusal 
encontram-se as terminações de dois grupos 
de nervos aferentes: um grupo maior Ia e um 
grupo menor II. 

As fibras Ia fazem sinapse direta com os 
motoneurônios alfa localizados na medula 
espinhal 8 . A hiperatividade das fibras Ia 
provoca um aumento da atividade alfa, que 
por sua vez provoca contração das fibras 
extrafusais 6 6 , 7 0. Lesões ao nível dos centros 
supraespinhais são associadas à hiperexcita-
bilidade dos motoneurônios gama, fazendo 
com que os fusos musculares se tornem mais 
sensíveis ao a longamento 7 0 . BROUWER e 
ASHBY 1 7 , em um estudo de 22 indivíduos 
normais e 14 indivíduos por tadores de 
paralisia cerebral, usando estimulação magné
tica transcranial para estimular neurônios 
motores dos membros inferiores, postularam 
que as projeções corticoespinhais se encon
tram alteradas em pacientes com paralisia 
cerebral. 

As fibras do grupo II, também sensíveis 
ao alongamento 2 1 , 7 0, tendem a inibir a mus
culatura antagonista e a facilitar a musculatura 
agonista 2 3 , 7 6 . O aumento do tônus extensor 
ocorre devido à perda da facilitação dos inter-
neurônios inibitórios 2 3 , 7 6. 

As fibras aferentes dos órgãos tendinosos 
de Golgi (Ib), localizadas próximo da junção 
músculo-tendinosa, são sensíveis ao aumento 
de tensão. Elas são ativadas pela contração 
muscular ativa 8 , 2 1 , 7 0 , provocando inibição da 
musculatura agonista e facilitação da anta
gonista. Lesões supraespinhais causam uma 
redução da excitação dos interneurônios inibi
tórios Ib, que por sua vez reduzem o efeito 
inibitório ao nível da musculatura agonista e 
sinergista 7 5 , 7 6. 

Ao que se refere à medula espinhal, alguns 



interneurônios inibitórios fazem sinapse com 
as fibras aferentes Ia e reduzem a excitabi-
lidade dos motoneurônios a l fa 2 1 , 5 3 , 7 0 , 7 5 , 7 6 . A 
perda da ação excitatória dos centros supe
riores, ao nível desses interneurônios, resulta 
em uma maior excitação dos motoneurônios 
alfa2 3-5 3-7 3-7 6. 

Ramos colaterais dos motoneurônios alfa 
estimulam as células inibitórias de Renshaw 
na medula espinhal, que por sua vez inibem a 
musculatura agonista e facilitam a antago
nista 2 1 , 7 0 , 7 6 . Lesões supraespinhais reduzem a 
ativação das células de Renshaw 7 0 , 7 6 , fazendo 
com que elas se tornem menos efetivas ao 
inibir a atividade dos motoneurônios alfa, 
aumentando assim o tônus das fibras extra-
fusais 7 5 , 7 6 . 

RELAÇÃO ENTRE ESPASTICIDADE E 
FUNÇÃO 

Espasticidade é considerada ser um 
"impairment". De acordo com a classificação da 
WORLD HEALTH ORGANIZATION73, "impairment" 

se refere a qualquer perda ou anormalidade 
estrutural, seja psicológica, fisiológica ou 
anatômica, enquanto que "disability" se refere 
a qualquer restrição ou falta de habilidade para 
realizar uma atividade dentro de uma situação 
considerada normal. "Disability", que reflete 
o comportamento do indivíduo, é influenciada 
diretamente por " impairments" 2 9 , 7 3 e pelo 
ambiente 2 9. 

Sem t ra tamento , a presença de 
espasticidade causa alterações musculoesque-
léticas como contraturas, que por sua vez 
interferem com a postura e a função, 
produzindo complicações secundárias. Para 
PERRY 5 7 , os pacientes hemiplégicos apresen
tam 2 mecanismos para formação de contra
turas: a presença de espasticidade e a inativi-
dade. A perda da elasticidade, tanto muscular 
quanto dos tecidos moles, e o desenvolvimento 
de deformidades estão associadas à presença 
de espasticidade 3 2 , 7 6. A presença de hipertonia 
crônica causa est iramento excessivo de 
ligamentos e tendões nos lados opostos da 
articulação. Além disso, o desequilíbrio pro
longado das forças ao redor de uma articulação 

pode causar alterações de alinhamento articu
lar c levar n deformidades ósseas, particular
mente em pacientes durante a fase de 
crescimento 4 4. 

A espasticidade é freqüentemente reco
nhecida como causa de impedimento do 
movimento voluntário. Movimentos voluntá
rios ativam de forma inapropriada tanto a 
musculatura agonista quanto a antagonista 4 0. 
A hiperatividade da musculatura antagonista 
interfere com a função dos agonistas. Apesar 
de se ter evidências clínicas de que a presença 
de espast ic idade limita a real ização de 
movimentos voluntários, a evidência empírica 
é controvertida. Tentando elucidar esse 
problema, SAHRMANN e NORTON 6 3 avaliaram 

a relação entre a hiperatividade do reflexo de 
estiramento e a performance de movimento 
voluntário, concluindo que o déficit de 
movimento não era atribuído ao reflexo de 
estiramento. Todavia, eles relataram que a 
capacidade funcional se correlacionou com o 
grau de espasticidade. FELLOWS et a l . 2 6 , 
avaliando a performance da movimentação 
voluntária da articulação do cotovelo em 25 
pacientes com hemiparesia espástica, também 
observaram que, em condições normais, o 
alongamento dos músculos antagonistas, 
durante a flexão do cotovelo, não produz 
ativação anormal dos antagonistas, sugerindo 
que hipertonia não contribui para o défict de 
movimento observado. 

É bem documentado que a presença de 
espasticidade impede a performance de 
movimentos balísticos 5 2, mas o seu impacto 
em movimentos lentos e alternados é menos 
evidente. Existem relatos que a hiperatividade 
dos músculos espásticos além de limitar o 
movimento, está associada a déficts de 
coordenação 1 4 , 5 2 . HESSE et al. 3 4 , avaliando a 
eficácia do tratamento com a droga botulina 
na redução de espasticidade ao nível dos 
membros inferiores em pacientes hemiparéti-
cos, observaram uma melhora, nas medidas 
de tempo e distância durantea marcha, 
associada a uma diminuição do grau de 
espasticidade ao nível dos flexores plantares 
e avaliada clinicamente. BRAR et al. 1 5 alega que 
a presença de espasticidade, mesmo em grau 



leve a moderado, afeta a qualidade das 
habilidades mais refinadas necessárias às 
atividades laborais e recreativas. 

A relação entre a espasticidade e a perfor
mance funcional é controvertida. A presença 
de espasticidade, ao nível da musculatura dos 
membros inferiores, interfere na interação 
normal entre os músculos agonis tas e 
antagonistas, e altera a qualidade da perfor
mance durante a marcha 7 2 . Porém, DIETZ e 
BERGER 2 5 sugerem que a perda de flexibilidade 
muscular durante a marcha em pacientes 
espásticos é devida a alterações das proprieda
des mecânicas das fibras musculares e não à 
presença de espasticidade. De acordo com 
MASSAGLI 4 8 , a presença de espasticidade não 
é responsável por grande parte do déficit 
funcional observado em pacientes portadores 
de lesões de neurônio motor superior, sendo 
os s inais mais impor tantes a fraqueza 
muscular, a perda de destreza e o grau anormal 
de contração. PERRY 5 7 relata que apenas 
pacientes com um bom controle motor recu
peram a função normal após a espasticidade 
ser tratada através de rizotomia seletiva. 

Apesar de pequenas mudanças no status 
funcional serem esperadas, com alterações 
leves a moderadas dos graus de espasticidade, 
é importante correlacionar flutuações nos 
graus de espasticidade com mudanças no 
status funcional. Espasticidade é uma entidade 
clínica e uni fenômeno fisiológico considerado 
complexo e difícil de ser mensurado. No atual 
contexto, mais estudos se fazem necessários 
para determinar melhor a relação entre a 
espasticidade e a função, assim como investi
gar se as medidas funcionais são capazes de 
detec tar mudanças discretas no tônus 
muscular. 

MEDIDA DE TÔNUS MUSCULAR 

O tônus muscular é um parâmetro difícil 
de ser medido, em parte devido à comple
xidade encontrada ao se tentar caracterizá-
jQ32,38,75 A presença de resistência durante a 
movimentação passiva é freqüentemente 
utilizada para quantificar o tônus muscu-
j a r i3,i6,38,5456 Contudo, vários fatores contri

buem para o aumento da resistência à movi
mentação passiva observada em pacientes 
espásticos 3 2 , 3 8, e uma diferenciação entre as 
tensões causadas pela espasticidade e pelas 
propriedades viscoelásticas dos tecidos moles 
nem sempre é poss íve l 3 2 , 3 8 , 5 7 , induzindo a 
planos de tratamento inapropriados. Segundo 
PERRY 5 7, existe uma resposta muscular susten
tada que imita uma contratura, e a distinção 
de uma contratura causada pela ação muscular 
reflexa é difícil de ser detectada sem um blo
queio das vias neurais. A perda da flexibilidade 
articular pode ser de natureza viscosa/plástica 
ou elástica. A rigidez visco-plástica depende 
da velocidade, enquanto que a elást ica 
depende do deslocamento 3 1 , 7 4. De acordo com 
HUFSCHMIDT e MAURITZ 3 5 , o tônus muscular 

em repouso e durante uma movimentação 
passiva lenta depende apenas das propriedades 
intrínsecas do músculo, e a presença de 
atividade eletromiográfica em altas velocida
des leva a concluir que a atividade reflexa é 
responsável pelo aumento da resistência 3 5. 

Vários métodos qualitativos e quantitativos 
se encontram disponíveis para a mensuração 
do tônus muscular. Alguns incluem escalas 
ordinais e testes de reflexos tendinosos 6 , 3 9 , 4 2 . 
A presença de clônus e do sinal de Babinski é 
também associada com hipertonia, sendo 
algumas vezes utilizada como indicador de 
espasticidade. Medidas neurofisiológicas, 
como o reflexo-H e a resposta muscular (M) 
ou a razão H-máximo/M-máximo (Hmax/ 
Mmax) fornecem uma medida quantitativa da 
exceitabilidade dos motoneurônios alfa 3 8 , 5 1. De 
forma similar o teste do pêndulo tem sido 
utilizado para avaliação do tônus muscular 3 8 , 3 9 . 
Porém, esses últimos testes são mais apropria
dos para medida de tônus ao nível das extremi
dades inferiores. Dinamômetros manuais 4 7 e 
aparelhos isocinéticos têm sido também 
usados para medir o grau de resistência 
apresentado durante a mov imen tação 
p a s s i v a 1 2 , 1 6 , 2 7 , 3 7 , 5 6 . BROBERG e G R I M B Y 1 6 

observaram uma boa correlação (r=0,84) entre 
as medidas de torque durante a movimentação 
passiva e a avaliação clínica do tônus em 
pacientes espásticos, sugerindo ser este um 
método apropriado para avaliação da eficácia 



de intervenções terapêuticas. 

MEDIDAS CLÍNICAS 

A espasticidade pode ser medida clinica
mente pela estimativa do grau de resistência 
encontrado quando uma articulação é movida 
em seu arco de movimento, fazendo com que 
grupos musculares específicos sejam alonga
dos 1 0 . Como a resistência ao alongamento 
depende da velocidade na qual a articulação é 
movida, uma velocidade padrão se torna 
necessária para assegurar fidedignidade das 
medidas 3 0. Escalas ordinais são freqüentemen
te utilizadas para graduar a severidade da 
espasticidade 1 0 ' 1 3 , 3 7 , 3 8 ' 6 5 .0 tônus muscular é, em 
geral, graduado numa escala de 0 a 5, sendo 0 
indicativo de flacidez e 5 indicativo de um 
aumento acentuado do tônus 3 7. 

GRAU 

0 = 
1 = 

1+ = 

2 = 

3 = 

4 = 

*Adaptada de BOHANNON e SMITH 1 3 

SLOAN et al. 6 5, num estudo em 45 pacientes 
hemip lég icos , também invest igaram a 
fidedignidade entre examinadores da versão 
modificada da escala. O grau de espasticidade 
dos flexores e extensores das articulações dos 
joelhos e cotovelos foi medido por 4 examina
dores. Maiores coeficientes de correlação 
foram observados para os escores do cotovelo 
(r=0,74) comparados com os do joelho 
(r=0,37). 

A escala de Ashworth e a sua versão 
modificada, ambas validadas 4 8, são as escalas 
mais utilizadas na avaliação do tônus muscu
lar 1 0 , 1 3 , 6 5 . ASHWORTH 5 descreveu uma escala 
ordinal de 5 pontos para graduação da 
resistência encontrada durante o alongamento 
passivo, com 0 correspondendo a um tônus 
normal e 4 correspondendo a um aumento de 
tônus tão severo que a articulação se encontra 
rígida 5 , 1 3 , 3 8 . Objetivando tornar a escala mais 
sensível a mudanças, BOHANNON e SMITH 1 3 

modificaram a escala de Ashworth acrescen
tado o grau " 1 +" (Tabela 1) e mudaram discre
tamente as definições. Uma alta fidedignidade 
entre os examinadores (r=0,847; p<0,001) 
observou-se, quando a versão modificada foi 
utilizada para medir a espasticidade dos 
músculos flexores do cotovelo em pacientes 
espásticos. 

Medidas clínicas de espasticidade, como 
a escala modificada de Ashworth proposta por 
BOHANNON e SMITH 1 3 , têm algumas vantagens. 
Tais testes não requerem equipamento, são 
simples de ser utilizados e podem ser aplicados 
rapidamente sem gastos materiais. Contudo, 
uma das limitações desse tipo de escala ordinal 
é a falta de padronização. A subjetividade da 
escala faz com que ela seja menos fidedigna, 
particularmente porque o escore é dependente 

TABELA 1 - ESCALA DE ASHWORTH MODIFICADA* 

DESCRIÇÃO 

Tônus muscular normal 

Discreto aumento do tônus muscular, manifestado por contração e relaxamento ou por 
uma resistência mínima no final do movimento quando a articulação afetada é fletida ou 
estendida 

Discreto aumento do tônus muscular, manifestado por contração asso-ciada a uma resis
tência mínima durante o restante (menos da metade) da amplitude de movimento (ADM) 
Aumento mais pronunciado do tônus muscular durante a maior parte da ADM, mas a 
movimentação passiva é facilmente realizada. 

Aumento considerável do tônus muscular e a movimentação passiva é realizada com 
dificuldade 

Articulação afetada rígida em flexão ou extensão 



da interpretação do examinador. A reprodução 
na graduação dos escores se torna ainda mais 
difícil dev ido ao grau de var iação da 
espast ic idade 3 8 , 6 0 . Essas escalas oferecem 
apenas informações qualitativas, carecem de 
reprodutibilidade (temporal e entre exami-
nadores) e dependem em de um efeito de 
grupo, no qual a maioria dos escores se 
concentra nos graus intermediários 3 8 , 3 9. Ainda 
que utilizada nos membros inferiores para 
avaliar eficácias de tratamento 1 , a escala 
modificada de Ashworth apresenta fidedigni-
dade entre examinadores, apenas para medida 
de espasticidade ao nível dos membros supe
riores 1 3 , 6 5 e não é recomendada para avaliação 
de espast icidade ao nível dos membros 
inferiores 6 5. 

MEDIDAS ELETROMIOGRÁFICAS 

Apesar da eletromiografia (EMG) de 
superfície ser um coadjuvante útil ao exame 
c l ín ico para d i ferenciar cont ra tura de 
espasticidade 4 8, a sua utilidade como medida 
de tônus muscular não é confirmada na 
literatura. Registros precisos da atividade 
muscular nem sempre são possíveis e a 
fidedignidade é em geral pobre, provavel
mente devido à utilização de eletrodos de 
superfície que são difíceis de ser reaplicados 
com precisão. Outra limitação da EMG se 
refere a sua incapacidade de diferenciar a 

atividade muscular voluntária da atividade 
espontânea dos músculos espásticos 3 0. Além 
disso, em pacientes espásticos estímulos 
muitos leves (e.g., a fala) podem desencadear 
a t iv idade e le t romiográf ica imed ia ta 7 . 
BASMAJIAN 7, num estudo de velocidade de 
condução nervosa em 27 pacientes hemiplé-
gicos espásticos, observou que lesões do 
neurônio motor superior afetam a funcio
nalidade do neurônio motor inferior, tornando-
se difícil localizar o nível de anormalidade, 
ou seja, diferenciar uma lesão do neurônio 
motor superior da inferior, através do estudo 
de velocidade de condução nervosa. 

MEDIDAS NEUROFISIOLÔGICAS 

Os métodos neurofisiológicos geralmente 
envolvem medidas de excitabilidade dos 
motoneurônios e incluem o reflexo-H, a onda-
F e os reflexos tendinosos. A grande desvan
tagem desses métodos é a fraca correlação 
entre cada teste e o status clínico da espas
ticidade. 

Reflexo de Hoffman (Reflexo-H) 

O reflexo de Hoffman elicitado, quando 
empregamos um estímulo submáximo a um 
nervo periférico, para ativar as fibras Ia, 
representa o reflexo miotático monosináptico 
mais importante (Figura 1). 

FIGURA 1 - TRAÇADO TÍPICO DAS RESPOSTAS MUSCULAR (M) E REFLEXA (H) DO 
TRÍCEPS SURAL APÓS ESTIMULAÇÃO SUBMÁXIMA NA REGIÃO POPLÍTEA 



HUGON 3 6 sugeriu um protocolo prático para esquemática do teste encontra-se ilustrada na 
a realização do teste. Uma representação Figura 2. 
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FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA COLETA DO REFLEXO-H 

A normalização da amplitude do reflexo-
H com a resposta muscular máxima (Mmax) 
proporciona uma medida indireta da excitabi-
lidade do motoneurônios 2, a qual é altamente 
reproduzível (r=0,91) em pacientes hemiplégi-

cos espásticos 4 5, sendo a razão Hmax/Mmax 
maior que o normal 2 4 5. Porém, essa razão Hmax 
/Mmax tem demonstrado grandes variações 
individuais2 3, assim como uma falta de correla
ção estatística entre os achados clínicos 2 3- 4 5. 



Além disso, a razão H/M demonstra uma 
mudança pequena em resposta ao tratamento 
clínico 3- 3 9 , 7 2, indicando não ser uma medida 
sensível o suficiente para avaliar mudanças na 
excitabilidade dos motoneurônios 4 5. 

Onda-F 

A onda-F, causada pela estimulação do 
neurônio motor ativado centrifugamente, não 
é considerada um reflexo, uma vez que ambas 
as vias, aferente e eferente, dessa resposta 
consistirem do mesmo axônio motor alfa 2 2. 
Registrada, ao estimular um nervo misto e 
detectada sobre um músculo distai suprido por 
aquele nervo, a onda-F apresenta uma 
amplitude menor que a onda-M e é variável 
em latência e configuração 2 2, quando compa
rada com a resposta muscular. Um estímulo 
supramáximo, que abole o reflexo-H, é utili
zado. O potencial elétrico caminha em direção 
à medula espinhal via fibras motoras eferentes 
para ativar os neurônios motores. Após 
aproximadamente 1 msec, retorna e caminha 
em direção às mesmas fibras motoras , 
produzindo um potencial de ação relativamen
te pequeno 3 8 . A onda-F também reflete 
indiretamente a excitabilidade dos motoneurô
nios alfa 2 3. Um aumento da persistência e da 
amplitude da onda-F tem sido observado em 
pacientes espásticos, refletindo um estado de 
hiperexcitabilidade central 3 8 , 5 1 . Apesar de não 
se correlacionar com o grau clínico de espasti
cidade, a onda-F pode ser detectada no adulto 
em quase todos os músculos esqueléticos e tem 
se mostrado sensível o suficiente para avaliar 
a eficácia de procedimentos terapêuticos 5 1. 

Reflexo tendinoso 

O reflexo tendinoso elicitado ao se aplicar 
um estímulo ao tendão pode ser utilizado para 
estimular os fusos musculares e conseqüen
temente, o reflexo miotático. A normalização 
do reflexo tendinoso máximo (Tmáx) com 
Mmáx (Tmáx/Mmáx) nos permite fazer 
comparações com experimentos e entre indiví
duos. Um aumento da amplitude do reflexo 
tendinoso tem sido observado em músculos 

espásticos, resultando numa razão Tmax/ 
Mmax de aproximadamente 0,60 em pacientes 
portadores de espasticidade severa e de 
aproximadamente 0,30 em indivíduos nor
mais 4. Todavia, a razão Tmax/Mmax também 
demonstra uma mudança discreta em resposta 
ao tratamento clínico 7 2 e não parece ser uma 
medida apropriada para avaliar alterações da 
excitabilidade de motoneurônios 5 1. 

As medidas de excitabilidade dos moto
neurônios nos proporcionam uma idéia com 
relação ao aumento de tônus muscular, mas 
não levam em consideração o fato do grau de 
espasticidade ser dependente da velocidade de 
alongamento. Portanto, é impossível deter
minar o grau de espasticidade apenas através 
de medidas estáticas. 

MEDIDAS BIOMECÂNICAS 

As medidas biomecânicas, util izadas 
largamente na última década, avaliam o torque 
ou o movimento aplicado diretamente na 
articulação. Dentro desses métodos os mais 
utilizados são: o método gravitational 6 , 9 , 6 8 , o 
método manual 5 6 , 6 7 , o método de deslocamento 
controlado 5 8 , 5 9 e o método de torque contro
lado 2 8. 

Método gravitacional: teste do pêndulo 

O teste do pêndulo, utilizado para avalia
ção de tônus do músculo quadriceps 6 , 9 , 6 8 , vem 
sendo endossado como uma medida prática. 
Ele apresenta variabilidade mínima e uma 
precisão alta, requer mínima cooperação do 
paciente e o mais importante: correlaciona -
se significativamente com os achados clíni
cos 3 9 , 4 3 . Bohannon 1 1 realizou o teste de pêndulo 
com auxílio de um dinamômetro Cybex II em 
pacientes portadores de lesões cerebrais e 
relatou um índice de fidedignidade alto 
(correlação intraclasse CIC= 0,96). A grande 
limitação deste teste é que ele pode ser utiliza
do apenas para medida de tônus do quadriceps 
e não é apropriado para outros grupos muscu
lares 3 0. 



Para real izar o leste, c o m o i lustrado na 

F i g u r a 3 , p o s i c i o n a - s e o pac i en t e confor-

t a v e l m e n t e e m s u p i n o c o m as p e r n a s 

p e n d e n t e s s o b r e a b o r d a d a m e s a . U m 

ele t rogoniômctro é acoplado à ar t iculação do 

joe lho . 

FIGURA 3 - PREPARAÇÃO DO PACIENTE PARA O TESTE DO PÊNDULO 

O examinador e leva a perna do paciente 

ate atingir a posição horizontal c, quando este 

encontra-se comple tamente relaxado, deixa a 

perna cair, a qual oscila levemente sob a ação 

da grav idade . A l iberdade de mov imen to é 

essencial para realização correta do teste. Após 

o e x a m i n a d o r d e i x a r a p e r n a c a i r , a 

espast icidade bloqueia a osci lação normal da 

perna e reverte a direção do movimen to . 

U m exemplo de u m a resposta t ípica do 

teste cm um indivíduo normal é apresentado 

na Figura 4. 

FIGURA 4 - RESPOSTA TÍPICA DO TESTE DE PÊNDULO EM UM INDIVÍDUO NORMAL 



A ( ) representa a amplitude de movimento 
do membro a partir da posição de completa 
extensão (180°) até ângulo de repouso final. 
Em indivíduos normais o ângulo de repouso 
final é de aproximadamente 90°, enquanto que, 
com a presença de uma espas t ic idade 
moderada ou severa, o membro não atinge 90°. 
Aj representa a amplitude de movimento 
quando o membro parte da posição de repouso 
ao primeiro vale (valor mínimo da primeira 
oscilação). Em indivíduos normais, a razão AJ 
A{ ) é geralmente acima de 1,6. Por este motivo, 
um índice de relaxamento corrigido (IRC) é 
utilizado e calculado da seguinte forma: IRC= 
A,/l ,6A ( ). Um IRC próximo de 1 significa um 

tônus normal, um IRC<1 significa graus 
diferentes de espasticidade e um IRC>1 
significa graus diferentes de hipotonia 3 9. Esta 
razão é considerada o guia quantitativo mais 
fidedigno. 

Este método, como ilustrado na Figura 5, 
oferece possibilidades distintas para registrar 
diferenças, tanto qualitativas quanto quantita
tivas, entre indivíduos normais e pacientes por
tadores de espasticidade. O aumento do tônus, 
não importa a causa, reduz a oscilação livre 
da perna. Tanto a amplitude quanto o tempo 
de oscilação se encontram reduzidos no mem
bro espástico. 

FIGURA 5 - TESTE DO PÊNDULO EM UM PACIENTE HEMIPLEGICO 

O teste do pêndulo é capaz de demonstrar 
mudanças mínimas no tônus, visto que ele 
p roporc iona uma medida refinada de 
graduação 9 , 4 3. Até o momento, nenhum teste 
similar para avaliar o tônus ao nível dos 
membros superiores se encontra disponível. 
O teste de pêndulo tem sido utilizado em 
indivíduos normais, rígidos e espásticos, 
demost rando ser uma medida prát ica e 
reproduzível 6 , 9 , 3 9 , 6 8 . 

Método manual 

Mudanças no comprimento dos músculos 
flexores plantares podem ser avaliadas, 
realizando-se uma flexão dorsal passiva do 
tornozelo, determinando o ângulo, no qual a 
resistência inicial é percebida (Ao) e subtraindo 
este valor daquele do ângulo além Ao, no qual 
uma resistência máxima é percebida ( A m a x ) 6 7 . 

A magnitude da diferença apresenta uma 



relação positiva com a distensibilidade do 
músculo e do tecido conjuntivo, de tal forma 
que uma diferença Amax-A ( ) reflete que o 
tendão alonga-se sem que o ventre muscular 
se alongue 6 7. A precisão desta medida depende 
do relaxamento do músculo a ser testado. 
Assim uma avaliação cuidadosa do tonus em 
repouso é necessária. É importante observar 
que essa medida não proporciona informação 
sobre o estado dos componentes ativos do 
músculo testado. 

Método de deslocamento sob controle 

Métodos biomecânicos para medir o grau 
de espasticidade através da determinação da 
res is tência a uma forma sinusoidal de 
estimulação ao nível do tornozelo, têm sido 
u t i l i z a d o s 2 8 , 4 2 ' 4 9 , 6 0 ; p roporc ionando uma 
medida quantitativa e fidedigna do tônus 
muscular , além de apresentar uma alta 
correlação com os achados cl ínicos 2 8 , 3 9 . O 
tônus muscular é constituído de fatores 
distintos tais como a inércia da extremidade, 
as propriedades mecânico-elásticas (dos 
músculos e de tecido conjuntivo) e o reflexo 
de contração muscu la r 2 8 . CHESWORTH e 
VANDERVOORT 2 0 avaliaram a fidedignidade de 
um sistema de torque motor para medir a 
flexibilidade mecânica passiva da articulação 
do tornozelo em 10 mulheres normais. Eles 
relataram CICs variando de 0,86 a 0,94. 
LEHMANN et al 4 2 compararam a flexibilidade 
elást ica e visco-plást ica, em grupos de 
indivíduos normais e espásticos, utilizando 
freqüências variadas; e observaram diferenças 
estatísticas apenas quando altas freqüências 
foram aplicadas. PRINCE et al 6 0 , aplicando 
deslocamento sinusoidal ao tornozelo em 
freqüências variando de 3 a 12 Hz, separaram 
a flexibilidade do tornozelo em componentes 
elástico (conservação de energia) e viscoso 
(dissipação de energia). Eles observaram 
também uma resposta v iscoelás t ica 
proporcional à freqüência num grupo de 9 
crianças portadoras de paralisia cerebral. 
MEINDERS et al. 4 9 , utilizando procedimento 
similar, em grupos de indivíduos espásticos e 
normais, observaram que a intensidade do 

reflexo de estiramento varia com a posição da 
articulação do tornozelo. SEIB et al. 6 4 também 
compararam a flexibilidade elástica e visco-
plástica do tornozelo para avaliar a eficácia 
de tratamento baseados em estimulação elétri
ca funcional. HARBURN et al. 3 2, comparando 
medidas dos componentes neural e não neural 
da espasticidade em indivíduos normais e num 
grupo com seqüela de AVC, relataram que a 
flexibilidade articular não afeta as medidas de 
espasticidade. WHEELDON 6 9 , utilizando molas 
com tensão cons tante para mobi l izar 
passivamente o tornozelo em flexão dorsal a 
partir de uma posição de flexão plantar máxi
ma e elicitar o reflexo de estiramento, obser
vou que o reflexo de estiramento aparece 
precocemente em pacientes espásticos porta
dores de paralisia cerebral quando comparados 
com os dados de indivíduos normais. 

Método de torque sob controle: teste 
isocinético 

Aparelhos isocinéticos foram inicialmente 
utilizados para avaliar a performance muscu
lar. Recentemente, eles também têm sido 
utilizados para medir o grau de resistência 
encontrada durante a movimentação passiva 2 7. 
FIROOZBAKHSH et al. 2 7 , utilizando o dinamô-
metro Kin-Com, desenvolveu um método 
quantitativo para avaliar o grau de espastici
dade através da somatória de 4 amplitudes 
consecutivas de resistência ao torque durante 
a flexão/extensão do joelho em velocidades e 
amplitudes de movimento específicas. 

KATRAK et al . 3 7 , utilizaram o Cybex II 
modificado para avaliar o grau de espasticida
de num experimento clínico projetado para 
determinar o efeito do dantrium na recupera
ção precoce após Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). A modificação do Cybex, através da 
incorporação de um transdutor de torque ultra-
sensível, permitiu a coleta de dados durante a 
movimentação passiva. A resis tência à 
extensão do joelho e à flexão do cotovelo a 
240°/ segundos, foi registrada para ambos os 
dimídios afetado e não afetado 3 7. O fator de 
correção da gravidade não foi utilizado e 



conseqüentemente, os valores do torque 
representaram o peso do membro adicionado 
a qualquer resistência causada por um aumen
to do tônus. Apenas diferenças pequenas 
foram encontradas entre os escores obtidos 
para o dimídio afetado e o não-afetado, suge
rindo que o tratamento com dantrium não foi 
eficaz nessa fase precoce pós-AVC. 

Aparelhos isocinéticos têm sido também 
utilizados para realizar o teste de pêndulo" 1 2 . 
BOHANNON e LARKIN 1 2 descreveram um 

método, no qual empregaram o Cybex II para 
realizar o teste de pêndulo para os músculos 
extensores do joelho. O indivíduo foi posicio
nado em supino na mesa do Cybex, com a 
perna suspensa sobre a borda da mesa. O 
braço, correspondente ao eixo de rotação do 
Cybex, foi alinhado com o eixo de rotação do 
joelho lateralmente. Estando a perna fixa ao 
braço de alavanca e a velocidade estabelecida 
em 300°/segundos, o joelho do paciente era 
passivamente fletido até atingir o ângulo 
máximo possível, sendo devidamente registra
do. Em seguida, o joelho era passivamente 
estendido e, quando o indivíduo se encontrava 
completamente re laxado, o examinador 
deixava a perna cair, possibilitando a oscilação 
livre. A diferença entre o ângulo de flexão 
máxima, previamente registrado, e o primeiro 
ângulo de reversão do movimento foi utilizado 
como um índice de medida de tônus. Os indiví
duos .normais, em média, excederam 115° na 
primeira oscilação reversa, enquanto que os 
indivíduos que apresentavam aumento de 
tônus nos extensores raramente atingiram 90° 
de flexão do joe lho 1 2 . Subseqüentemente, 
BOHANNON 1 1 empregou este índice como 
medida de tônus dos extensores do joelho, 
num estudo com 30 pacientes, dos quais 22 
sofreram AVC e 8 Traumatismo Craniano. O 
índice médio de aumento do tônus foi de 6,1° 
e a fidedignidade obtida entre os experimentos 
foi alta (r=0,96). 

As técnicas biomecânicas baseiam-se na 
hipótese de que a resistência encontrada, du
rante a movimentação passiva, seja devido à 
presença de espasticidade. Todavia, a resistên
cia observada, durante a movimentação 
passiva, é parcialmente determinada por outros 

fatores mecânicos como a estrutura articular, 
a presença de ligamentos e da cápsula; e as 
propriedades viscoelásticas do músculo 1 5- 2 4. 
REBERSEK et a l . 6 1 relatam que a resistência 
encontrada, durante a movimentação passiva, 
é altamente dependente do comprimento do 
músculo e sugere que o valor da resistência 
associada com o comprimento do músculo seja 
documentado. Além disso, os métodos biome-
cânicos requerem equipamentos caros e sofis
ticados; e recursos humanos especializados, o 
que justifica a sua pouca utilização em rotinas 
clínicas. 

CONCLUSÃO 

Uma das metas principais em reabilitação 
neurológica, é reduzir o grau de espasticidade, 
objetivando melhorar a função residual. A 
habilidade de medir o grau de espasticidade 
de forma precisa é importante, visto que várias 
intervenções terapêuticas têm sido desenvol
vidas, objetivando reduzir a espasticidade. A 
expectativa clínica, embora não comprovada, 
é de que haja melhora da função à medida que 
houver redução do grau de espasticidade. 

No contexto atual, os conhecimentos relati
vos à espasticidade são incompletos. A fisiopa-
tologia não se encontra completamente eluci
dada, mas parece estar relacionda com um 
aumento do estado excitatório de nível seg
mentar. Os mecanismos fisiopatológicos 
permanecem obscuros. As causas principais, 
atualmente consideradas possíveis, incluem: 
aumento do nível de neurotransmissores nas 
vias existentes 4 6, alterações na excitabilidade 
dos interneurônios espinhais, hipersensibilida-
de dos receptores e formação de novas 
sinapses através do processo de reinervação 
colateral 5 5. Este último mecanismo, apesar de 
não ser completamente aceito, poderia ser 
responsável pelo curso de tempo variável em 
que a espas t ic idade se desenvolve em 
pacientes neurológicos. 

O tônus muscular deriva das propriedades 
viscoelásticas, plásticas e contrateis inerentes 
às fibras musculares; e fáscia por um lado e o 
comportamento reflexo por outro. Os maiores 
problemas, associados à avaliação de tônus 



muscular, resultam da variação da extensi-
bilidade do músculo e da flutuação dos graus 
da espasticidade 3 8. 

Tentativas para quantificar a espasticidade 
têm sido empreendidas de várias formas direta 
e indireta, levando a um grande progresso no 
desenvolvimento de métodos. Todavia, o 
problema principal permanece insolúvel, ou 
seja, a notável variação individual, observada 
nos graus de espasticidade, em resposta a 
estímulos físicos ou emocionais, interferindo 
significativamente na validade da mais cuida
dosa avaliação. Um problema crucial é que a 
redução da espasticidade não necessariamente 
implica numa melhora da performance e as 
medidas funcionais não têm se mostrado úteis 
para detectar mudanças no grau de espasticida
de. Apesar das medidas funcionais proporcio
narem um parâmetro útil na avaliação das 
atividades de vida diária, elas não refletem o 
grau de severidade da espasticidade por si 3 ! i. 

Enquanto a maioria dos investigadores tem 
avaliado o grau de espasticidade em repouso, 
os problemas maiores encontram-se associa
dos ao movimento 1 9. As medidas biomecâni-
cas representam um instrumento alternativo 
útil na investigação da espasticidade 6 1. A van
tagem dessas medidas, quando comparadas às 
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neurofisiológicas, é que elas podem ser reali
zadas num tempo rápido e com precisão 
suficiente para atingir um valor clínico 
considerável. Quando associadas a atividades 
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ABSTRACTS: This article summarize and analize the procedures for the production of high quality 
photographs grutable for the recording and evaluation of posture. 
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INTRODUCTION 

Photographs can be a useful aid to the 
assessment of posture and body 

mechanics. They provide a two-dimensional, 
static, statement of the subject's posture which 
can be compared with diagrams and other 
posture photographs at the examiner's leisure. 
If of a suitable quality, they can also be used 
as a basis for linear and angular measurements 
concerned with posture. Some of these are 
difficult, or impossible, to take on a living 
subject: others are extremely time consuming 
and thus create difficulties for the subject. 
Posture photographs can be particularly 

valuable as a record of changes in posture over 
time. They are able to record subtle changes 
and inter-relationships between different parts 
of the body which are difficult to measure or 
record in any other way. To be useful, posture 
photographs must be of high quality, and be 
free from distortions which may mislead the 
observer. 

In the context of the present paper the term 
"Quality" is used to imply the following: 1) prints 
from fine-grain negatives; 2) with negligible 
distortion and of; 3) high sharpness and; 4) 
sufficient of size and; 5) appropriate density and; 
6) contrast, so that small details of the subject's 
body are visible on the photographic print. 
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Distortion implies change, or changes, in 
the photographic image that give a misleading 
impression of the subject's posture. In the 
context of photographs of the human body 
four types of distortion are important: 

1. Distortion produced by the lens used to 
make the photographic print. Camera and 
enlarger lenses suffer from a number of 
different kinds of distortion. In the present 
context the most important of these are 
barrel and pin-cushion distortion in which 
straight lines near to, and parallel with, the 
edges of the image are reproduced as 
concave or convex curves. The amount 
of barrel and pin-cushion distortion of a 
particular lens is a function of its design: 
but it may also vary with its distance from 
the object being photographed and the / -
stop used for the photograph. Certain types 
of high quality photographic lenses from 
the best manufacturers limit barrel and 
pin-cushion distortion to very low levels 
and are suitable for producing posture 
photographs. The amount of barrel and 
pin-cushion distortion of a lens can be 
quantified by analysing photographs taken 
of a grid of straight lines of known 
dimensions; 

2. Distortion due to the plane of the film and 
camera lens not being vertical and parallel 
with that of the subject 's body. This 
distortion results in some parts of the 
subject's body being magnified more than 
others. This type of distortion can be 
eliminated completely if the camera is 
precisely aligned to the vertical and is 
parallel to the subject; 

3. Distortion due to parallax error. This results 
in the parts of the subject's body closest to 
the camera being reproduced larger on the 
photographic print than body parts of 
similar size that are further away. For 
example, if the body is photographed from 
the left side, the left foot will be reproduced 
on the print as being larger than the right 
foot which is further away from the camera. 
Parallax error cannot be eliminated but is 
reduced if the subject-to-camera distance 

is increased by increasing the focal length 
of the camera lens. For 35 mm cameras, 
lenses of focal length 50 mm or longer can 
be used for posture photographs: an 85 mm 
lens is a good choice and normally results 
in a camera to subject distance of 16 to 21 
ft (5 to 6.5 m); 

4. Distortion due to the subject's stance and 
to c lothing d is tor t ing the actual or 
perceived shape of their body. This type 
of distortion can be controlled by careful 
preparation and posing of the subject. 

Requirements for the product ion of 
photographs suitable for the assessment of 
posture are considered below. 

PRINTS 

Good quality prints in which the subject is 
reproduced at a minimum height of 10 inches 
(250 mm) high are necessary. If made on 
photographic paper of length 10 inches, the 
prints must be individually made so that the 
image of each subject is enlarged to fill the 
entire size of the photographic paper - with 
no blank space above the subject's head or 
below his or her feet. The density and contrast 
of the photographic image must also be suited 
to the colour and contrast of the subject's skin. 
To have such images produced commercially 
is very expensive and not always satisfactory 
since a commercial processor is not always 
aware of which details are most important for 
the assessment of posture. In our laboratory 
we produce our own prints on black-and-white 
10 by 8 inch photographic paper that has been 
cut in two lengthways. Thus each sheet of 
bromide paper yields two prints of size 10 by 
4 inches. Colour prints can also be used but 
we find the production of black-and-white 
prints easier to control. 

A metric grid can be superimposed on the 
print at the printing stage. This has the 
following advantages over photographing the 
subject against a background that consist of a 
grid: 1) a background grid is obscured by the 
subject; 2) since the background grid is further 
away from the camera than the subject, its size 



is reduced in the print due to parallax error. 
When superimposing a metric grid onto the 
photographic print it is necessary that a plumb-
line, or similar object, be included in the 
negative for alignment purposes. 

PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 

A good quality camera fitted with a high 
quality lens is necessary for the production of 
the images. We normally use a 35 mm camera 
fitted with a 50 mm or 85 mm lens from a top 
manufacturer. The camera is mounted in 
portrait mode on a high quality tripod that is 
fitted with two spirit levels at right angle to 
each other. The lens and film plane of the 
camera are aligned to be precisely vertical 
using the two spirit levels. 

The subject is illuminated with a single 
electronic flash-gun. In order to ensure even 
illumination of the subject, and to avoid 
shadows, the flash-gun is mounted in portrait 
mode, precisely over the centre of the camera 
lens and as close as possible to it. 

A high quality medium-format camera has 
also been used for the production of posture 
photographs. It is possible to obtain high quality 
prints with such equipment but there are a 
number of disadvantages: 1) The extremely 
high cost of medium-format equipment; 2) The 
cost of film: only 12 exposures are produced 
on each film; 3) The square format of the film 
is wasteful for posture photographs since the 
image of the subject occupies only a small part 
of the central portion of the film; 4) The 
maximum height of the image of the subject is 
56 mm as opposed to 37 mm on "35 mm" film. 
This represents an increase in image size of only 
50% over "35 mm" film while the costs of 
medium-format photography can be 10 or more 
times that of 35 mm photography; 5) It is more 
difficult to locate the flash over the centre of 
the camera lens since with most medium-format 
cameras focusing is carried out on a ground-
glass screen. 

Medium-format cameras are capable of 
producing very high quality results but in the case 
of posture photographs the gain in quality does 
not seem to justify the considerable extra cost. 

PHOTOGRAPHIC MATERIALS 

Photographs were taken on fine-grain 
black-and-white film and developed in fine-
grain developer. Extra development of the 
film was used in order to compensate for the 
inherent low-contrast of posture photographs. 
In our laboratory we normally use Ilford Pan 
F film rated at 25 ASA and developed in 
Perceptol developer diluted 1:1. Development 
for 14 minutes at a temperature of 21 degrees 
centigrade produces negatives of appropriate 
contrast. 

ENVIRONMENT FOR POSTURE 
PHOTOGRAPHS 

High quality posture photographs require 
a dedicated location that allows: 1) the 
photographic equipment can be precisely set
up and; 2) to remain permanently in the same 
position without; 3) danger of interference or; 
4) theft, other requirements are; 5) warmth 
and comfort and; 6) privacy, for the subject 
who is being photographed and; 7) adequate 
lighting to allow the camera to be precisely 
focused. 

The room in which the photographs are 
taken should contain the following in addition 
to the photographic equipment: 

• Two plumb-lines, one on each side of the 
subject. These are included on the 
photographic negatives for alignment 
purposes. They are placed a known 
distance apart (in our laboratory 1.2 m 
apart) and in order to avoid parallax error 
are position at the same horizontal 
distance in front of the camera as the 
centre of the subject's body; 

• A surface, or box, on which the subject 
stands while the photographs are taken. 
This should be of sufficient height to 
allow the lower end of the two plumb-
lines to extend below the level of the 
subject's feet; 

• A plain white, non-reflective, surface to 
act as a background to the photographs. 





DRESS 

For the posture photographs the subject 
should wear no more than brief swim-wear or 
under-wear. The sides of such garments 
should not be longer than 1 inch. They should 
be sufficiently close-fitting so as to follow the 
contours of the subject's body but not so tight 
as to distort the shape of the body. It is 
important that trunks and other garments be 
worn symmetrically by the subject. If any such 
garments are asymmetrical (this normally 
means one side being higher than the other) 
subjective estimates of posture may be 
distorted: subject's with symmetrical posture 
may appear to be asymmetric, or certain 
asymmetries may be masked. 

In order to avoid compression marks from 
clothes, subjects should undress and/or change 
10 to 15 minutes before any photographs are 
taken. 

POSE 

A variety of different poses can be used 
for posture photographs: some are suitable for 
specific purposes . The subject can be 
photographed s tanding "normal ly" or 
"relaxed", and this provides a record of the 
individual 's normal stance. However, if 
measurements are to be taken from the 
photographs, or if they are to be compared 
with standards, it is necessary that the subjects 
adopt a standard pose. Different types of 
standard pose are possible: the one which we 
find easiest for the subject, and most useful 
for the assessment of posture is described 
below. 
• General. The subject stands on a smooth, 

flat surface. He or she is told to stand 
upright and as "well" as possible with their 
arms by their sides and to look straight 
ahead; 

• Arms and hands. The subject's arms are 
held straight with the elbows fully flexed, 
and by their sides. The arms are rotated 
so that the subject's palms are facing their 
thighs with the thumbs to the front and in 
front of the fingers. The subject's hands 
are held symmetrically to 4 inches from 

the side of the thighs. In the lateral-view 
photograph it is important that the 
subject's arms do not obscure the outline 
of his or her body; 

• Legs and feet. If the subject has a positive 
knee-interspace (a space between the 
knees when their heels are touching) they 
are asked to stand with their heels 
touching and the remainder of their feet 
in the position that is most comfortable 
for them. If their is no knee interspace 
the subject is asked to stand with their 
knees touching. 

POSTURE ASSESSMENTS FOR DIFFERENT 
PURPOSES 

Posture assessments need to be tailored to 
suit the needs of the subject. For example, for 
the screening of average school children 
without injury problems a photographic 
assessment of posture may be unnecessary. 
On the other hand, a top-level athlete who 
trains intensively every day, and who needs 
to take every precaution to avoid injury, should 
be examined very thoroughly. Posture 
assessment should be combined with other 
forms of physical and medical examination 
and the results combined. 

Five levels posture assessment are outlined 
below. 

Screening assessment 

Visual assessment of the subject only with 
no photographs taken. 

Basic photographic assessment 

Visual assessment of the subject plus rear-
view and lateral-view photographs of the 
subject. 

Standard photographic assessment 

Visual assessment of the subject plus the 
four standard posture photographs: rear-view, 
oblique-view, lateral-view, front view. The 
aspects of posture assessed from each 
photograph are summarised in Table 1. 



TABLE 1 - ASPECTS OF POSTURE ASSESSED FROM EACH OF THE FOUR STANDARD POSTURE 
PHOTOGRAPHS 

ASPECT OF 

POSTURE 

REAR-VIEW 

PHOTOGRAPH 

OBLIQUE-VIEW SIDE-VIEW 

PHOTOGRAPH PHOTOGRAPH 

FRONT-VIEW 

PHOTOGRAPH 

Shoulder symmetry 

Scapulae abduction 

Back symmetry 

Scoliosis 

Forward head 

Kyphosis 

Chest mechanics 

Lumbar lordosis 

Sway back 

Knee interspace 

Knee hyper-extension 

Tibial torsion 

Ankle mechanics 

Full photographic assessment: usedfor high-
level athletes 

Visual assessment of posture plus seven 
photographs:- the four standard posture 
photographs plus: 1) photograph with grid 
imposed of subject 's trunk from jaw to 
superior-anterior iliac-spines: photograph 
taken without trunks or swim wear; 2) 
photograph with grid imposed of back from 
base of skill to base of spine: photograph taken 
without trunks or swim wear; 3) photograph 
of plantar surface of the subject's feet. 

Special assessment: usedfor individuals with 
injury problems 

As for the Full Photographic Assessment 
plus a special photograph is taken for the 
measurement of "Q" angle. The subject also 
undergoes complete physical and medical 

assessment. Close-up photographs are taken 
of any injuries or structural abnormalities. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Posture is a complex phenomenon and 
difficult to quantify. This may, perhaps, 
explain why there are so few definitive reports 
linking posture defects to specific physical 
problems such as lower back pain or the 
incidence of sports injuries. Two recent 
reports that have found such associations 
(between posture defects and the incidence of 
sports injuries) have both used precise 
photographic techniques similar to that 
described in the present paper (WATSON, 
COWAN et a l . ) 2 1 . This suggests that when the 
effects of posture are being examined a 
photographic technique, s imilar to that 
described in this paper, should be considered. 
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RESUMO: Com vistas a sua utilização na confecção de luvas ou soquetes macios para os revestimentos 
dos encaixes de próteses infra-patelares, o presente trabalho desenvolveu e testou a resistência mecânica 
de uma nova poliuretana derivada do óleo da mamona por meio de ensaios de tração, comparativamente 
com dois outros tipos de materiais, o elastômero de silicone e uma espuma de borracha sintética, de uso 
corrente para a mesma finalidade. A poliuretana e o elastômero de silicone foram também testados em 
uma forma associada com uma alma de malha tubular elástica, totalizando cinco tipos de materiais 
investigados. Foram considerados parâmetros para análise a carga máxima suportada, a tensão máxima, a 
tensão máxima de ruptura, o alongamento até a ruptura e o módulo de elasticidade de cada material. Os 
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resistente e que a poliuretana derivada do óleo da mamona apresentou resistência próxima à da espuma de 
borracha, quando pura, e próxima à do silicone puro, quando associada à malha tubular. Entretanto, a 
poliuretana mostrou-se um material mais flexível que o silicone. Concluiu-se que, apesar de menos resistente 
no estado puro, a poliuretana, derivada do óleo da mamona, pode ter sua resistência aprimorada com a 
associação da malha tubular, mantendo-se ainda mais flexível, com melhor capacidade de absorção e 
distribuição de carga que o silicone, sendo, portanto, um material adequado para a confecção de luvas 
protéticas sob o ponto de vista da resistência. 
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INTRODUÇÃO 

Para o homem primitivo, a perda da 
capacidade de locomoção acarretada 

pela perda de um membro inferior implicava 
na ameaça à sua sobrevivência. Assim, desde 
há muito tempo, existe a preocupação de se 
encontrar um substituto para o membro 
ausente perdido. O membro artificial mais 
antigo que se tem registro datava do ano 300 
a. C. e foi encontrado, em 1858 em Capri, na 
Itália 1 6 . 

A disponibilidade e facilidade no manu
seio, fizeram da madeira e do couro os mate
riais de escolha para a construção das próteses 
de membro inferior. Sendo simples, baratas e 
de fácil manutenção, seu emprego difundiu-
se e elas se popularizaram como "pernas-de-
pau", que, apesar do pejorativo, foram as 
precursoras das próteses modernas. Geralmen
te, essas próteses eram toscas reproduções dos 
membros inferiores, fabricadas pelos próprios 
amputados 3. 

Com os avanços tecnológicos, os dispositi
vos protéticos puderam ser adaptados ao ritmo 
de vida dos amputados, permitindo o retorno 
à marcha funcional, ao trabalho e aos diferen
tes tipos de vida, inclusive aos esportes. Os 
materiais, como o couro por exemplo, foi subs
tituído pelas espumas de poliuretana e os 
metais pesados, como ferro, bronze e latão, 
por ligas de alumínio de alta resistência e ainda 
pelas fibras reforçadas de carbono 7 , 1 1 . Estes 
novos materiais devem apresentar, principal
mente, propriedades como biocompatibilida-
de, baixo peso, alta resistência e baixo custo 1 4. 

Para cada nível de amputação, existe um 
tipo específico de prótese com componentes 
adequados. O encaixe ou soquete, componen
te destinado a fazer o contato ou união entre o 
coto de amputação e a prótese, está presente 
em todos os tipos de prótese, variando apenas 
o desenho. Até o advento da laminação 
plástica sobre os moldes de gesso, eram 
esculpidos em madeira num formato cônico, 
que não oferecia boa estabilização, ou conforto 
durante o uso. Necess i tando ainda, de 
acessórios desconfor-táveis para a suspensão4. 

Os soquetes, considerados adequados aos 
cotos das amputações infrapatelares, foram 
denominados soquetes de apoio total, e 
idealizados em 1957, pelos pesquisadores do 
Laboratório de Biomecânica da Universidade 
da Califórnia. Sendo denominados pela sigla 
PTB (Patellar Tendon Bearing), que significa 
"soquete de apoio total", o objetivo desses era 
minimizar o desconforto, de modo que seu 
desenho evitasse pressões excessivas no coto, 
concentrando o contato em áreas nas quais as 
forças poderiam ser aplicadas sem danos aos 
tecidos. A partir de sua criação, as próteses 
do tipo PTB foram ganhando dispositivos para 
melhorar seu desempenho. As inovações 
incluem soquetes com almofadas de ar, 
soquetes ajustáveis feitos de mater ia is 
termomoldáveis, soquetes transparentes, 
a lmofadas dis ta is , soquetes fabr icados 
diretamente sobre o coto e soquetes flexíveis4. 

As amputações infrapatelares, em geral, 
resultam em cotos com proeminências ósseas 
revestidas por delgada camada de tecido de 
proteção. Por essa razão, os soquetes das 
próteses infrapatelares, além de um desenho 
adequado, necessitam receber internamente 
uma camada, ou forro, de material flexível, 
denominado luva ou soquete macio, cuja 
função é proteger a pele e as proeminências 
ósseas, minimizando o desconforto causado 
pelo apoio do coto nas superfícies rígidas do 
soquete, e proporcionar melhor adaptação do 
indivíduo à sua prótese 8. 

Nos soquetes das próteses infra-patelares , 
a luva ou o forro interno tem a mesma 
conformação do soquete rígido e sua espessura 
não ultrapassa 6,0 mm. Inicialmente, ela era 
confeccionada em couro, mas, frente às 
dificuldades de higienização e aos custos, este 
material foi substituído pelos produtos sinté
ticos, como as espumas de borracha e os silico
nes, materiais que permitem certa deformação, 
para a acomodação das cargas. São também 
resistentes e biocompatíveis 1 6. 

Estudos realizados em torno das cargas 
sofridas pelo coto infrapatelar, quando em 
contato com um soquete rígido, demonstraram 
que nos grupos onde havia uma luva de 
silicone gel entre o coto e o soquete rígido, as 



cargas sobre a superfície do coto eram meno
res se quando comparados aos que utilizaram 
uma luva em espuma de borracha 1 3. Durante 
a fase de apoio da marcha essas cargas podem 
atingir a magnitude de até 250KPa entre a 
parede do soquete rígido e o coto 1 2 . Devido às 
diferentes características, principalmente a 
resistência e a deformação, os polímeros 
podem ser considerados os melhores materiais 
utilizados na proteção dos tecidos durante a 
utilização de próteses e órteses 1 5. 

Em 1984 foram iniciadas, no Instituto de 
Química Analítica e Tecnologia, em Polímeros 
do Instituto de Química de São Carlos, da 
Universidade de São Paulo (IQSC/USP), 
pesquisas para obtenção de poliuretanas, a 
partir de polióis derivados do óleo da mamona. 
Esta poliuretana é um tipo de polímero de 
grande versatilidade, permitindo que se obte
nha materiais com características físicas e 
mecânicas diversas. Desta forma, diferentes 
texturas podem ser obtidas, desde poliuretanas 
rígidas até as mais flexíveis 1 1 0 . Ainda dentro 
das características apresentadas pelo material, 
estudos confirmaram sua biocompatibilidade, 
o que o torna autorizado ao uso em huma
nos 5 , 9 . Este perfil tornou esta poliuretana 
atraente para sua aplicação na área protética, 
com potencial aplicação em diversos compo
nentes. Sendo assim, inicialmente, foi desen
volvido um elastômero a partir da poliuretana 
derivada do óleo da mamona, utilizando como 
modelo um elastômero de silicone já utilizado 
na confecção das luvas protética dos soquetes 
infrapatelares. Para a sua viabilização prática, 
o primeiro passo foi estudar seu comportamen
to mecânico, tendo nos materiais já existentes 
um parâmetro de comparação. O objetivo 
deste estudo foi submeter a poliuretana 
derivada do óleo da mamona, a ensaios 
mecânicos de tração, juntamente com outros 
dois materiais de uso corrente, analisando 
assim sua resistência e flexibilidade. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram uti l izados neste trabalho três 
diferentes materiais: a poliuretana derivada do 

óleo da mamona na forma de elastômero, um 
elastômero de silicone e uma espuma de 
borracha sintética, sendo estes dois últimos, 
materiais já de uso consagrado na confecção 
das luvas dos soquetes infra-patelares. A 
poliuretana e o silicone foram testados em duas 
versões, uma natural e outra preparada com a 
associação de quatro camadas de uma malha 
tubular elást ica (material u t i l izado na 
confecção das luvas em silicone destinado a 
aumentar a resistência e manter a forma da 
peça construída. Durante o processo de fabri
cação é posicionado no centro, entre camadas 
da resina de silicone, que enquanto está 
líquida, envolverá todo o tecido, constituindo 
a alma da resina), considerada neste trabalho 
como alma do material. Esta malha tubular, 
também de uso já consagrado, é utilizada no 
preparo das luvas dos soquetes, quando cons
truídos com silicone. 

Ao todo, foram submetidos aos testes cinco 
tipos de materiais, agrupados de acordo com 
a origem dos materiais e a presença ou não da 
alma de malha tubular. Em seguida foram 
identificados por siglas, a saber: Poliuretana 
derivada do óleo da mamona sem alma (PU), 
Poliuretana derivada do óleo da mamona com 
alma (PU/AL), Silicone sem alma (SIL), 
Silicone com alma (SIL/AL), Espuma de 
borracha sintética (ESP). 

A poliuretana foi obtida e preparada, nas 
duas versões, no Laboratório de Química 
Analítica e Tecnologia de Polímeros do IQSC/ 
USP, que desenvolveu o produto. O elastô
mero de silicone e a malha tubular elástica 
foram obtidos, junto a uma oficina ortopédica 
local, bem como as orientações do preparo, 
sendo confeccionadas as duas versões, no 
mesmo laboratório onde foi preparada a poliu
retana. A espuma de borracha sintética foi 
adquirida no comércio especializado não 
necessitando preparo prévio e utilizada, neste 
trabalho, da mesma forma como vem sendo 
utilizada na prática, isto é, sem a associação 
da alma de malha tubular. 

Após o preparo, foram retiradas amostras 
dos materiais a serem testados, com desenho 
e dimensões padronizados, estabelecidos por 
normas específicas. Neste trabalho foram ado-



tadas as normas padronizadas pela American 
Society for Tesing Materials (ASTM) de 
número 638 e recomendadas pela Associação 
Brasileira de Polímeros. Estas amostras rece
beram o nome de corpos-de-prova, cujo for
mato foi de "gravata borboleta". 

Cinco amostras, em cada grupo, foram 
selecionadas para os ensaios de tração. Este 
número esteve de acordo com a norma 
adotada. 

Os testes mecânicos de tração foram 
realizados numa máquina de ensaios universal, 
totalmente informatizada, da marca Sintec 6, 
do Laboratório de Química Analítica e Tecno
logia de Polímeros do IQSC/USP, responsável 
pelos testes e os cálculos necessários. 

Os corpos-de-prova foram posicionados 
verticalmente e presos pelas extremidades à 
máquina de ensaios. A máquina procedia o 
estiramento do material segundo uma veloci
dade de 5 mm/min até a ruptura completa do 
material, aplicando uma carga crescente em 
função do tempo. Neste intervalo, os valores 
eram armazenados para posterior cálculo, 
realizados pela própria máquina. Neste 
estudo, foram considerados os parâmetros da 
carga máxima suportada pelos materiais, 
expressos em Newtons (N=Unidade de força 
do sistema internacional que eqüivale ao peso 
dividido por 9,8066), a tensão dos materiais, 
no momento da ruptura, expressa em Pascal 
(KPa=Unidade de pressão do sistema interna
cional que eqüivale à pressão de IN distribuído 
sobre uma área de 1 metro quadrado, KPa= 
103Pa), a capacidade de deformação até a rup
tura, e o Módulo de Elasticidade (quociente 
entre a tensão de tração e a deformação sofrida 
pelo corpo, também chamado de Módulo de 

Young), expresso em Pascal, que é uma carac
terística mecânica de cada material. Os valores 
encontrados em cada grupo de materiais, nos 
diferentes parâmetros, foram submetidos à 
análise de variância ANO VA e aos testes pa-
reados de TUKEY-KRAMER, ambos com 
significância de 5%. 

RESULTADOS 

Os resultados foram exibidos através dos 
valores médios, obtidos em cada parâmetro 
avaliado. A poliuretana derivada do óleo da 
mamona (PU) apresentou carga máxima 
média de 8N, tensão de ruptura de 335,75 KPa, 
alongamento até a ruptura de 105,27% e mó
dulo de elasticidade de 0,36 MPa. O silicone 
(SIL) apresentou a carga máxima média de 
71,2N, tensão de ruptura de 2315KPa, alon
gamento até a ruptura de 260,95% e módulo 
de elasticidade de 0,9MPa. Para a espuma de 
borracha sintética (ESP) foram obtidos valores 
médios da carga máxima de 17N, tensão má
xima de 508,25KPa, alongamento até a ruptura 
de 136,7% e módulo de elasticidade de 
0,8MPa. Já a poliuretana com alma (PU/AL) 
apresentou valor de carga máxima de 73,25N, 
tensão de ruptura de 2128,5 KPa, alongamento 
até a ruptura de 68,4% e módulo de elasticida
de de 3,21MPa. Para o silicone com alma (SIL/ 
AL) foram encontrados valores médios da car
ga máxima de 11,75N, tensão de ruptura de 
3030,75KPa, o alongamento até a ruptura foi 
de 65,87% e o módulo de elasticidade de 
5,02MPa. Os valores acima estão distribuídos 
na Tabela 1. A análise de variância ANO VA 
demonstrou que as diferenças alcançadas em 
cada grupo foi significativa em todos os 
parâmetros. 

TABELA 1- VALORES MÉDIOS OBTIDOS NOS RESPECTIVOS 
PARÂMETROS (ANOVA significante p<0,05) 

MATERIAIS CARGA MÁXIMA 

(N) 

TENSÃO RUPTURA ALONGAMENTO 

(KPa) (%) 

MÓDULO DE ELASTICIDADE 

(MPa) 

PU 8,00 335,75 105,27 0 ,36 
SIL 71,20 2315,00 260,95 0 ,90 
ESP 17,00 508,25 136,70 0 ,80 
PU/AL 73,25 2128,50 68,40 3,21 
SIL/AL 111,75 3030,75 65,80 5,02 



C o n s i d e r a n d o os va lores a l cançados pe los 

materiais nos diferentes parâmetros , os testes 

pareados de T U K E Y - K R A M E R evidencia

ram que , no pa râme t ro ca rga m á x i m a , de

monstrado no Gráfico 1, c no parâmetro tensão 

de ruptura, demonst rado no Gráfico 2, os valo

res a lcançados , pela pol iuretana sem a a lma 

(PU) e a e spuma de borracha sintética (ESP) , 

não apresentaram diferenças significativas, o 

m e s m o ocor reu en t re o s i l icone sem a lma 

(SIL) e a pol iuretana associada à a lma (PU/ 

AL) . N o parâmetro a longamento até a ruptura, 

demonstrado no Gráfico 3, os valores apresen

tados pela pol iuretana sem a lma (PU) e pela 

e spuma dc borracha sintética (ESP) , e entre a 

poliuretana com alma (PU/AL) e o si l icone 

c o m a l m a ( S I L / A L ) , n ã o a l c a n ç a r a m 

d i fe renças s ign i f ica t ivas . En t r e os d e m a i s 

v a l o r e s as d i f e r e n ç a s a l c a n ç a d a s f o r a m 

significativas (p<0,05) . 

GRÁFICO 1 - CARGA MÁXIMA SUPORTADA PELOS DIFERENTES MATERIAIS. ENTRE OS 
RESULTADOS DE PU E ESP, E ENTRE SIL E PU/AL, A DIFERENÇA NÃO FOI 
SIGNIFICATIVA 

GRÁFICO 2 - TENSÃO MÁXIMA SUPORTADA PELOS MATERIAIS NO MOMENTO DA 
RUPTURA. ENTRE OS RESULTADOS DE PU E ESP, E ENTRE SIL E PU/AL, A 
DIFERENÇA NÃO FOI SIGNIFICATIVA 



GRÁFICO 3 - ALONGAMENTO MÁXIMO ALCANÇADO PELOS MATERIAIS NO MOMENTO 
DA RUPTURA. ENTRE OS RESULTADOS DE PU E ESP, E ENTRE PU/AL E SIL/ 
AL, A DIFERENÇA NÃO FOI SIGNIFICATIVA 

DISCUSSÃO 

O silicone pode ser cons iderado um dos 

biomater iais mais uti l izado na área médica' ' . 

Na área protética, c cons iderado o material 

ma i s res is tente com me lho r capac idade dc 

desenvolver proteção, mas ainda c tido c o m o 

caro c dc pouco acesso à maioria dos pacientes. 

Já a e s p u m a dc borracha é o material mais 

empregado na confecção das luvas protéticas, 

po r se t ra tar do ma i s an t igo , c o n h e c i d o e 

barato, embora menos resistente. Dessa forma 

seria mui to desejável que se dispusesse dc um 

m a t e r i a l r e s i s t e n t e c o m o o s i l i c o n e , m a s 

e c o n ô m i c o c o m o a e s p u m a dc b o r r a c h a 

sintética, qualidades potenciais da poliuretana 

der ivada do óleo da m a m o n a , que se tornaram 

objeto desta invest igação. Sua adequação ao 

uso proté t ico, entre tanto , depende ainda da 

comprovação laboratorial dc outras proprie

dades mecân icas c do própr io paciente. 

Fo i r e a l i z a d o um e s t u d o c o m p a r a t i v o 

devido a dificuldade dc se obter na bibliografia 

c o n s u l t a d a d a d o s o b j e t i v o s a r e s p e i t o da 

r e s i s t ê n c i a q u e os m a t e r i a i s p r o t é t i c o s 

deveriam apresentar. Autores c o m o B U R G E S S 

& F O R S G R E N 2 p ropuseram alguns pré-requisi

tos para os materiais protét icos, que poder iam 

ser t o m a d o s c o m o p a r â m e t r o s , m a s n ã o 

apresentam valores numér icos objet ivos, afir

m a n d o apenas que tais mater ia is necessi ta

vam ser resistentes. 

A poliuretana, der ivada do óleo da m a m o 

na, c um compos to mui to versátil, pois materi

ais com diferentes texturas, desde flexíveis até 

r ígidas, podem ser obtidos apenas al terando 

as proporções entre seus componen tes . Essa 

v e r s a t i l i d a d e p o s s i b i l i t a a p r o d u ç ã o d e 

inúmeros componen tes protét icos. A lém da 

versati l idade, a pol iuretana der ivada do óleo 

da m a m o n a é u m material b iocompat ívcl , que 

apresenta excelente integração com os orga

n i smos vivos e, conseqüen temente , reações 

alérgicas, durante o seu uso, serão improváveis 

dc ocorrer. 

Dos resultados obtidos, verif icamos que o 

silicone foi o material mais resistente, seguido 

da espuma dc borracha sintética c da pol iu

r e t ana , q u e n ã o a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s 



significativas entre seus valores. Entretanto 
verificamos que, ao adicionarmos as quatro 
camadas de malha tubular à poliuretana, esta 
passou a ter resistência semelhante a do 
silicone, visto que entre os valores obtidos a 
diferença não foi significativa. De acordo com 
a capacidade de alongamento, verificamos que 
o material que mais se alongou antes de se 
romper foi o silicone, seguido da espuma de 
borracha e da poliuretana que também não 
apresentaram diferenças significativas. Ao 
adicionarmos a malha tubular, o silicone e a 
poliuretana passaram a ter a mesma capa
cidade de alongamento, neste caso, foi a malha 
que limitou o alongamento. Obtivemos assim 
um material que, em sua forma pura, tende a 
ter um comportamento, com relação à resistên
cia, semelhante a da espuma de borracha e este 
mesmo material, associado às quatro camadas 
de malha tubular, passa a ter um comporta
mento semelhante ao do silicone. 

A resistência é uma característica primor
dial para as luvas, pois a baixa resistência 
facilita seu rompimento. Por outro lado, esta 
resistência deve estar equilibrada com a 
capacidade de alongamento. SANDERS et al. 1 2, 
estudaram as cargas a que os cotos de amputa
ção estão sujeitos durante a marcha e observa
ram que, na fase de apoio, o pico máximo de 
carga com direção perpendicular à parede do 
soquete foi de 205 KPa. Verificamos que todos 
os materiais aqui testados suportaram cargas 
superiores a essa, entendendo-se que todos 
terão capacidade de suportar a magnitude de 
carga normalmente transmitida pelo coto ao 
soquete. Entretanto, as cargas perpendiculares 
não são as únicas forças a que o material está 
sujeito. 

A investigação da capacidade de alonga
mento dos materiais também é muito impor
tante, pois as luvas dos soquetes devem aco
modar as cargas exercidas pelas proeminên-
cias ósseas dos cotos de amputação, justa
mente por meio dessa capacidade, permitindo 
a distribuição adequada das pressões. VITALI 
et.al. 1 6, consideraram que os materiais para a 
confecção das luvas deveriam apresentar 
capacidade de deformação para acomodar as 

cargas, além de serem resistentes. 

Os resultados obtidos neste trabalho 
apontaram claramente que a poliuretana 
derivada do óleo da mamona quando sem 
alma, tem características mecânicas inferiores 
às do elastômero de silicone. Mas sua associa
ção com a malha tubular, ou alma, tornaram-
na um material tão resistente quanto o silicone 
puro, porém, mais flexível que o mesmo quan
do associado à alma. Esta flexibilidade pode 
ser verificada nos resultados, onde para alon
gar ou deformar até um mesmo ponto, o silico
ne com alma oferece mais resistência que a 
poliuretana com alma, ou seja, ao receber certa 
carga, a poliuretana oferecerá menor resistên
cia em se deformar e distribuirá mais facilmen
te esta força, enquanto que esta mesma carga, 
no silicone, encontrará uma resistência maior 
nesta deformação, dificultando sua distribui
ção, devolvendo parte da força ao coto. Estes 
fatos apontam que a poliuretana derivada do 
óleo da mamona torna-se atraente ao uso 
protético, se associada à malha tubular. O fato 
de ser dependente da alma para sua utilização 
não o inviabiliza, pois como já vimos até mes
mo o silicone é empregado na prática com a 
mesma alma. 

CONCLUSÕES 

• Nas condições em que foi realizada a 
investigação, a poliuretana derivada do 
óleo da mamona é o material menos resis
tente à tração, sendo o mais resistente o 
silicone, e estando em situação interme
diária a espuma de borracha sintética; 

• Apesar de menos resistente, a poliuretana 
é o material mais flexível, seguida da 
espuma de borracha e do silicone, promo
vendo conforto ao uso; 

• Embora reduza a elasticidade, a alma de 
malha tubular aumenta a resistência tanto 
da poliuretana como do silicone; 

• A poliuretana com alma mostrou-se o 
material mais indicado para a aplicação 
prática, em detrimento a sua forma sem 
alma. 
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from castor oil in the prosthetics device: preliminary study. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 5, n. 
l ,p . 27-35, jan./jun., 1998. 

ABSTRACT: With a view to using it as lining material for below knee prosthesis, this research 
developed and tested the mechanical resistance of a new polyurethane derived from castor oil, using of 
tensile strength measurement, and compared to with two other materials. The silicone elastomer and 
synthetic rubber foam, both of current use for the same purpose. The castor oil polyurethane and the 
silicone elastomer were tested either in a care, summing up five types of materials investigated. The 
parameters taken into consideration for analysis were the maximal load supported, the maximal at rupture, 
the elongation at rupture and modulus of elasticity for each material. The results showed the silicone 
elastomer with and without the mesh core was the most resistant material and that the resistance of the 
plain castor oil polyurethane is close to that of rubber foam. When combined with the mesh core, the 
resistance of the polyurethane became similar to that of the plain silicone elastomer. However, the 
polyurethane was the materials more flexible than silicone elastomer and than rubber foam. It was concluded 
that, despite weaker, the resistance of castor oil polyurethane can be increased by the combination with 
the mesh core, still preserving its greater flexibility and shock absorbing and load distribution capacity, as 
compared to the silicone elastomer. In this form it is, therefore an adequate material to make soft sockets 
for below knee prostheses. 

KEYWORDS: Artificial limbs. Polyurethanes. 
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FISIOTERAPIA COTIDIANA: AÇÕES PROFISSIONAIS E 

DECORRÊNCIAS PARA A POPULAÇÃO 

José Rubens Rebelatto* 

REBELATTO, J.R. Fisioterapia cotidiana: ações profissionais e decorrências para a população. Rev. 
Fisioter. Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 36-48, jan. / jun., 1998. 

RESUMO: O objetivo do presente estudo foi produzir informações relativas aos problemas assistidos 
pelos fisioterapeutas em uma dada comunidade, examinar os tipos de assistência desenvolvidos em relação 
a esses problemas e analisar as conseqüências dessas ações para a sociedade. Para isso foram coletados 
dados em vários setores de assistência fisioterápica e aplicados questionários em profissionais responsáveis 
por esses serviços. Em relação aos tipos de problemas, os "traumatismos nos membros" foram os mais 
freqüentes, seguidos de "problemas na coluna vertebral" e "problemas neurológicos". No que tange às 
formas de assistência realizadas, os dados apontam para a inexistência de uma concepção funcional do que 
seja prevenção em fisioterapia e, para a correspondente ausência de ações visando impedir a ocorrência de 
problemas com movimentos humanos. As decorrências prováveis de tal situação para a população foram 
analisadas e, alternativas de encaminhamento futuro, apontadas. 

DESCRITORES: Fisioterapia. Prática profissional. 

INTRODUÇÃO 

Aidentificação dos problemas que tem 
ido objeto de in tervenção do 

fisioterapeuta é, reconhecidamente, um tipo 
de conhec imento fundamental para a 
proposição do que deve ser ensinado a esses 
profissionais nos cursos de graduação. Mas, 
além disso, outras informações também são 
cruciais para alcançar tal finalidade. Por 
exemplo, informações relativas ao que os 
fisioterapeutas fazem ao lidarem com esses 

problemas e quais as implicações desse "fazer" 
para a sociedade. 

A geração de tais tipos de informação e o 
exame crítico de cada um deles, constituem 
um "pré-requisito" para que seja possível o 
desenvolvimento de etapas mais específicas 
do procedimento relativo à proposição do que 
é necessário ensinar aos futuros profissionais. 
Dependendo das características dos proble
mas, das atitudes profissionalmente em relação 
a eles e de como os resultados dessa atuação 
contribuem (ou não) para a população em 
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geral. Podem variar, tanto as formas de proce
der para gerar os comportamentos necessários, 
quanto os próprios comporta-mentos a serem 
instalados. 

Mas, independentemente do que possa vir 
a ser proposto e da forma pela qual serão 
produzidas as proposições, é fundamental que 
se parta de informações advindas de situações 
reais com as quais os profissionais lidam no 
seu dia a dia. Da mesma forma, é essencial 
que o processo pelo qual tais informações 
venham a ser produzidas se paute por uma 
metodologia cuidadosamente planejada que 
leve em conta as variáveis mais importantes, 
envolv idas no contexto da ass is tência 
usualmente fornecidas por esses profissionais. 

De uma maneira geral, o que fica claro é 
que a descoberta de comportamentos de 
interesse que devam fazer parte do repertório 
de um futuro profissional, é proporcional à 
capacidade dos responsáveis pela formação 
desse profissional em produzir informações 
relativas ao exercício da profissão em tela e 
examinar tais informações à luz do conheci
mento existente (na área ou em outras áreas) 
tendo, inclusive, como referencial as perspecti
vas desejáveis de desenvolvimento e evolução 
para a profissão. Com base nessas premissas, 
o objetivo deste estudo foi produzir infor
mações relativas às situações profissionais 
envolvidas na assistência fisioterápica e 
examiná-las de acordo com o conhecimento 
disponível na literatura atual. 

MÉTODO 

Para a consecução do objetivo proposto, 
o trabalho foi desenvolvido por meio do 
procedimento descrito a seguir. 

O primeiro passo foi a eleição de setores 
de assistência fisioterápica, nos quais seriam 
coletados dados que permitissem caracterizar 
os problemas que, mais freqüentemente, têm 
sido assistidos pela fisioterapia, em uma dada 
região; e que fornecessem subsídios para 
identificação de quais tipos de assistência são 
ministradas em relação a eles. Dessa forma, 
foram escolhidos setores de atendimento de 
instituições de ensino superior que forneciam 

cursos de fisioterapia e serviços de assistência 
fisioterápica, localizados nas cidades onde se 
inseriam as instituições de ensino, cujos 
fisioterapeutas responsáveis fossem egressos 
destas últimas. 

Tal escolha se justificou por dois motivos 
básicos. O primeiro deles foi o fato de que as 
universidades se caracterizam pela produção 
de conhecimento e que, nelas, a probabilidade 
de encontrar dados relativos a uma diversifi
cação de tipos ou formas de assistência é 
maior. O segundo motivo é que os setores de 
assistência dessas instituições necessitam 
atender uma quantidade significativa de 
indivíduos e uma diversificação considerável 
de problemas, para que possam desenvolver a 
aprendizagem dos futuros fisioterapeutas 
(através de estágios). 

Considerando esses aspectos, foram eleitas 
as seguintes instituições: Universidade Federal 
de São Carlos, Universidade Metodista de 
Piracicaba e Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas. Os critérios para escolha dessas 
instituições foram o tempo de existência dos 
cursos de Fisioterapia e a proximidade entre 
elas, possibilitando a circunscrição de uma 
região específica e o maior acesso aos dados. 
Para cada instituição de ensino superior foi 
estabelecida a coleta de dados em três clínicas, 
localizadas no município onde se inseria a 
instituição de ensino. 

O procedimento de coleta dos dados foi o 
seguinte: 

• o pesquisador dirigiu-se a cada uma das 
instituições de ensino e realizou uma 
entrevista com o fisioterapeuta respon
sável pelo setor de assistência fisiote
rápica de acordo com formulário 
previamente elaborado; 

• em seguida, solicitou as fichas dos 
indivíduos assistidos pelo setor, nos 
úl t imos três meses , das quais as 
informações foram ret i radas e 
organizadas em um protocolo; 

• finalmente, solicitou ao fisioterapeuta 
responsável a indicação de três clínicas 
da cidade, cujos profissionais fossem 
ex-a lunos da ins t i tu ição . Nessas 
cl ínicas foi real izado o mesmo 



procedimento de coleta de informa
ções. Dessa forma, foram coletadas in
formações em 12 setores de assistência 
fisioterápica (quatro em cada um dos 
municípios), com um total de 12 entre
vistas e dados relativos a 753 indiví
duos assistidos. 

Em seguida, foi elaborado um sistema de 
análise por computador (uma adaptação do 
"software" D-Base 3) que permitisse os 
diversos tipos de cruzamentos entre as 
informações coletadas . As informações 
obtidas das fichas dos indivíduos assistidos 
pelos diversos setores examinados, foram, 
então, digitadas e analisadas por meio desse 
sistema. 

As informações constantes em cada ficha 
foram categorizadas segundo o critério de tipo 
de problema identificável no registro de queixa 
ou do diagnóstico. As categorias estabelecidas 
foram: 

• traumatismos nos membros; 

• problemas na coluna vertebral; 

• problemas reumatológicos; 

• problemas neurológicos; 

• problemas gineco-obstétricos; 

• problemas respiratórios; 

• problemas cardíacos; 

• problemas buco-maxilo-faciais; 

• problemas estéticos; e 
• problemas de seqüelas de queimaduras. 

Algumas categorias foram subdivididas 
em outras mais específ icas . Ass im, 
"traumatismos nos membros", foi subdividi
da em: traumatismos nos membros superio
res e traumatismos nos membros inferiores. 
"Problemas da coluna vertebral", foi subdivi
dida em: problemas no segmento cervical, pro
blemas no segmento toráxico, problemas no 
segmento lombar e problemas generalizados. 
"Problemas neurológicos" foi subdividida em: 
problemas neurológicos centrais e problemas 
neurológicos periféricos; e "problemas respi
ratórios" foi subdividida em: problemas pul
monares e problemas de vias aéreas superio
res. As fichas que não possuíam registro do 

diagnóstico, nem sobre a queixa, não foram 
consideradas para análise. Das 753 fichas, 29 
não foram classificadas por esse motivo. 

Em relação à identificação do tipo de 
intervenção realizada, foi observado se, nas 
fichas, constava qualquer outro tipo de 
intervenção que não se caracterizasse pela 
simples aplicação de técnicas de tratamento 
usuais (eletroterapia, termoterapia, fototerapia, 
cinesioterapia etc), realizadas no próprio setor 
de atendimento. Dessa forma, foram anotadas 
todas as demais formas de intervenção que 
constassem nas fichas e que se diferenciassem 
do tratamento convencional da patologia 
realizado no próprio setor. De uma maneira 
geral, pelas próprias características destas 
"outras formas de intervenção", foram 
es tabelec idas quatro ca tegor ias : auto-
tratamento doméstico; orientação verbal e de 
como evitar o problema; or ientação de 
atividades da vida diária; e orientação de 
execução de exercícios pós-alta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PROBLEMAS QUE SE APRESENTAM PARA O 

FISIOTERAPEUTA NO MERCADO ATUAL DE 

TRABALHO 

Através do procedimento relatado, foram 
identificados 757 problemas das diversas ca
tegorias estabelecidas.Embora o número total 
de fichas fosse 753 e 29 não tenham sido clas
sificadas, algumas fichas remetiam para mais 
de um tipo de problema. A Tabela 1 permite 
examinar os tipos e as quantidades de proble
mas detectados, bem como sua percentagem. 
O que pode ser notado é que os problemas 
relativos a traumatismos, nos membros têm 
um percentual de 35.79% do total de proble
mas identificados, e os problemas da coluna 
vertebral 33.68% desse mesmo total, caracte-
rizando-se como os mais freqüentes. Por ou
tro lado, os problemas estéticos e os decor
rentes de seqüelas de queimaduras são os que 
apresentam as menores percentagens, ambos 
com 0.13% do total. 



TABELA 1 - TIPOS, QUANTIDADES E PERCENTUAIS DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS, 
ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO DE PACIEN
TES NOS SETORES EXAMINADOS 

TIPOS DE PROBLEMAS QUANTIDADE PERCENTAGEM 

Traumatismos nos membros 271 35.79 
Problemas na Coluna Vertebral 255 33.68 
Problemas Neurológicos 84 11.09 
Problemas Reumatológicos 83 10.96 
Problemas Respiratórios 30 3.96 
Problemas Gineco-Obstétricos 18 2.37 
Problemas Cardíacos 08 1.05 
Problemas Buco-Maxilo-Faciais 06 0.79 
Problemas Estéticos 01 0.13 
Problemas de Seqüelas de Queimaduras 01 0.13 

TOTAL 757 100 

Na Tabela 2 podem ser observados os ti
pos de problemas que permitiram uma sub-
ca tegor ização , com as quant idades e 
percentuais de cada subcategoria em relação 
ao total. No que se refere a traumatismos nos 
membros, verifica-se que aqueles que ocor
rem nos membros inferiores são os mais fre

qüentes (com 22.72% do total), sendo que os 
traumatismos que acometem os membros su
periores constituem 13.07%. 

Em relação a p rob lemas na coluna 
vertebral, a categoria que mais se destaca é 
"problemas na coluna lombar" com uma 
percentagem de 16.38%. 

TABELA 2 - TIPOS DE PROBLEMAS, SUBDIVIDIDOS EM CATEGORIAS MAIS ESPECIFI
CAS, COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES E PERCENTUAIS DE CADA 
CATEGORIA, EM RELAÇÃO AO TOTAL GERAL DE PROBLEMAS (757) 

TIPOS DE PROBLEMAS QUANTIDADE PERCENTAGEM 

Traumatismos nos membros Superiores 99 13.07 
Inferiores 172 22.72 

Problemas na Coluna Vertebral Cervical 61 8.05 
Toráxica 33 4.35 
Lombar 124 16.38 
Generalizados 37 4.88 

Problemas Neurológicos Centrais 56 7.39 
Periféricos 28 3.69 

Problemas Respiratórios Pulmonares 27 3.56 

Vias Aéreas Superiores 03 0.39 

De uma maneira geral e, considerando as 
categorias mais específicas, o que se verifica é 
que os maiores percentuais são relativos a trau
matismos nos membros inferiores (22.72%), 
problemas na coluna lombar (16.38%), trau
matismos nos membros superiores (13.07%) e 
problemas reumatológicos (10.96%). Os de

mais constituem menos de 10% do total. 

A ATUAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS, EM RELA
ÇÃO A PROBLEMAS QUE SE APRESENTAM A 
ELES, ENQUANTO PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

No que se refere às formas de atuação, os 
dados coletados foram de dois tipos: 



• dados verbais, obtidos por meio de fichas de tratamento dos indivíduos 
entrevista e relativos à concepção do assistidos pelo setor, 
que seja prevenção em fisioterapia, de No que tange à concepção dos profis-
como deve ser realizado um trabalho sionais responsáveis pelos setores de assis-
desse tipo e de características que deve- tência examinados a respeito do que se entende 
riam ter os setores para viabilizar essa como um trabalho de prevenção em fisiote-
forma de atuação; rapia, pode-se observar na Tabela 3 as carac-

• dados documentais , retirados das terísticas contidas nas respostas obtidas. 

TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NAS RESPOSTAS DADAS À PERGUNTA: O 
QUE VOCÊ, ENQUANTO PROFISSIONAL, ENTENDE COMO TRABALHO DE 
PREVENÇÃO EM FISIOTERAPIA? 

CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

Apontam para uma atuação geral em relação à população, sem especificar o problema 
a ser prevenido 5 
Apontam para uma intervenção em relação a problemas do movimento, no sentido de 
evitar sua ocorrência 3 
Definem prevenção como uma atuação que evite seqüelas de um problema já existente 2 
Entendem prevenção em Fisioterapia como uma atuação que evite problemas com o 
movimento e que impedem a instalação de seqüelas de um problema já existente. 1 
Não definem 1 

TOTAL 12 

O que pode ser notado é que somente três 
dos 12 profissionais entrevistados apresentam 
respostas que apontam no sentido de caracte
rizar "prevenção em fisioterapia" como: uma 
intervenção realizada em relação a problemas 
do movimento e com o objetivo de impedir a 
ocorrência desses problemas. A maioria (5) 
das respostas aponta para uma atuação geral 
em relação à população (educar, conscientizar, 
dar melhores condições de saúde), sem espe
cificar um determinado objeto de intervenção, 
em relação ao qual o fisioterapeuta tem a res
ponsabilidade de atuar. Das demais, uma não 

define e três apresentam uma confusão 
conceituai ao não diferenciarem "prevenção 
de ocorrência de um problema" e "prevenção 
de seqüelas de um problema já existente". 

Um outro aspecto da entrevista foi a 
solicitação de exemplos reais que o profis
sional conhecesse, de trabalhos preventivos 
em Fisioterapia e, caso não conhecesse, que 
citasse um exemplo imaginário. A Tabela 4 
permite ver algumas características gerais das 
respostas obtidas e o Quadro 1 apresenta as 
verbalizações mais comuns em relação aos 
exemplos dados. 

TABELA 4 - CLASSIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NAS RESPOSTAS 
RELATIVAS À SOLICITAÇÃO DE EXEMPLOS (REAIS OU IMAGINÁRIOS) DE 
ATUAÇÃO PREVENTIVA EM FISIOTERAPIA 

CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

Não conhecem exemplos reais e citam exemplos imaginários 6 

Citam exemplos reais mal sucedidos e citam exemplos imaginários 1 

Citam exemplos reais mal sucedidos e não citam exemplos imaginários 1 

Não exemplificam 4 

TOTAL 12 



Inicialmente, verifica-se na Tabela 4 que, 
somente duas respostas se referem a exem
plos reais, mesmo assim, apontam para os 
insucessos dos trabalhos que estes represen
tam. Os demais, ou não conhecem exemplos 
reais e citam exemplos imaginários (6) ou rtão 
exemplificam (4). 

Em relação às verbalizações contidas nos 
exemplos dados e que fornecem alguns indica
dores de como se entende o "fazer prevenção 
em fisioterapia", pode-se observar três grupos 
de afirmações (Quadro 1). O primeiro (painel 

A), refere-se nitidamente a atuações executa
das através de instruções verbais dadas aos 
indivíduos. O segundo (painel B), embora 
possam estar indicando também somente ins
truções verbais, as respostas parecem se apro
ximar de um treinamento dado aos indivíduos, 
utilizando-se de modelos ou de situações 
específicas a que ele esteja submetido cotidia-
namente. Finalmente, o terceiro (painel C) 
contém expressões vagas, as quais não permi
tem a identificação de uma forma de operacio-
nalização. 

QUADRO 1 - AFIRMAÇÕES CONTIDAS NOS EXEMPLOS DADOS, A RESPEITO DE COMO 
FAZER PREVENÇÃO EM FISIOTERAPIA 

PAINEL AFIRMAÇÕES CONTIDAS NOS EXEMPLOS 

Conversar com crianças nas escolas 
Dar palestras 

A Orientar verbalmente o paciente 
Realizar palestras nas escolas 

Dar noções de execução correta de exercícios 

B Ensinar como sentar e manipular objetos 
Orientação de atividade de vida diária 

Orientar quando existir deficiência física 
Orientar crianças e gestantes 

c Conscientização nas escolas 
Atuar em postos de saúde 

Orientar mães e gestantes 

Relativamente às características dos res- sofra uma reincidência do problema que apre-
pectivos setores de assistência que viabilizam senta?", as respostas (Tabela 5) caracterizam-
algum tipo de atuação, que se aproxima de uma se por enfatizar a orientação verbal, juntamen-
atuação preventiva, os dados podem ser vistos te com o treinamento de exercícios, sendo que 
nas Tabelas 5 e 6. Como decorrência da per- as restantes apontam para a inexistência de um 
gunta "como se faz para evitar que o indivíduo trabalho desse tipo. 

TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS RESPOSTAS RELATIVAS A 
COMO É FEITO (NOS RESPECTIVOS SETORES) O TRABALHO PARA EVITAR 
QUE O INDIVÍDUO SOFRA REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA 

CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

Não é feito esse tipo de trabalho 3 
É feito através de orientação verbal 6 } 

É feito através de orientação verbal e de treinamento de exercícios 3 o 

TOTAL 12 , ' . , 



No tocante à pergunta mais específica, 
sobre a existência - ou não - de procedi
mentos que prevejam a investigação para 
identificação dos determinantes dos proble
mas apresentados pelos indivíduos assisti
dos, o que se verifica (Tabela 6) é que so-

TABELA 6 

CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NAS RESPOSTAS 

Não existem esses procedimentos 
Já existiram mas não existem mais 
Existem esporadicamente 

TOTAL 

Nas mesmas fichas de avaliação e assistên
cia dada ao indivíduo que procurava cada 
setor, foi possível identificar também o tipo 
de intervenção que é fornecida ao indivíduo, 
conforme procedimento já relatado. Dessa 
forma, o que se procurou discernir foi a quan
tos indivíduos eram ministrados, além da 
assistência curativa, outro tipo de assistência 
que se diferenciasse dessa primeira e que 

TABELA 7 

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Auto tratamento doméstico 
Orientação verbal de como evitar o problema 
Orientação de atividades de vida diária 
Orientação de execução de exercícios após a alta 

TOTAL 

Inicialmente, o que pode ser notado é que 
a quantidade total dessas formas de interven
ção é de 36. Considerando que a população 
examinada se constituiu de 753 indivíduos e 

mente em um setor ocorre a afirmação so
bre a existência desse tipo de procedimen
to; mesmo assim, refere-se a uma "existên
cia esporádica". Dos demais, dez afirmam 
"não existem", um "já existiram mas não 
existem mais". 

QUANTIDADE 

10 
01 
01 

12 

possuísse a probabilidade de se caracterizar -
ou pelo menos se aproximar de uma assis
tência preventiva. A Tabela 7 possibilita exa
minar as formas de assistência fornecidas, que 
se diferenciam (mesmo que gradualmente e 
pouco) da simples utilização de recursos 
terapêuticos tradicionais aplicados no pró
prio setor e com objetivos nitidamente cu
rativos. 

QUANTIDADE 

20 
12 
02 
02 

36 

que 127 fichas não possuíam qualquer anota
ção relativa ao tipo de assistência, tem-se um 
percentual de 5.75% de formas de assistên
cia que não se caracterizam pelo simples 

- CLASSIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS RESPOSTAS RELATIVAS À 
EXISTÊCIA DE PROCEDIMENTOS (NOS RESPECTIVOS SETORES DE 
ATENDIMENTO) QUE PREVEJAM A INVESTIGAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO 
DOS DETERMINANTES DOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELOS 
INDIVÍDUOS ASSISTIDOS 

- TIPOS E QUANTIDADES DAS INTERVENÇÕES QUE SE DIFERENCIAM DA 
ASSISTÊNCIA CURATIVA REALIZADA NOS PRÓPRIOS SETORES, 
COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS USUAIS 



atendimento ao paciente, através de aplicação 
dos recursos tradicionais da fisioterapia, 
objetivando a cura ou recuperação do indiví
duo. Verifica-se que 94.25% dos indivíduos 
foram assistidos através de procedimentos 
exclusivamente curativos e tradicionais. 

Em relação a cada uma dessas "outras 
formas de intervenção", pode ser observado 
que a maior quantidade se caracteriza por ser 
um "auto-tratamento doméstico", seguida da 
categoria "orientação verbal de como evitar o 
problema". As demais se constituem por 
"orientação de atividades de vida diária" e em 
"orientação de exercícios após a alta". 

Um outro aspecto a ressaltar é que essas 
"outras formas" de intervenção são utilizadas, 
mais freqüentemente, em relação a deter
minados t ipos de p rob lemas . Ou seja, 
indivíduos , acomet idos por p rob lemas 
específ icos , são objeto de uma maior 
quantidade dessas formas de intervenção. A 
Tabela 8 expõe os dados relativos a essa 
afirmação, onde pode ser observado que os 
t ipos de problemas que geram maior 
quantidade dessas formas de intervenção, são 
os traumatismos nos membros inferiores, 
problemas reumatológicos e problemas na 
coluna lombar. 

TABELA 8 - FORMAS DE INTERVENÇÃO POR TIPOS DE PROBLEMAS, IDENTIFICADAS 
NAS FICHAS DE ATENDIMENTO NOS SETORES EXAMINADOS 

TIPOS DE INTERVENÇÃO 

TIPOS DE PROBLEMAS AUTO TRAT. OR.VERBAL ORIENT. OR. EX. 
DOMÉSTICO COMO EVIT. A.V.D. PÓS ALTA TOTAL 

Traumat. Memb. Inf. 06 01 01 08 
Traumat. Memb. Sup. 03 01 04 
Prob. Col. Cervic. 01 01 
Prob. Col. Toráxica 
Prob. Col. Lombar - 06 _ 01 07 
Prob. Gener. de Col. 01 02 _ 03 
Prob. Neur. Centrais 02 02 
Prob. Neur. Perifér. 01 01 02 
Prob. Pulmonares - _ 

02 

Prob. Vias Aéreas Sup. -

Prob. Gin-Obst. 
Prob. Reumatol. 06 01 01 08 
Prob. Cardíacos -

Prob. Buco-Max-Fac. - 01 01 
Prob. Estéticos - -

01 

Prob. Sequ. Queimad. - - - - -

TOTAL 20 12 02 02 36 

A ADEQUAÇÃO DO QUE EFEITO EM RELAÇÃO 
AOS PROBLEMAS E AS DECORRÊNCIAS DAS 
AÇÕES PROFISSIONAIS PARA A POPULAÇÃO 

Nos itens anteriores, foram apresentados 
os dados relativos aos problemas identificados 
em um dado conjunto de sujeitos e aos tipos 
de assistência fornecidos nos setores de 
atendimento fisioterápico, sendo que desse 
último tópico foram coletados dados de 
entrevista e dados documentais. 

Ao examinar os dados obtidos através da 
entrevista, o que parece ficar claro inicial
mente é a ausência de uma concepção adequa
da e consistente do que seja "prevenção em 
fisioterapia". Em primeiro lugar, pela falta de 
percepção de um objeto de intervenção pró
prio da profissão, em relação ao qual deve-se 
atuar de diversas formas inclusive preventiva
mente. Dessa maneira, 41.6% dos profissio
nais entrevistados, embora entendessem o 



conceito do que seja "prevenir", não especifi
caram em relação a que deveria ser feita a 
prevenção, no âmbito da fisioterapia, apontan
do para uma atuação geral em relação à 
população que não caracteriza a atuação de 
um determinado profissional. Em segundo 
lugar, pela própria confusão, ainda existente, 
a respeito do que seja "prevenção em saúde", 
na direção de não diferenciar a atuação preven
tiva de um "diagnóstico precoce" ou de 
"prevenção de seqüelas de uma morbidade já 
instalada". Nota-se, na Tabela 3, que 25% dos 
profissionais entrevistados deixam evidenciar 
em suas respostas esse tipo de confusão. 
Somente 25% das respostas dadas indicam a 
preocupação de impedir a instalação de 
patologias relativas ao objeto de intervenção: 
"movimento". 

Partindo do pressuposto que as ações 
profissionais (em qualquer campo) são nortea
das por um "quadro conceituai" do que seja o 
universo de intervenções que é de responsabi
lidade da profissão, é possível inferir, neste 
caso e em relação aos setores examinados, que 
ainda existe uma carência de conhecimentos 
e de conceitos que tornem viáveis ações 
profissionais efetivas na direção de uma 
assistência preventiva das patologias do 
movimento humano. O próprio desconheci
mento dos profissionais a respeito de trabalhos 
preventivos efetuados (Tabela 4) parece ser 
um exemplo disso: 50% desses profissionais 
dizem não conhecer exemplos reais de atuação 
prevent iva em fis ioterapia. Os únicos 
exemplos reais citados foram relativos a 
tentativas mal sucedidas de uma atuação 
diferenciada da habitual. Há que se ressaltar 
que esses exemplos foram dados a partir da 
conceituação que cada profissional tem a 
respeito do que seja uma assistência preven
tiva, fato que torna mais demonstrativa a 
possível ausência dessa forma de atuação, se 
forem consideradas as deficiências conceituais 
expostas na Tabela 3. 

As características dos exemplos dados 
também permitem a identificação de uma 
percepção deficitária sobre "como atuar 
preventivamente". O que se nota é uma ênfase 

em atuações que se traduzem em instruções 
verbais dadas aos indivíduos, sem levar em 
conta as relações desses indivíduos com o 
ambiente no qual estão inseridos e nem mesmo 
um treinamento mais detalhado que considere 
aspectos da relação indivíduo-ambiente. Essa 
ênfase também pode ser vista nas respostas 
relativas ao que se faz, nos respectivos setores, 
para que os indivíduos não sofram uma 
reincidência do problema que apresentam. 

Finalmente, em relação aos dados das 
entrevistas, verifica-se a não existência de 
procedimentos que pre vejam a identificação 
dos determinantes dos problemas que são 
assistidos, sendo que somente uma resposta 
refere-se ao acontecimento esporádico de 
procedimentos desse tipo. Ao analisar esse 
conjunto de dados, mesmo sem o exame dos 
dados documentais, fica nítida a pequena 
probabilidade de outras formas de atuação 
efetiva que se diferenciem de uma atuação 
técnico-curat iva. Examinando os dados 
documentais, esta inferência parece ser ainda 
mais fortalecida. 

Inicialmente, nota-se que 94.25% dos tipos 
de assistência não apontam qualquer outra 
forma de atuação que não aquelas tradicionais, 
que se dedicam a "tratar a patologia", por meio 
dos procedimentos convenc iona is da 
fisioterapia: a aplicação de técnicas dos cha
mados "recursos físicos de tratamento". Além 
disso, dentre os 5.75% que apontam outras 
formas de assistência, poucos parecem 
aproximar-se daquilo que pode (ou deve) ser 
entendido como uma assistência preventiva. 

O "auto-tratamento doméstico", que se 
caracteriza como outra forma de intervenção 
mais freqüente, nada mais é do que um 
tratamento (utilizando os mesmos recursos 
físicos) realizado em outro local que não a 
clínica de fisioterapia. Ou seja, continua sendo 
uma forma de intervenção que só ocorre após 
o problema estar instalado. Não se aproxima, 
portanto, daquilo que está sendo proposto 
como intervenção preventiva: agir antes que 
o problema ocorra e de maneira a impedir sua 
ocorrência. 

As outras três formas de intervenção: 



orientação verbal de como evitar o problema, 
orientação de atividades de vida diária e 
orientação de exercícios após a alta. Embora 
se aproximem mais de uma intervenção 
preventiva, parecem conter enganos ou, no 
mínimo, serem insuficientes para impedir uma 
recorrência do problema ao qual foram 
dirigidas. Uma orientação verbal de como 
evitar um determinado tipo de problema, por 
exemplo , apesar de poder dar alguns 
indicadores gerais ao indivíduo, deixa de 
considerar uma série de aspectos (fundamen
tais!) envolv idos na de te rminação do 
problema. Retomando o exemplo dos aspectos 
ambientais, deve-se considerar que o indi
víduo, ao ter sido acometido pelo problema, 
estava submetido a uma série de fatores do 
ambiente, sobre os quais ele pode não exercer 
controle. Um ambiente de trabalho mal 
planejado, onde o próprio mobiliário ou as 
ferramentas de trabalho sejam inadequadas, é 
uma exemplificação clássica desse tipo de 
situação. E pouco provável que um trabalha
dor, individualmente, possa exercer influência 
de tal ordem determinando que a empresa ou 
instituição onde trabalha, venha investir tempo 
e recursos na alteração de seu ambiente de 
trabalho, pelo fato de ele ter apresentado pro
blemas físicos em um dado momento. A 
própria identificação de relações entre o am
biente e os problemas exige um repertório de 
conhecimentos, de habilidades e de com
portamentos usualmente não acessíveis à 
população em geral. 

Além disso, mesmo que a influência do 
trabalhador e a identificação das relações fos
sem possíveis, seria necessário a descoberta 
do que precisaria ser modificado e de como 
realizar as alterações, aspectos que exigiriam 
o auxílio de um ou vários profissionais capa
zes de lidar com esse tipo de intervenção. Su
pondo que isso fosse feito, seria necessário, 
em seguida, um treinamento do indivíduo de 
forma que ele pudesse relacionar-se mais ade
quadamente com os novos aspectos do ambi
ente. Em suma, nada garante que a simples 
informação oral determine a ocorrência da
quilo que foi explicitado do ponto de vista 

comportamental, ao "falar algo" a um sujeito, 
a única certeza possível é que se está dando 
algumas condições para que o sujeito apren
da a "ouvir algo" que lhe está sendo falado. 
Se for considerado que um organismo é ca
paz de aprender aquilo que lhe é permitido 
fazer, tal afirmação parece adquirir um alto 
grau de consistência e importância para o en
tendimento das limitações das atuais formas 
de atuação profissional. 

O mesmo tipo de argumentação é válido 
para a "orientação de atividades de vida 
diária", na medida em que, embora focalizem 
algumas situações específicas da vida cotidia
na do indivíduo, as condições dadas ainda 
continuam sendo de caráter informativo e, 
geralmente, apresentadas oralmente e em con
dições precárias. Mesmo que essa orientação 
inclua algumas formas de treinamento, seria 
necessário um "diagnóstico" das atividades 
que o indivíduo desenvolve, no sentido de 
identificar: as relações entre algumas delas, o 
ambiente onde estão sendo desenvolvidas e a 
ocorrência do problema que ele apresenta. 
Esses mesmos comentários também são 
válidos para a "orientação de exercícios após 
a alta", pelo fato do aspecto enfatizado por 
esta forma de intervenção ser o indivíduo, 
independentemente das relações existentes 
entre o que ele faz e o ambiente em que o faz. 

De uma maneira geral, portanto, nota-se 
que, dos 5.75% de "intervenções diferencia
das", realmente realizadas (Tabela 8), a mais 
freqüente (auto-tratamento doméstico) se 
constitui em mais um tipo de tratamento. E as 
demais se caracterizam por enfatizarem algu
mas partes (não necessariamente as mais 
importantes) daquilo que poderia ser o início 
de um procedimento preventivo de prejuízos 
ao movimento humano, pela maneira como 
é proposto por este trabalho. 

Um outro aspecto a ser considerado, nas 
informações obtidas, é a própria ausência de 
relação constante, entre os problemas mais 
freqüentes e o incremento de formas de atua
ção que se aproximem de uma intervenção pre-
vent iva. Mui to embora a ca tegor ia de 
problemas " t raumatismos nos membros 



inferiores", foi o mais freqüente e também seja 
o que contém maior quantidade de "outras 
formas de intervenção", o que se observa é 
que, das oito formas diferenciadas, seis são 
de "auto-tratamento doméstico". Da mesma 
forma, "traumatismos nos membros supe
riores", embora seja o terceiro tipo de patolo
gia mais freqüente, apresenta quatro tipos de 
outras formas de intervenção, sendo que três 
também se caracterizam por "auto-tratamento 
doméstico". O único conjunto de problemas 
em relação ao qual ocorre uma certa concor
dância no que tange a formas de intervenção 
próximas à preventiva,é o de "problemas na 
coluna lombar" que apresenta sete interven
ções, sendo que seis são de "orientação verbal 
de como evitar o problema". Mesmo assim, é 
preciso considerar as deficiências dessa forma 
de intervenção. 

Parece inexist ir , em geral , uma 
preocupação em identificar quais são os 
problemas que mais estão acometendo a 
população e, em relação a eles, propor formas 
de intervenção que possuam a probabilidade 
de minimizar sua ocorrência, mesmo que não 
se caracterizem, ainda, como procedimentos 
comprovadamente prevent ivos . Essa 
"ausência de preocupação", neste momento, 
parece ser um dado relevante, pelo fato de 
tender a consolidar o que já está sendo feito, 
sem questionar sua adequação e a real con
tribuição social . Em última instância, essa 
constatação contribui com o que usualmente 
vem sendo apontado como graus preocupantes 
de "inércia profissional", que se caracteriza 
pela manutenção do entendimento de que os 
profissionais de saúde são capazes de agir, em 
relação aos problemas de saúde das pessoas, 
somente após elas já terem sido acometidas 
por tais problemas e se encontrarem em níveis 
críticos de insuportabilidade que as obriga a 
procurar auxílio profissional. Fica, portanto, 
a pergunta: ao profissional cabe apenas esperar 
a ocorrência do problema e atender aos que o 
procuram quando não suportam mais. 

A influência (ou pelo menos a relação) da 
deficiência conceituai e do próprio conheci
mento já desenvolvido e disponível, sobre os 

tipos de atuação realizados, também parece 
ficar nítida através dos dados obtidos. Mas 
quais são as decorrências dessa situação 
conjuntural para a população? Quais os pro
blemas que uma visão distorcida e parcial a 
respeito do que deva ser o campo da saúde e 
da fisioterapia, e uma atuação profissional 
coerente com esta visão, podem gerar para a 
população em geral? 

A existência de comportamentos profissio
nais mais elaborados e complexos e de uma 
melhor qualidade nos resultados da atuação 
profissional dependem, em grande parte, do 
que é ensinado na formação desses profissio
nais. O ensino de profissionais, nos cursos de 
graduação nas universidades, por outro lado, 
depende de duas coisas: de quanto os docentes 
e responsáveis por esses cursos são capazes 
de transformar o conhecimento disponível em 
comportamentos profissionais e das próprias 
características de qualidade e quantidade do 
conhecimento disponível. Estas são, evidente
mente, decorrências da capacidade de gerar 
conhecimentos novos e de valor, pelos profis
sionais das universidades. 

Entre as capacitações básicas de um 
profissional de universidade está, exatamente, 
a de gerar conhecimento novo e de qualidade 
e de transformá-lo em comportamentos de 
seus alunos - que atuarão na sociedade - como 
condição, inclusive, de tornar esse conhe
cimento acessível, atribuindo-lhe assim um 
significado social. 

Uma atuação preventiva exige, mais do 
que os outros níveis de atuação, um conheci
mento sofisticado e complexo. Atuar com as 
variáveis que determinam a ocorrência de um 
problema, antes que exerçam sua influência e 
para que o problema não ocorra, exige um 
conhecimento muito bom sobre os múltiplos 
determinantes de qualquer evento e sobre a 
natureza desses processos de determinação. 
Um conhecimento de qualidade (dependente, 
para sua produção, de uma fomação científi
ca bem feita) é a matéria prima da qual é pos
sível derivar os comportamentos capazes de 
gerar os efeitos de interesse no meio social: 
controle dos problemas de saúde. 

Parece ser útil caminhar na direção desse 



raciocínio, uma vez que está em jogo a impor
tância de se esclarecer as relações entre a produ
ção de conhecimento (pesquisa), a formação 
acadêmica (ensino) e a atuação profissional 
(como forma, inclusive, da população ter acesso 
ao conhecimento existente). Caminhar nessa 
direção com apoio de dados advindos do 
conhecimento científico já existente sobre o 
assunto parece ser um passo importante para 

que as universidades deixem de formar seus 
alunos apenas para atender às "ofertas de 
emprego" (mercado de trabalho) e comecem a 
prepará-los para intervir em um campo de 
atuação profissional (possibi l idades de 
atuação). Esta última exige outra concepção de 
ensino, muito diferente das tradicionais, 
formando alguém capaz de "criar empregos" 
mais do que simplesmente "procurá-los". 

REBELATTO, J.R. Current physical therapy: profissional actions and results for the people. Rev. Fisioter. 
Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 36-48, jan. / jun., 1998. 

ABSTRACT: The purpose of this work was to produce information about the problems observed by 
the physical therapists, to examine the kinds of assistence developed and the results of this actions to the 
society. Data was collected in many physical therapy sectors and questionaries were applied to directors 
of these sectors. The most frequently observed problems were: "legs and arms traumatisms", "vertebral 
spine problems" and "neurological problems". Related to the kinds of assistence, the data showed an 
absence of the adequate conception about the preventive attention and an absence of actions with the 
objective to avoid the human movement diseases. The results of this situation upon the people was 
analized and new ways were pointed. 
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EFEITOS FISIOLÓGICOS DE SESSÃO DE HIDROTERAPIA EM 

CRIANÇAS PORTADORAS DE DISTROFIA MUSCULAR DE 

DUCHENNE 
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CAROMANO, F.A., KUGA, L.S., PASSARELLA, J., SÁ, C.S.C. Efeitos fisiológicos de sessão de 
hidroterapia em crianças portadoras de distrofia muscular de Duchenne. Rev. Fisioter. Univ. São 
Paulo, v. 5, n. 1, p. 49-55, jan. / jun., 1998. 

RESUMO: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é um distúrbio genético, de caráter recessivo, 
com alta taxa de mutação de um gene localizado no braço curto do cromossomo X. Caracteriza-se por um 
distúrbio progressivo e irreversível, principalmente da musculatura esquelética. Acredita-se que atividades 
físicas que requerem força muscular máxima contra a ação da gravidade, de forma repetitiva, assim como 
a inatividade podem prejudicar crianças portadoras de DMD. Uma opção razoável seria a realização de 
atividade física moderada em meio aquático. A água aquecida promove facilitação dos movimentos pelo 
efeito do empuxo e alívio de dores pelo calor, além de fornecer um ambiente favorável para atividades 
infantis. Neste trabalho, estudamos algumas respostas fisiológicas decorrentes da imersão e realização de 
sessão de hidroterapia em 20 crianças portadoras de DMD. Foi possível observar alterações significativas 
em relação às pressões inspiratória e expiratória máximas, e discretas alterações nos valores de freqüência 
cardíaca, temperatura oral e níveis de saturação de oxigênio, como esperado. Mostramos assim que a 
hidroterapia associada à atividade física de baixa a moderada intensidade não é uma sobrecarga física 
para crianças portadoras de DMD. 

DESCRITORES: Hidroterapia. Distrofia muscular. 

INTRODUÇÃO 

ADistrofia Muscular de Duchenne 
(DMD) é a doença miopática de 

forma mais grave. Sabe-se hoje que constitui 
um distúrbio genético, de caráter recessivo, 

com alta taxa de mutação de um gene loca
lizado no braço curto do cromossomo X, na 
região Xp21, sendo por este fato denominada 
como distrofia Xp2 (HARRISON) 6 . Este tipo de 
distrofia afeta principalmente pessoas do sexo 
mascul ino sendo que as mulheres são 
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portadoras, podendo a doença desenvolver-se 
excepcionalmente em duas circunstâncias: em 
casos de síndrome de Turner (45X) e nos casos 
onde os dois genes herdados forem afetados3. 

Caracteriza-se por um distúrbio pro
gressivo e irreversível principalmente da 
musculatura esquelética, podendo acometer a 
musculatura cardíaca e o sistema nervoso. 

Sua incidência é de cerca de um para cada 
três mil e quinhentos nascidos vivos do sexo 
masculino 1 0. No Brasil ocorrem cerca de 700 
novos casos de DMD por ano 1 5 . 

Nos portadores de DMD, detecta-se a 
deficiência ou ausência da proteína distrofina 
na superfície da membrana da célula muscular. 
MIRANDA et ai." demonstraram evidências de 
que a distrofina é uma proteína associada ao 
sarcolema e se encontra ausente ou muito 
diminuída em culturas de músculos esqueléti
cos de portadores de DMD. BONILLA et al. 2, 
u t i l izaram ant icorpos pol ic lonais anti-
distrofina para localizar imunohistoquimi-
camente esta proteína no músculo humano, 
demonstrando que a localização da distrofina 
no sarcolema é outra evidência de anormali
dade da superfície de membrana celular na 
DMD. 

O diagnóstico de DMD pode ser estabe
lecido, na maioria dos casos, através da 
história familiar, pelos achados clínicos e 
laboratoriais , como níveis enzimáticos, 
principalmente citoquinase (CK) e fosfocito-
quinese (CPK); podendo ser uti l izados 
eventualmente, exames eletrofisiológicos e 
histológicos. Já a biópsia muscular e análise 
de DNA são amplamente explorados no 
diagnóstico e estudo da doença. 

As manifestações clínicas, normalmente, 
têm início na infância, em torno dos três 
primeiros anos de vida. Cerca de metade das 
crianças conseguem adquirir marcha indepen
dente até os dezoito meses de idade l J. Embora 
existam variações na evolução do quadro 
clínico, normalmente os afetados por DMD 
não são capazes de andar após os dezesseis 
anos de idade. Um dos achados no estágio 
inicial da doença é o aumento da musculatura 
da panturrilha, que freqüentemente acompa
nha a perda funcional dos movimentos da 

pelve. O aumento do volume muscular é 
causado pela proliferação anormal do tecido 
intersticial em fibras do músculo gastroc-
nêmio, produzindo à palpação da massa 
muscular, firmeza e resistência. Esta alteração 
é deno-minada pseudo-hipertrofia muscular, 
pode envolver outros grupos musculares como 
os músculos masseteres, deltóides, serrátil 
anterior, quadriceps femural e com menor 
incidência, outros músculos 5. 

Posteriormente outros músculos, como os 
da cintura escapular, são afetados. A fraqueza 
muscular torna-se evidente em torno dos cinco 
anos de idade, quando as crianças apresentam 
sintomas como dificuldade de pular, saltar e 
correr. Este padrão de envolvimento muscular, 
resul ta em diversas disfunções ós teo-
articulares associadas à doença. As deformi
dades ortopédicas geralmente são devidas às 
posições viciosas de várias articulações. As 
deformidades são progressivas, surgindo 
contraturas e retrações fibrotendíneas, sobre
tudo nas articulações do tornozelo e cotovelo, 
tornando-se evidentes em torno do sétimo e 
oitavo anos de vida 3. 

A presença de escoliose é freqüente em 
estágios avançados da doença e constitui um 
fator agravante por desencadear complicações 
respiratórias. Os músculos respiratórios são 
sempre afetados, e j un tamen te com as 
escolioses e deformidades torácicas diminuem 
marcadamente a capacidade respiratória da 
criança. A maior causa de morte é a falha 
respiratória ou infecção pulmonar , que 
segundo NEWSON-DAVIS 1 2 , ocorre em cerca de 
75% dos casos. 

A capacidade vital começa a decair aos 7 
anos de idade; com 14 anos chega a atingir 
50% e aos 21 anos atinge aproximadamente 
20%. Nestes pacientes, o diafragma parece ser 
o último músculo a ser funcionalmente aco
metido, o que pode ser considerado uma 
vantagem, pois é o principal músculo da 
respiração 8 1 2 . 

Em crianças com DMD, a fisioterapia 
pode atuar visando retardar as seqüelas da 
doença e melhorando a qualidade de vida das 
crianças, principalmente pela manutenção e 
prevenção de disfunções. Estudos realizados 



por GARDNER e MEDWIN 4 concluíram que os 
portadores de DMD estão apresentando maior 
taxa de sobrevida, provavelmente pelo 
desenvolvimento de tecnologia na área da 
saúde e aprimoramento no tratamento fisiote-
rápico, demonstrado, através do aumento na 
idade de óbito, ao longo dos anos. A idade do 
óbito não está relacionada com a idade de 
início da manifestação da doença, e sim com 
a idade em que a criança fica confinada à 
cadeira de rodas, ou seja, quanto mais cedo a 
criança parar de andar, pior o prognóstico. 

Estudos sobre os efeitos dos exercícios 
físicos em portadores de DMD, apresentam 
controvérsias 9. Os autores alertam sobre um 
possível efeito deletério associado à concepção 
de que atividades que requerem força mus
cular máxima contra a ação da gravidade, de 
forma repetitiva, podem ser prejudiciais à 
evolução da criança portadora de DMD 1 4 . Por 
outro lado, a inatividade física é completamen
te desaconselhável e seus efeitos considerados 
perniciosos. 

Uma das atividades prescritas com fre
qüência, quando a criança encontra-se na fase 
de deambulação, é a caminhada simples, 
diária, associada a alguns exercícios específi
cos de alongamentos e exercícios respiratórios. 
Com a evolução da doença, uma das opções 
de manutenção de uma fisioterapia efetiva está 
relacionada com a transferência da atividade 
física para meio aquático, isto é, hidroterapia. 

A hidroterapia é uma forma clássica de 
tratamento fisioterápico, utilizada em grandes 
variedades de disfunções. Neste tipo de ativi
dade, as propriedades físicas da água aquecida 
promovem facilitação dos movimentos e alívio 
das dores, além de permitir o trabalho em gru
po e tornar a terapia agradável, principalmente 
para crianças, as quais muitas vezes são 
impossibilitadas de realizar determinadas 
atividades em outro meio, senão o aquático. 

Nas sessões de hidroterapia, a temperatura 
da água deve estar em torno de 30°C, com 
variação de 2°C 1 3 . Durante a imersão em água 
aquecida, o corpo humano sofre algumas 
alterações, dentre as quais as mais evidentes 
são alterações: na temperatura corporal, 
Freqüência Cardíaca (FC), Pressão Arterial 

(PA) e dos níveis de Saturação de Oxigênio 
(Sat0 2 ) . Ao entrar na piscina aquecida, ocorre 
primeiramente uma vasoconstrição, ocasio
nando um leve aumento da pressão arterial1. 
HALL et al. 7 observaram que, aproximadamen
te, 700 ml de sangue foram redistribuídos da 
periferia, causando aumento do retorno 
sangüíneo para o coração. O Débito Cardíaco 
(DC) sofre um aumento de 34% durante a 
imersão em água aquecida, e a 35°C a Fre
qüência Cardíaca (FC) permaneceu relativa
mente estável 1 7 . 

Dois fatores podem estar relacionados na 
redução destes volumes: o primeiro fator está 
relacionado à pressão hidrostática de 20cm de 
H 2 0 que o tórax e abdôme estão sujeitos; o 
segundo fator está relacionado à complacência 
pulmonar que pode diminuir, como resultado 
do ingurgitamento vascular central7. 

Nosso objet ivo é es tudar os efeitos 
fisiológicos da imersão em água aquecida em 
crianças portadoras de Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD), através das medidas de 
Freqüência Cardíaca (FC), Saturação de 
Oxigênio (Sat0 2 ), Pressão Inspiratória má
xima (PImax), Pressão Expiratória máxima 
(PEmax), Temperatura Oral (TO). 

MÉTODO 

Sujeitos 

Participaram deste estudo um total de 20 
crianças portadoras de Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD), do sexo masculino com 
idade entre 8 e 15 anos. 

Local 

A coleta de dados foi rea l izada na 
Associação Brasileira de Distrofia Muscular 
(ABDIM) - São Paulo, SP, no período da ma
nhã, durante as sessões de hidroterapia, reali
zadas em piscina aquecida e coberta, com tem
peratura da água variando entre 30° a 32°C. 

Material 

A coleta de dados foi realizada utilizando-
se os seguintes equipamentos: 

• manovacuômetro de marca IMEBRAS; 
. termômetro digital de marca TOSHIBA; 



• pulso Oxímetro de marca OHMEDA 
3700. 

Procedimento 

As variáveis abordadas neste estudo foram 
Freqüência Cardíaca (FC), Saturação de 
Oxigênio (Sat0 2 ) , Pressão Inspiratória Máxi
ma (PImáx), Pressão Expiratória Máxima 
(PEmáx) e Temperatura Oral (TO), estudadas 
em três situações diferentes: 

• antes da terapia, fora da água (pré-
imersão); 

• antes da terapia (período inicial de 
imersão); 

• após a terapia (período final de imersão). 

As sessões de hidroterapia consistiram-se 
de exercícios ativos gerais intercalados com 
deambulação e exercícios respiratórios, com 
duração de 40 minutos. 

Na primeira situação (pré-imersão) o 
paciente foi posicionado em sedestação, 
mantendo o membro superior esquerdo apoia
do em abdução de 90° e, a partir desta posição, 
coletou-se as mediadas citadas acima. Nas 
outras duas situações (período inicial e final 
de imersão), o paciente foi estabilizado com 
auxílio de flutuadores e pelo fisioterapeuta, 
com o membro superior esquerdo em abdução 

de 90°, fora da água, e então coletou-se as 
mesmas medidas. 

A Freqüência Cardíaca (FC) e a Saturação 
de Oxigênio (Sa t0 2 ) foram medidas com 
auxílio do pulso-oxímetro, acoplado ao dedo 
indicador esquerdo da criança, sendo realiza
das 3 medidas, para maior confiabilidade, e 
considerada a média aritmética das medidas 
obtidas. 

A temperatura oral foi coletada com termô
metro digital, posicionado na região sublingual 
da cavidade oral. 

As Pressões Inspiratória Máxima (PImáx) 
e Expiratória Máxima (PEmáx) foram coleta
das com o manovacuômetro conectado a um 
bocal, solicitando-se à criança a inspiração 
ou a expiração máxima, a partir do repouso. 
Este procedimento foi realizado por três 
vezes consecutivas, com intervalo de um 
minuto entre cada medida, sendo considerado 
para estudo, o maior valor dos três valores 
encontrados. 

RESULTADOS 

A análise dos dados foi realizada através 
da diferença das médias, entre os períodos de 
medição, de cada variável estudada para o 
grupo de crianças. 

TABELA I - VALORES DOS DADOS FISIOLÓGICOS, EM MÉDIA E DESVIO PADRÃO 

n = 20 SITUAÇÃO 

(valor obtido no período 
pré-imersão) 

antes da terapia 

(valor obtido no período 
inicial de imersão) 

anterior à terapia 

c 
(valor obtido no período 

final de imersão) 
após a terapia 

Média FC 
Média Temp. Oral 
Média Sat0 2 

Média PImáx 
Média PEmáx 

102,3 ± 14,2 
36,5 ± 0,5 
98,0 ± 1,0 
42,3 ± 9,6 
17,5 ± 7,6 

95 ± 10,4 
36,6 ± 0,5 
95,3 ± 2,0 
34,3 ± 10,2 
24,9 ± 10,8 

102 ± 11,1 
36,5 ± 0,5 
96,2 ± 2,3 
38,1 ± 10,4 
18,1 ± 6,4 

FC - Freqüência Cardíaca 
Temp. Oral - Temperatura Oral 
SatO, - Saturação de Oxigênio 
PImáx - Pressão Inspiratória máxima 
PEmáx - Pressão Expiratória máxima 



Freqüência Cardíaca 

Observou-se um decréscimo médio de 7,3 
bpm na Freqüência Cardíaca (FC) entre o 
período inicial de imersão (B) e o período pré-
imersão (A). Entre o período final de imersão 
(C) e o início da imersão (B), houve um 
aumento médio de 7 bpm e observou-se 
também um decréscimo médio de 0,3 bpm 
entre os períodos pré-imersão (A) e final da 
imersão (C). 

Temperatura Oral 

A Temperatura Oral (TO) apresentou um 
acréscimo de 0,1 °C, durante o período inicial 
de imersão (B), em relação ao período pré-
imersão (A). Este acréscimo provavelmente 
está associado à imersão em água aquecida 
somada à atividade física. Não houve alteração 
entre o período final (C) e pré-imersão (A). 
Observou-se um decréscimo 0,1 °C entre o 
período final de imersão (C) e o período inicial 
de imersão (B). 

Saturação de 02 

A Saturação de Oxigênio (Sat0 2 ) mostrou 
um decréscimo nos valores obtidos após a 
imersão, onde ocorreu diminuição de 2,7% 
entre o período inicial de imersão (B) e o pré-
imersão (A). Um aumento de 0,9% ocorreu 
entre os períodos inicial (B) e final de imersão 
(C) e um aumento de 1,8% entre os valores 
dos períodos final (C) e pré-imersão (A), que 
também foram consideradas medidas de ajuste 
fisiológicos normais às atividades físicas. 

Pressão Inspiratória máxima 

Ocorreu um decréscimo médio de 8 cm 
de água entre o período inicial de imersão (B) 
e o período pré-imersão (A). Esta alteração 
foi considerada clinicamente significativa. 
Entre os períodos de imersão (B) e (C), 
observou-se um acréscimo médio de 3,8 cm 
de água no valor da Pressão Inspiratória 
máxima (PImáx). 

Pressão Expiratória máxima 

Ao relacionar os valores obtidos entre os 
períodos pré-imersão (A) e inicial de imersão 

(B), obtivemos um acréscimo de 7,4 cm de 
água na Pressão Expiratória máxima (PEmáx) 
e, posteriormente, entre os períodos de imersão 
inicial (B) e final (C), houve uma queda de 
6,8 cm de água. 

As alterações observadas, nos valores 
obtidos nas pressões respiratórias máximas, 
provavelmente, decorrem da pressão hidrostá-
tica sobre a caixa torácica e abdome e também 
ao esforço físico na água. As alterações obser
vadas, nas diferenças das médias das variáveis 
estudadas, foram consideradas como adapta
ções do organismo ao meio líquido. 

DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados, em relação à 
Freqüência Cardíaca (FC), Saturação de 
Oxigênio ( S a t 0 2 ) , Pressão Inspi ra tór ia 
máxima (PImáx) e Pressão Expiratória máxi
ma (PEmáx) provavelmente relacionam-se aos 
efeitos fisiológicos da imersão e do movimen
to em meio aquático. 

Neste estudo observamos alterações clini
camente significativas nas pressões respira
tórias que, provavelmente, estão relacionadas 
a dois fatores: à pressão hidrostática e à 
complacência pulmonar, que possivelmente 
pode diminuir, como cita HALL et al.7. 

A temperatura da água também pode ser 
responsável por alterações na Temperatura 
Oral (TO) e Saturação de Oxigênio (Sat0 2 ) , 
como foi possível observar nos resultados 
obtidos. 

A alteração da capacidade vital respiratória 
decorre das modificações na biomecânica 
respiratória nos pacientes portadores de DMD. 
Acreditamos que estas modificações na 
biomecânica relacionem-se às alterações 
observadas, neste estudo, com relação às pres
sões respiratórias. 

Foi possível observar pequenas alterações, 
significativas, em relação aos indicadores de 
Pressão Inspiratória máxima (PImáx) e pressão 
Expiratória máxima (PEmáx) e discretas 
alterações nos valores de Freqüência Cardíaca 
(FC) e Saturação de Oxigênio (Sat0 2 ) , como 
esperado, demonstrando que a hidroterapia 
não é uma sobrecarga de atividade física para 
crianças portadoras de DMD. 



CONCLUSÃO 

Este estudo mostra que a hidroterapia 
proporciona pequenas alterações em relação 
aos indicadores de Pressão Inspiratória máxi
ma (PImáx), Pressão Expiratória máxima 

(PEmáx), Freqüência cardíaca (FC) e Satura
ção de Oxigênio (Sat0 2 ), como esperado, de
monstrando que este recurso terapêutico não 
representa uma sobrecarga para crianças 
por tadoras de Distrofia Muscu la r de 
Duchenne. 

CAROMANO, F.A., KUGA, L.S., PASSARELLA, J., SÁ, C.S.C. Physiological effects of hidrotherapic 
session in children with Duchenne muscular distrophy. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo., v. 5, n. l,p. 
49-55, Jan. / jun., 1998. 

ABSTRACT: The Duchenne Muscular Distrophy (DMD) is a recessive genetic disturb, with a high 
mutation rate of a gene localized in the short side of X cromossome. It is characterized by an irreversible 
and progressive damage, mainly in the skeletal muscles. We believe that physical activities that requires 
maximum power against gravity, in a repetitive way, as bad as inactivity, can prejudice children with 
DMD. Warm water can improve moviments by flutuation effect and pain relief by warmness; it also 
provides a good environment for kids activities. In this article, we studied some physiologic responses of 
immersion and hydrotherapic sessions executed in 20 DMD children. It was possible to find some significant 
alterations in inspiratory and expiratory maximum pressures, and discrete alterations in cardiac frequency, 
oral temperature and level of oxigen saturation, as expected. So, we have demonstrated that hydrotherapy 
associated with physical activities is not a physical overload in children with DMD. 

KEYWORDS: Hydrotherapy. Muscular distrophy. 
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RELATO DE CASO 

ABORDAGEM FISIOTERÁPICA NA SÍNDROME CINCA 

Sílvia Maria Amado João*, Regina Miyuki Yoda 

JOÃO, S.M.A., YODA, R.M. Abordagem fisioterápica na síhdrome CINCA. Rev. Fisioter. Univ. São 
Paulo, v. 5, n. 1, p. 56-60, jan. / jun., 1998. 

RESUMO: Este artigo descreve o caso de um paciente submetido a fisioterapia, portador da síhdrome 
CINCA, com quadro cutâneo, articular e morfológico, característico, sem comprometimento neurológico 
e de órgãos sensoriais. O tratamento fisioterápico, com ênfase na cinesioterapia, teve como objetivos 
melhorar a postura, a mobilidade articular e as atividades funcionais, as quais estavam comprometidas. 
Os resultados obtidos demonstram melhora, nestes aspectos, contribuindo para a redução do quadro 
álgico e para o ganho de resistência à fadiga. 

DESCRITORES: Síndrome. Fisioterapia. 

INTRODUÇÃO 

ASíndrome Crônica, Infantil, Neuroló
gica, Cutânea e Articular, conhecida 

na Europa como síndrome CINCA, é uma 
condição rara, de início neonatal, etiologia 
desconhecida e caracterizada pela tríade de 
sintomas clínicos principais: neurológico, 
cutâneo e articular 3 , 1 '. Nos EUA, c conhecida 
como IOMID ou NEOMID, ou seja, doença 
Inflamatória Multissistêmica de Início Infantil 
ou neonata l 2 , 3 , 5 , 6 . Alguns autores ainda a 

denominam de s índrome de Pr ieur e 
Griscelli 2 , 6, por terem sido estes os pioneiros 
na diferenciação desta síndrome de outras 
doenças inflamatórias, j á conhecidas na 
infância. 

A condição artropática, nesta síndrome, 
consiste em uma artrite severa, episódica, com 
maior envolvimento em joelhos, seguida de 
tornozelos, pés, cotovelos, punhos e mãos, 
geralmente de forma simétrica". Os sintomas 
da artrite iniciam-se entre o primeiro e o 
segundo anos de vida e a severidade do quadro 
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** Professora Colaboradora do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
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está relacionada ao surgimento precoce 3 ". O 
acometimento articular parece ser progressivo 
e ocorre principalmente em nível de epífises 
ósseas, metáfises e cartilagem de crescimento, 
levando a alterações na ossificação e ao 
crescimento esquelético prematuro, evoluindo 
com graves contraturas articulares 2 , 3 , 6". 

Os estudos realizados até o momento reve
lam a existência de uma resposta inflamatória 
frente a um estímulo 3 , 5 , 1 1 , porém a causa ainda 
não foi descoberta 2 , 3 , 5 , 6 , 1 1 , limitando, dessa 
forma, a atuação terapêutica. 

O prognóstico é pouco promissor, ocasio
nando incapacidade funcional significante e 
muitos casos evoluem para óbito devido a 
diversas complicações 3 , 1 1. 

PRIEUR et al." referem que pacientes com 
artropatia severa aumentam sua funciona
lidade quando tratados com fisioterapia, não 
havendo, porém, maiores informações sobre 
o trabalho fisioterápico realizado, não tendo 
sido encontrada nenhuma publicação sobre a 
abordagem fisioterápica, em indivíduos com 
esta síndrome, na literatura mundial dos 
últimos dez anos. Este artigo relata o caso de 
um paciente com a síndrome CINCA e os 
resultados obtidos com a fisioterapia. 

RELATO DE CASO 

Paciente de sexo masculino, 3 anos e 8 
meses de idade, cor branca, diagnóstico de 
síndrome CINCA, encaminhado à fisioterapia 
pelo serviço de Reumatologia, ambos locali
zados no Prédio dos Ambulatórios do Hospital 
das Clínicas da FMUSP. 

Os pais apresentaram, como queixa princi
pal, a contratura em flexão de joelhos e altera
ção na marcha. 

As características clínicas da doença 
encontradas no paciente foram: nos períodos 
febris, dor contínua com piora pela manhã em 
joelhos e região lombo-sacral; nos períodos 

» intercrise, dor nas mesmas regiões após um 
mínimo de deambulação; alteração em nível 
de pele presente desde o nascimento, apresen
tando-se hiperpigmentada com máculas aver
melhadas, espessada, ressecada e descarnada 
globalmente; presença de deformidades articu-

lares detectadas aos 5 meses de idade, em 
joelhos, quadris e cotovelos; baixa estatura pa
ra a idadex, cabeça discretamente alargada, na
riz achatado, palma das mãos e sola dos pés 
com aspecto enrugado; retardo motor (GESELL 

citado por MARCONDES et al.)8 assumiu a bipe-
destação com 1 ano e 3 meses de idade e andou 
sem apoio com 2 anos e 6 meses, não tendo ad
quirido outras habilidades ascendentes na escala 
evolutiva; capacidade funcional reduzida. 

Ao exame radiográfico, foi observada ape-
jias uma irregularidade óssea da patela e seu 
tamanho reduzido bilateralmente. 

Na avaliação fisioterápica, três aspectos 
foram considerados: postura, mobilidade arti
cular e atividades funcionais. 

Na avaliação postural 7 , 1 3, foram identifica
dos, de forma simétrica, pés planos em leve 
inversão; tornozelos levemente valgos; 
joelhos com flexão, varismo acentuados e com 
rotação lateral; quadris em flexão, rotação 
lateral e abdução acentuadas; pelve em 
acentuada anteversão e retropulsão; tronco em 
acentuada flexão e antepulsão; colunas lombar 
e torácica retificadas e cervical com lordose 
normal; abdôme pro tuso; arcos costa is 
inferiores elevados; ombros elevados, protraí-
dos, em leve flexão e abdução; cotovelos em 
leve flexão; punhos, mãos, cabeça e pescoço 
sem alterações. 

Estas alterações posturais e deformidades 
decorriam dos encurtamentos musculares de 
cadeia posterior, ântero-medial de ombro, 
anterior do braço e da cadeia respiratória 
baseados em TANAKA e FAR A H 1 3 além dos 
grupos musculares inversores do pé, flexores, 
abdutores e rotadores laterais do quadril 7 , 
bilateralmente. 

Na avaliação da mobilidade de membros, 
foram examinadas: amplitude de movimento 
e força muscular. 

Quanto à ampl i tude de movimento 
(ADM), encontravam-se alterados os movi
mentos de ombros, cotovelos, quadris e joe
lhos. A medida dos ângulos articulares e os 
pr inc ipa is movimentos compromet idos 
medidos pelo método da Goniometria estão 
ilustrados na Tabela 1. Os valores de referência 
basearam-se no proposto por MARQUES 9 . 



TABELA 1 - AMPLITUDE DE MOVIMENTO (ADM) MEDIDA EM GRAUS DOS PRINCIPAIS 

MOVIMENTOS COMPROMETIDOS PRÉ E PÓS-FISIOTERAPIA 

MOVIMENTO 

ADM ADM VALORES DE 
ANTES DEPOIS REFERÊNCIA 

Flexão de ombro 0 o -140° 0 o - 130° 

Abdução de ombro 0 o -115° 0°- 110° 

Flexão de cotovelo 27°-60° 30' •-65° 

Flexão de quadril 20 o -125° 10< '-125° 

Flexão de joelho 40°-78° 35' '-67° 

0 o -164° 0 o -164° 0 o -180° 

0 o -130° 0 o -150° 0°-180° 

8°. 137° 10 o-145° 0 o -145° 

0°-125° 0 o -125° 0°-125° 

22°-128° 28°-122° 0°-140° 

Os movimentos ativos em membros supe
riores e inferiores estavam presentes, porém, 
com déficit de força muscular generalizada, 
com incapacidade para sustentar objetos com 
os membros superiores e a não realização das 
atividades funcionais que necessitavam dos 
membros inferiores4. 

As atividades funcionais ava l i adas 4 1 0 

mostravam um rolar em bloco, dificuldade em 
assumir e manter-se em decúbito ventral, 
alteração no modo de passar do decúbito ou 
sedestação no solo para a bipedestação e vice-
versa, que se processava pelo apoio dos pés e 
das mãos no solo, posteriorização da pelve e 
extensão do tronco. As posições ajoelhada e 
semi-ajoelhada nunca haviam sido experimen
tadas pelo paciente. A deambulação realizava-
se com dificuldades em função das deformi
dades, hipomobilidade de membros inferiores, 
sintomas álgicos e fadiga. Não subia ou descia 
escadas. A marcha caracterizava-se pela 
ausência da fase de contato do calcanhar e 
diminuição da fase de balanço; acentuado 
aumento da largura da base de deambulação; 
ângulo do pé aberto em aproximadamente 45°; 
desequilíbrio na distribuição do peso entre 
antepé e retropé, estando o peso, na maior 
parte do tempo, no antepé, durante o apoio; 
acentuado movimento de rotação pélvica para 
frente e para trás durante todas as fases da 
marcha; ausência de dissociação de cinturas e 

aumento do balanceio de membros superiores. 
O tratamento fisioterápico teve como 

objetivos: melhorar o padrão postural, a 
mobilidade articular e a funcionalidade geral, 
consistiu em cinesioterapia, principalmente 
com o uso de alongamento das cadeias e gru
pos musculares encurtados na intenção do: 
alinhamento postural, tração articular, mobili
zação ativa e passiva (de membros superiores 
e inferiores), correção e estimulação das ativi
dades funcionais, juntamente com as orienta
ções aos pais sobre o programa domiciliar, 
incluindo cuidados gerais, posicionamentos e 
exercícios, propostos por SCULL et al. 1 2 . 

Foram realizadas 15 sessões de fisioterapia 
com uma hora de duração, durante seis meses, 
e os resultados mostram: melhora parcial no 
alinhamento corporal, principalmente em 
observação no plano sagital, em joelhos, 
quadris, pelve e tronco; melhora na amplitude 
de movimento (mostrada na Tabela 1) e na 
força muscular de membros superiores e 
inferiores, tendo o paciente adquirido a capa
cidade de sustentar objetos com os membros 
superiores e de transferir o peso do corpo para 
membros inferiores adequadamente durante a 
realização das atividades funcionais; melhora 
das atividades funcionais, incluindo marcha, 
tendo o paciente adquirido a capacidade de 
assumir o decúbito ventral, posição ajoelhada 
e semi-ajoelhada, utilizando-as nos processos 



de passagem para a bipedestação; na marcha, 
redução da largura da base de deambulação, 
melhora na distribuição de peso entre antepé 
e re t ropé , d iminuição dos movimentos 
exagerados de pelve e ganho de dissociação 
de cinturas. 

DISCUSSÃO 

O paciente apresentou o quadro cutâneo, 
articular e morfológico, associado aos episó
dios febris, compatíveis com a síndrome 
CINCA, porém, sem o comprometimento neu
rológico e de órgãos sensoriais de visão, 
audição e fonação. 

Segundo au tores l , 2 , 4 , x , o acometimento 
articular nesta síndrome, sob o ponto de vista 
radiológico, consiste em alterações das 
epífises, metáfises, diáfises e tecidos moles. 
As epífises encontram-se alargadas, frag
mentadas e com ossificação irregular; as 
metáfises, inflamadas e arredondadas, e a 
cartilagem de crescimento, calcificada de 
forma irregular; as diáfises aparecem curtas, 
arqueadas e apresentando reação periostea. No 
joelho, as patelas apresentam-se aumentadas 
de tamanho e com ossificação prematura. O 
comprometimento de tecidos moles pode estar 
visível próximo às extremidades ósseas, 
quando espessados ou destruídos, por provável 
ossificação ou crescimento excessivo da 
cartilagem. A síndrome CINCA poupa as 
superfícies articulares, não desenvolvendo 
erosões ósseas ou levando à diminuição do 
espaço articular. Os estudos histológicos 
comprovam a ocorrência da proliferação ex
cessiva da cartilagem de crescimento, com 
necrose e calcificação focais e ossificação 
endocondral desorganizada. 

Os exames radiográficos do paciente não 
revelaram i r regular idades em epíf ises, 
metáfises, diáfises ou em tecidos moles, não 
mostrou alterações quanto à maturação do 
sistema ósteo-articular e os espaços, as 
superfícies articulares estavam preservadas, 
inclusive das articulações mais comprome
tidas. Portanto, as deformidades articulares 

possivelmente devem-se à imobil ização 
prolongada, em decorrência do processo álgi-
co 1, durante os picos febris. A artrite, nestes 
períodos, caracterizava-se pela presença de dor 
e ausência de edema intra-articular ou de 
tecidos moles. 

O programa de fisioterapia contribuiu para 
a quebra do ciclo dor-imobilização-contratura 
articular pela redução dos ângulos das contra
turas articulares e aumento da amplitude de 
movimento articular, principalmente de joe
lhos, quadris e cotovelos. Alguns dos valores 
de ADM, medidos através da goniometria, 
foram discutíveis e não foram expostos na 
tabela, em razão da hiperatividade do paciente 
que possibilitou a ocorrência de movimentos 
compensatórios. 

Conseqüentemente ao ganho de alinha
mento postural, mobilidade articular e força 
muscular em membros superiores e inferiores, 
houve melhora na quantidade e qualidade das 
atividades funcionais. 

Segundo AKESON et al.1, forças físicas em 
articulações sinoviais constituem importante 
estímulo para o desenvolvimento da ho-
meostase, auxiliando na manutenção de suas 
propriedades bioquímicas e características 
biomecânicas normais. 

A melhora da qualidade, na realização de 
funções, também contribuiu para a redução da 
dor à deambulação, que persistiu apenas em 
joelhos a longas caminhadas, favoreceu o 
ganho de resistência à fadiga e a redução do 
tempo de permanência no leito. 

A fisioterapia teve sua atuação benéfica, 
na funcionalidade deste paciente, estando de 
acordo com os achados de PRIEUR et al. 1 1 . Teve 
ainda um papel importante no alinhamento 
corporal e na profilaxia dessa doença consi
derada crônica e progressiva, favorecendo, 
dessa forma, a interação biopsicossocial do pa
ciente, promovendo-lhe uma melhor qualidade 
de vida. 

Para os futuros trabalhos sugere-se a 
avaliação da dor, antes e após o tratamento 
fisioterápico, como forma de averiguar os 
efeitos da intervenção fisioterápica direta
mente no alívio da dor. 



JOÃO, S.M.A., YODA, R.M. Physical therapy approach in CINCA syndrome. Rev. Fisioter. Univ. São 
Paulo, v. 5, n. 1, p. 56-60, jan. / jun., 1998. 

ABSTRACT: This article describes the case of a patient submitted to physical therapy presenting 
cutaneous, articular and morphological manifestation of CINCA syndrome, without neurological and 
sensory organs involvement. The treatment goals included the improvement of posture, joint mobility 
and functional activities. The physiotherapy treatment mainly consisted in kinesiotherapy. The results 
demonstrate improvement in this approached aspects, and consequently, contributed for a decrease of 
pain and increase of endurance. 

KEY WORDS: Syndrome. Physical therapy. 
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TESES/DISSERTAÇÕES 

SÍNDROME DE RETT: DESENVOLVIMENTO DE UM 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO MOTOR 

Juliana Nogueira Storto* 

STORTO, J.N. Síndrome de Rett: desenvolvimento de um sistema de classificação e graduação do 
comportamento motor. Dissertação (mestrado) - Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo, USP. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 61-2, jan. / jun., 1998. [Resumo] 

RESUMO: A despeito da evolução de um 
conhecimento parcial sobre a fisiopatologia da 
síndrome de Rett nos últimos 10 ou 15 anos, o 
conhecimento relativo ao seu tratamento clínico, 
incluindo o fisioterápico, pouco se desenvolveu. 
A dificuldade da fisioterapia em desenvolver um 
programa de intervenção, direcionado às 
características da síndrome de Rett, reside na 
ausência de um instrumento discriminativo e 
avaliativo para a análise do comportamento 
motor e de sua evolução. Tendo como base a 
observação do comportamento motor de 9 
crianças com síndrome de Rett, este estudo se 
propôs a desenvolver um sistema de classificação 
e de graduação do mesmo, a partir da definição 
detalhada dos parâmetros de observação e dos 
critérios para a análise deste comportamento. 
Propôs-se também a testar a aplicabilidade deste 
sistema bem como sua sensibilidade às alterações 
de comportamento motor na população em 
estudo, graduando a performance destas crianças 
durante o tratamento fisioterápico e verificando 

a ocorrência de alterações na graduação neste 
período. As principais características deste 
sistema são seu embasamento, nos princípios de 
organização hierárquica de aquisição do controle 
motor e a ênfase que coloca no aspecto funcional 
deste comportamento. Nossos resultados dão 
indícios de sua consistência c aplicabilidade, 
assim como de sua sensibilidade às variações de 
comportamento motor das crianças de nosso 
estudo. Estes dados reforçam a indicação de sua 
utilização como um instrumento para o 
fisioterapeuta avaliar as crianças com síndrome 
de Rett, determinar a incapacidade, direcionar sua 
intervenção às características identificadas e, a 
partir da análise da evolução, avaliar seu próprio 
tratamento. O conhecimento sobre o potencial de 
resposta das crianças com síndrome de Rett à 
estimulação motora, assim como o conhecimento 
sobre o padrão de aquisição e aprendizagem 
motora, poderá vir a contribuir para o desen
volvimento de um tratamento direcionado a esta 
patologia. 

DESCRITORES: Síndrome de Rett. Avaliação. Fisioterapia. 
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STORTO, J.N. Rett Syndrome: development of a system of classification and graduation of motor behavior. 
Dissertação (mestrado) - Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP. Rev. Fisioter. 
Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 61-2, jan. / jun., 1998. [Abstract] 

ABSTRACT: Despite the evolution of a 
partial knowledge of the physiopathology of Rett 
syndrome in the last 10 to 15 years, the 
knowledge relative to its clinical treatment, 
including the physiotherapeutic one, has hardly 
developed. The difficulty for physiotherapy to 
develop an intervention program directed to the 
characteristics of the Rett syndrome is due to the 
absence of a discriminatory and evaluative tool 
for the analysis of the motor behaviour and its 
evolution. Having as a starting point the 
observation of the motor behaviour of 9 children 
with Rett syndrome, the present study intends to 
develop a classification and graduation system 
of that motor behaviour from the detailed 
definition of the parameters of observation and 
of the criteria of analysis of that behaviour. The 
study also proposes to give evidence of the 
system's applicability as well as its sensitivity 
to alterations in the motor behaviour of the 
studied population, grading the children's 

performance along the physiotherapeutic 
treatment and verifying the occurrence of 
alterations in the graduation period. The main 
characteristics of this system are its foundation 
on the principles of hierarchical organization of 
the acquisition of motor control and the emphasis 
which is put on the functional aspects of this 
behaviour. Our results indicate its consistency 
and applicability as well as its sensivity to the 
variations in the motor behaviour of the children 
of our study. The data reinforce the indication 
of its utilization as a tool for the physiotherapist 
to evaluate the children with Rett syndrome, to 
determine the incapacity, to direct the 
intervention to the identified characteristics, and, 
from the analysis of the evolution, to evaluate 
the appropriate treatment. The knowledge of the 
potential of response of the children with Rett 
syndrome to motor stimulation may contribute 
to the development of a physiotherapeutical 
treatment destined to this pathology. 
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INFLUENCIA DO CICLO ESTRAL E DO ESTRESSE SOBRE A 

SENSIBILIDADE ÀS CATECOLAMINAS EMÁTRIOS DE RATAS* 

Luiz Carlos Marques Vanderlei** 

VANDERLEI, L.C.M. Influência do ciclo estral e do estresse sobre a sensibilidade às catecolaminas em 
átrios de ratas. Tese (doutorado) - Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual 
de Campinas. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 63-4, jan. / jun., 1998. [Resumo] 

RESUMO: O objetivo desse trabalho foi 
analisar as alterações de sensibilidade às 
catecolaminas em Átrios Direitos isolados (AD) de 
ratas, submetidas a estresse por choques nas patas 
e sacrificadas no estro ou diestro. Foram utilizadas 
ratas Wistar adultas, com ciclo estral regular de 4 
dias, submetidas a 3 sessões de choques nas patas 
no estro, metaestro e diestro ou no diestro, proestro 
e estro. Cada rata recebeu, durante 30 minutos, 120 
choques nas patas (1,0 mA, 1,0 s), a intervalos 
variáveis de 5 a 25 segundos. Após a última sessão 
de choques, os animais foram sacrificados e o AD 
preparado para registro isométrico das contrações 
espontâneas. Curvas concentração/efeito para 
Noradrenalina (NA), Adrenalina (ADR) e Soterenol 
(SO) foram obtidas sem tratamento farmacológico. 
Para analisar os mecanismos envolvidos com as 
alterações de sensibilidade observadas, foram 
utilizados um ou mais dos seguintes tratamentos 

farmacológicos: desnervação adrenérgica, inibição 
dos sistemas de captação extraneuronal e de 
recaptação neuronal, bem como, bloqueio dos 
adrenoceptores a e muscarínicos. Os dados foram 
comparados através de análise de variância seguida 
da aplicação do teste de Scheffé, e pelo teste T de 
Student. Diferenças foram consideradas 
significantes ao nível de 5%. AD de ratas, 
submetidas a choques nas patas e sacrificadas no 
diestro, apresentaram subsensibilidade à ADR (pD2 

= 7,38 ± 0,09 vs. 6,63 ± 0,08), NA (pD2 = 7,67 ± 
0,11 vs. 6,95 ± 0,13) e SO (pD2 = 6,80 ±0,13 vs. 
6,36 ± 0,07), quando comparados com os 
respectivos controles. A inibição do processo de 
recaptação neuronal cancelou a subsensibilidade à 
NA (pD2 = 7,88 ± 0,06 vs. 7,73 ± 0,08). Após a 
realização de tratamento farmacológico completo, 
AD desses animais continuaram a apresentar 
subsensibilidade à NA (pD2 = 8,10 ± 0,11 vs. 7,68 
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± 0,14), enquanto que a subsensibilidade para a 
ADR foi cancelada (pD2= 7,67 ±0,13 vs. 7,49 ± 
0,08). Adição de butoxamina tornou novamente 
evidente a subsensibilidade à ADR (pD2 = 7,51 ± 
0,05 vs. 7,15 ± 0,13). Em AD de ratas estressadas 
e sacrificadas no estro, somente foi observada 
subsensibilidade aos efeitos cronotrópicos da 
adrenalina, após a adição de butoxamina (pD2 = 
7,59 ± 0,05 vs. 7,17 ± 0,07). Estes resultados 
sugerem que, após estresse por choques nas patas, 

DESCRITORES: Estro. Átrio. Catecolaminas. 

AD de ratas sacrificadas no diestro apresentaram 
aumento da eficiência do processo de recaptação 
neuronal, dessensibilização dos adrenoceptores 
e participação dos adrenoceptores fè2 na resposta 
cronotrópica às catecolaminas. Durante o estro, 
parece que os mecanismos adaptativos do controle 
cronotrópico dos AD pelas catecolaminas, não 
ocorrem, com exceção da participação dos 
adrenoceptores fè2 na mediação da resposta crono
trópica. 

VANDERLEI, L.C.M. Influence of estrous cycle and stress on the sensitivity to catecholamines in atria 
from female rats. Tese (doutorado) - Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual 
de Campinas. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 63-4, jan. / jun., 1998. [Abstract] 

ABSTRACT: This study was performed to 
analyse the alterations in sensitivity to 
catecholamines in right Atria isolated (AD) from 
rats submitted to footshock stress and sacrificed at 
estrus or diestrus. Adult wistar female rats 
exhibiting regular 4-day estrous cycles were 
submitted to three footshock sessions at estrus, 
metestrus and diestrus or at diestrus, proestrus and 
estrus. Each rat received during 30 min, 120 electric 
shocks (1.0 mA, 1.0 s) at variable intervals of 5 to 
25 s. After the last session, the animals were 
sacrificed and its right atria set up for isometric 
recording of spontaneous beating. Dose-response 
curves to Noradrenaline (NA), Adrenaline (ADR) 
and Soterenol (SO) were obtained before "in vitro" 
treatment. To analyse the mechanisms of the 
alterations in sensitivity one or more of the 
following "in vitro" treatment were used: 
sympathetic denervation, inhibition of the 
extraneuronal uptake and neuronal reuptake and 
blockade of alpha adrenoceptors and muscarine 
receptors. Data were compared by using analysis 
of variance followed by Scheffé test and Student 
T-test. Differences were considered significant at 
p < 0,05. Right atria from rats submitted to 

footshock stress and sacrificed at diestrus compared 
to those from control rats showed subsensitivity to 
ADR (pD2 = 7.38 ± 0,09 vs. 6.63 ± 0,08), NA 
(pD2= 7.67 ±0.11 vs. 6.95 ±0,13) and SO (pD2 = 
6.80 ±0.13 vs. 6.36 ± 0.07). The inhibition of 
neuronal reuptake canceled the subsensitivity to NA 
(pD2 = 7.88 ± 0.06 vs. 7.73 ± 0.08). After complete 
"in vitro" treatment AD from stressed rats showed 
subsensitivity to NA (pD2 = 8.10 ± 0.11 vs. 7.68 
± 0.14) however the subsensitivity to ADR was 
canceled (pD2 = 7.67 ±0.13 vs. 7.49 ± 0.08) but 
returned after addition of butoxamine (pD2 = 7.51 
± 0.05 vs. 7.15 ± 0.13). Right atria from stressed 
rats sacrificed at estrus were also subsensitive to 
ADR after addition of butoxamine (pD2 = 7.59 ± 
0.05 vs. 7.17 ± 0.07). These results demonstrat that 
footshock stress, induces an increase in the 
efficiency of the neuronal reuptake process, 
desensitization of adrenoceptors and increase 
in S2-adrenoceptor-mediated response in right atria 
from female rats sacrificed at diestrus. During estrus 
it seems that those adaptive responses of the 
chronotropic control of the heart by catecholamines 
do not occur with the exception of the increase in 
i?>2-adrenoceptor-mediated response. 

KEYWORDS: Estrus. Heart Atrium. Catecholamines. 
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