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STANDARDIZATION

Diretrizes curriculares para os Cursos de Fisioterapia
Com embasamento no edital de n° 4 de 10/12/97 da SESu/MEC, a
Comissão de Especialistas de Ensino de Fisioterapia solicitou às entidades de classe que enviassem sugestões sobre as novas diretrizes
curriculares, cabendo a esta o papel de sistematizar as propostas recebidas e enviá-las ao Conselho Nacional de Educação.
Em linhas gerais são estas as diretrizes propostas:
Os Cursos de Fisioterapia ao definirem suas propostas pedagógicas
deverão assegurar uma formação generalista de profissionais
fisioterapeutas, aptos a atuar em todos os níveis de atenção à saúde,
com uma visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/
bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da coletividade com o
objetivo de preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos,
sistemas e funções. É um profissional voltado ao desenvolvimento
científico e apto a adquirir por iniciativa própria conhecimentos que
possam garantir uma educação continuada e permanente. Além disso
os Cursos de Fisioterapia devem assegurar a formação de profissionais
com competência (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) para:
a) se inserir profissionalmente nos diversos níveis de atenção à
saúde;
b) atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente;
c) contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade
de vida das pessoas, famílias e comunidade;
d)realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente
colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames
propedêuticos e complementares que permitam elaborar um
diagnóstico cinético-funcional;
e) elaborar criticamente o amplo espectro de questões clínicas,
científicas, filosóficas, éticas, políticas, sociais e culturais ;
f) desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar
autonomia pessoal e intelectual necessária para empreender
contínua formação na sua práxis profissional;
g) desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão que
contribuam na produção do conhecimento, socializando o saber
científico produzido;
h) exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social;
Devem integrar as Diretrizes Curriculares os conteúdos baseados
nos seguintes campos de estudo:
a) conhecimentos biológicos - compreende o estudo aprofundado
da constituição biológica do ser humano;

b) conhecimentos humanos e sociais - abrange o estudo do
homem e de suas relações sociais;
c) conhecimentos bio-tecnológicos - inovações tecnológicas que
possam ser utilizadas em pesquisa e prática clínica
fisioterapêutica;
d) conhecimentos físioterapêuticos - compreende a aquisição
de amplos conhecimentos na área de formação específica da
Fisioterapia.
A carga horária total do curso deverá ter no mínimo, 4.500 horas
ficando reservada uma carga horária de no mínimo 40% para os
conhecimentos físioterapêuticos e para o estágio supervisionado, no
mínimo, 20% da carga horária mínima (900 horas) devendo ser
distribuída de forma a contemplar todas as áreas da fisioterapia nos
seus diferentes níveis de atuação.
Para a conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia o aluno
deverá elaborar um trabalho de conclusão de curso, que poderá
constituir-se de: trabalho de monografia, publicação de artigo, estudo
de caso, resenha crítica de livro, desenvolvimento de técnica ou produto.
A participação do discente em atividades de ensino, pesquisa e
extensão deve ser estimulada bem como a atualização permanente do
corpo docente.
As Instituições de Ensino Superior podem flexibilizar e otimizar
as suas propostas curriculares para enriquecê-la e complementá-la, a
fim de permitir ao profissional a manipulação da tecnologia, o acesso
a novas informações, considerando os valores, os direitos e a realidade
sócio-econômica, integrando ciências básicas com a clínica e a atuação
fisioterapêutica. Os conteúdos curriculares poderão ser diversificados
mas deverá ser assegurado o conhecimento equilibrado de diferentes
áreas, níveis de atuação e recursos terapêuticos para assegurar a
formação generalista.
Tallvez o único item polêmico das diretrizes curriculares seja quanto
à duração mínima dos cursos. A comissão propõe cinco anos mas há
os defensores dos quatro anos. Porém todos são unânimes quanto à
manutenção das 4.500 horas.
No momento as Diretrizes Curriculares encontram-se no Conselho
Nacional de Educação para análise.
A proposta na integra enviada ao Conselho Nacional de Educação
pode ser obtida no site http://www.mec.gov.br/sesu/diretrizes.
Amélia Pasqual Marques
Editora-chefe
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi
verificar os efeitos de um programa de
atividade física na qualidade de vida de
mulheres com osteoporose. Foram
selecionadas 15 mulheres voluntárias, com
diagnóstico densitométrico de osteoporose
na coluna e/ou fêmur. Todas as mulheres
foram submetidas a uma avaliação física e
responderam ao OPAQ
{Osteoporosis
Assessment Questionnaire). A cada um mês
e meio, o grupo passou por uma reavaliação
totalizando, ao final dos seis meses, cinco
avaliações. O programa de atividade física
foi realizado duas vezes por semana, com
sessões de uma hora de duração, durante
seis meses consecutivos. Cada sessão foi
constituída de: 10-15 minutos de
alongamento; 30-40 minutos de caminhada;
5-10 minutos de brincadeiras com bola e
5-10 minutos de relaxamento e/ou
massagem. Os dados foram analisados
estatisticamente através dos testes não
paramétricos ANO VA de Friedman e de
Wilcoxon. As variáveis analisadas na
avaliação física (altura, flexão anterior do
tronco, força muscular do quadriceps e uso
de analgésico) e nos domínios do OPAQ
(flexibilidade, dor, nível de tensão, atividade
da vida diária
e apoio
familiar)
apresentaram melhora significativa
(p < 0,05) entre as avaliações, comparandose os dados. Os resultados obtidos permitem
concluir que houve uma melhora
significativa na atividade da vida diária, força
muscular, flexibilidade, dor e nível de tensão.
O OPAQ mostrou-se eficaz para a avaliação
desejada. Dessa forma, as evidências
sugerem que o programa de atividade física
contribuiu para a melhoria da qualidade de
vida das mulheres participantes da pesquisa.

ABSTRACT. This study's goal was to
check the effects of a physical activity
program intended to improve the quality
of life of a group of women with
osteoporosis. Fifteen volunteer women
were evaluated (59,1 ± 7,6 years old), with
densitometric diagnosis of osteoporosis on
the column and/or femur. All the women
were submitted to a physical evaluation and
responded to the OPAQ (Osteoporosis
Assessment Questionnaire). The group was
re-evaluated on a month and a half basis,
summing up five evaluations at the end of
six months. The physical activity program
was conducted twice a week, each session
had one duration and lasted for six
consecutive months. Each session of the
physical activity program was made up of:
10-15 minutes of muscle elongation, 3040 minutes walk, 5-10 minutes of ball
playing and 5-10 minutes of relaxation and/
or massage. The data was statistically
analyzed by means of Friedman's and
Wilcoxon's ANOVA non-parametric tests
and showed significant improvement (p <
0.05) between evaluations 1 and 5 on the
variables analyzed in the physical
evaluation (height, anterior trunk flexion,
muscular strength of the quadriceps and the
use of painkiller) and in the OPAQ
(flexibility, pain, stress level, daily life
activity and familiar support). The results
achieved allow to conclude that there was
a significant improvement in the daily life
activity, muscular strength, flexibility, pain
and stress level. The OPAQ proved itself
effective for the desired evaluation.
Evidence suggests that the physical activity
program employed contributed for the
improvement of the life quality of the
women participating in the research.

DESCRITORES: Osteoporose, reabilitação. Mulheres. Qualidade de vida. Avaliação de programas.

KEYWORDS: Osteoporosis, rehabilitation.
Women. Quality of life. Program
evaluation.

INTRODUÇÃO
Nas últimas duas décadas a osteoporose vem
assumindo um papel de destaque na sociedade
mundial, uma vez que tornou-se a mais comum doença
metabólica, atingindo pelo menos 30% das mulheres
pós-menopausa. Foi reconhecida, através de estudos
epidemiológicos, como o maior Problema de Saúde
Pública da atualidade . Esse fato é agravado pela
tendência de aumento da expectativa de vida da
população mundial, visto que em 1975 no mundo havia

cerca de 350 milhões de indivíduos com mais de 60
anos e estima-se que no ano 2025 esse número aumente
para 1 bilhão e 100 mil idosos .
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a
osteoporose como uma "doença esquelética sistêmica
caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração microarquitetural do tecido ósseo, com conseqüente aumento da fragilidade óssea e susceptibilidade à fratura" (Figura 1).

Figura 1 - Microscopia ampliada de um osso normal (A) e
espessura e a descontinuidade das traves ósseas

um osso com osteoporose (B), mostrando a diminuição da

A perda da massa óssea, levando à osteoporose, é
um processo quase inevitável do envelhecimento, que
pode ter seu início: nas mulheres aproximadamente aos
45 anos de idade e nos homens entre os 50 e 60 anos de
idade . A osteoporose e a conseqüente diminuição da
massa óssea é o principal fator de fraturas em mulheres
pós-menopausa e idosos, indicando altos índices de
morbidade e mortalidade, que resultam em grande ônus
financeiro para os sistemas de saúde. Além disso as
fraturas osteoporóticas impõem severas limitações
sociais e emocionais, comprometendo significativamente a qualidade de vida desses indivíduos.
A osteoporose é referida como uma "doença
silenciosa", pois as primeiras manifestações clínicas
surgem quando já houve perda de 30 a 40% da massa
óssea . Quando sintomática, a principal manifestação
da osteoporose é a dor, que pode ser aguda ou crônica.
Esta dor pode ocorrer ocasionalmente ou subitamente
após uma queda, ao levantar-se um objeto pesado ou
ao desenvolver-se alguma outra atividade. A dor aguda

diminui gradualmente dentro de 2 a 6 semanas .
Os c o l a p s o s v e r t e b r a i s irão resultar em
modificações posturais, incluindo aumento da cifose
torácica, retificação da lordose cervical com protrusão
da cabeça e pescoço, aumento da lordose lombar,
escoliose, anteriorização e rebaixamento das costelas
e aproximação da 12 costela à crista ilíaca. Estas
alterações contribuirão para uma diminuição da
estatura (que pode ser de 10 a 20 cm de altura),
sobrecarga de músculos, tendões e ligamentos
adjacentes; diminuição do volume das cavidades
a b d o m i n a i s e t o r á c i c a s , levando à p r o t r u s ã o
a b d o m i n a l e a l t e r a ç ã o das funções cardíaca,
pulmonar, gástrica e vesical. Estes distúrbios podem
dificultar a respiração e causar constipação, hérnia
de hiato e incontinência urinaria e, ainda, limitações
nos movimentos da coluna, fraqueza generalizada,
alterações no equilíbrio e piora da auto-imagem .
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As fraturas de quadril são as que causam maior
morbidade e mortalidade. Aproximadamente 25% dos

pacientes chegam ao óbito em um ano e ao menos 50%
ficarão incapacitados para o trabalho . A perda da
independência, decorrente da incapacidade de
deambular, é a principal conseqüência da fratura do
quadril, seja pela limitação funcional seja pelo medo
de quedas. Essa inatividade leva à piora da osteoporose
e aumenta ainda mais o risco de quedas e fraturas .
Neste tipo de fratura, a morte ocorre em conseqüência
de complicações indiretas das fraturas, tais como
trombose venosa profunda, embolismo pulmonar e
pneumonia e outras complicações advindas deste tipo
de fratura . Aproximadamente 35% desses pacientes
ficarão dependentes de outras pessoas ou de meios
auxiliares tais como muletas ou bengalas para auxiliálos em suas atividades de vida diária .
A osteoporose não traz apenas conseqüências
físicas e funcionais, mas também seqüelas sociais,
principalmente ansiedade, quando o paciente tem o
diagnóstico da doença e sabe da possibilidade de
fraturas futuras e de deformidades físicas . Os pacientes
acabam adotando um estilo de vida sedentário e mais
isolado socialmente, permanecendo mais tempo dentro
de casa, não só por causa da dor, mas também pelo
medo de novas quedas e fraturas. Esse medo associado
a deformidade progressiva, dor, inatividade e alteração
do equilíbrio contribuem para a instalação de depressão
e progressivo declínio da função .
A inexistência de programas de prevenção da
osteoporose contribuirá para que tenhamos 4300
milhões de indivíduos com osteoporose e prováveis
215 mil fraturas de colo do femur por ano .
A influência da atividade física na dinâmica do
esqueleto e na prevenção da osteoporose tem
despertado interesse cada vez maior e os mecanismos
pelos quais o esqueleto responde à atividade física
ainda não estão totalmente elucidados . Existem, no
entanto, evidências que demonstram o aumento da
resistência óssea em resposta à aplicação de cargas
mecânicas e, em contrapartida, a diminuição da DMO,
quando de sua ausência.
Fukada e Yasuda, 1957 apud Gold , provaram o
efeito piezelétrico (a deformação de um osso provoca
cargas negativas do lado da tensão e positivas do lado
da tração), porém sua influência sobre a formação
óssea é contraditória. Segundo esses autores a
23
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compressão do osso causa um potencial negativo no
lado da compressão e a tração causa um potencial
positivo. Os osteoblastos são estimulados pelo
potencial negativo migrando para essas áreas
depositando aí maior quantidade de massa óssea,
aumentando assim a espessura e a resistência. Já os
osteoclastos migrarão para as regiões com potencial
positivo atuando na reabsorção óssea local .
As forças de compressão são realizadas por
atividades físicas de impacto, por descarga de peso e
por cargas exercidas pelos tendões e pelos músculos
sobre os ossos. Daí a importância da atividade física
para a manutenção da integridade do tecido ósseo.
Um outro ponto importante, para compreensão da
atividade física sobre a remodelação óssea, é o que se
refere a duração do estímulo a ser aplicado. A grande
maioria das evidências indica que a duração do estímulo não é o dado mais relevante, confirmando teorias
de que o osso só responde acima ou abaixo de um
limiar definido . Ainda há controvérsias a respeito de
qual modalidade, intensidade e freqüência de exercícios são mais indicadas a pacientes com osteoporose.
Atualmente estão sendo realizadas pesquisas com
diferentes protocolos, visando esclarecer, dissipar as
dúvidas.
O papel da atividade física no tratamento e
prevenção da osteoporose é não somente favorecer a
aquisição ou a manutenção da massa óssea, como
também, melhorar o equilíbrio, a força muscular, a
coordenação, a amplitude de movimento, a dor,
prevenindo-se as quedas, e conseqüentemente o risco
de fraturas. Tudo isso vai desempenhar um papel
fundamental na qualidade de vida desses pacientes.
Uma questão importante, na avaliação da qualidade
de vida de pacientes com osteoporose, refere-se ao
instrumento adequado para essa finalidade. Cantarelli
fez a adaptação para o Brasil do questionário de
Qualidade de Vida para pacientes com osteoporose
(OPAQ) , que tem sido utilizado com eficácia em
outros países, mas não foram encontradas outras
referências de sua aplicação na literatura brasileira até
a presente data.
Nesse trabalho, a utilização deste instrumento
(OPAQ) para verificar a qualidade de vida de
indivíduos osteoporóticos, deve-se à escassez de
informações sobre outras formas.
1
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OBJETIVO
O objetivo geral da pesquisa foi avaliar os efeitos
de um programa de atividade física na qualidade de
vida de mulheres com osteoporose, desenvolvido durante seis meses consecutivos. O objetivo específico é
observar a ocorrência de alterações na atividade de
vida diária, força muscular, flexibilidade, nível de dor
e nível de tensão.

Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética
em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar). As candidatas foram informadas a
respeito das características desse estudo e aceitaram
participar voluntariamente, conforme determina a
resolução 196/96 do CNS.
Foram selecionadas 15 mulheres voluntárias da
cidade de São Carlos, SP, com diagnóstico
densitométrico de osteoporose na coluna e/ou fêmur.
Cabe ressaltar que essas mulheres eram acometidas
pela osteoporose tipo I, isto é, osteoporose pós
menopáusica. Todas participaram de pelo menos 65%
das sessões do programa de atividade física.
As 15 mulheres realizaram o programa de atividade física durante seis meses, na Universidade Federal
de São Carlos, duas vezes por semana, com duração
de uma hora cada sessão. As informações sobre idade, peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e grau
de instrução constam na Tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização das mulheres quanto à idade, peso,
altura, IMC e grau de instrução
Idade Peso
(anos)

15

(Kg)

Altura IMC
(m)

Tabela 2 - Caracterização das mulheres quanto à cor, à menopausa, aos filhos, ao fumo, à ingestão de leite e ao uso de analgésicos
Cor

Filho

Fumante

Leite

100% B

100% S

33% S
67% N

73% S
27% N

Analgésico
93 S
7%N

B = brancas, S = sim, N = não. Todos os valores estão expressos em
porcentagem. Foram consideradas como usuárias de analgésico as
mulheres que tomavam no mínimo 5 vezes por semana

CASUÍSTICA E MÉTODO

N

à: cor, associação a outras patologias, filhos, serem
fumantes, ingerirem leite, fazerem uso constante de
analgésicos.

As características quanto ao tratamento para a
osteoporose que essas mulheres estavam sendo submetidas (hormônio, cálcio e/ou vitamina D), nível de
atividade física e a ocorrência de fraturas encontramse na Tabela 3.
Tabela 3 - Caracterização das mulheres ao tratamento para a
osteoporose (hormônio, cálcio e vitamina d), sedentarismo e
fratura
Hormônio
33% S
67% N

(Kg/m )

7%G
7%S
N = número de mulheres; Kg - quilogramas; m = metros; IMG = índice
de massa corporal; A = analfabeta; P = primário, G = ginásio, S = segundo grau. A idade, peso, altura e IMC estão expressos em média ± desvio
padrão. Instrução está expresso em porcentagem

Constam na Tabela 2 particularidades em relação

60% S
40%N

Sedentária

Fratura

80% S
20% N

100% N

As características quanto ao local de acometimento da osteoporose (coluna e/ou fêmur, colo e/ou
trocânter) e a perda óssea na coluna lombar (L2-14)
estão apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 - Caracterização das mulheres em relação ao local de
acometimento da osteoporose, à perda óssea na coluna em
relação a um adulto jovem

100% OP

40% A
59,1
±
10,1
1,60
±
0,05
24,5
±
4,3
47%
P
59,1 ± 7 , 6

100% S

Vitamina D

S = sim, N = não. Todos os valores estão expressos em porcentagem

Coluna

Instrução
2

Cálcio

Colo do Fêmur Trocânter
33% N
47% P
20% OP

40% N
47% P
13% OP

Perda Óssea na Coluna

32 ± 9,3

OP = osteoporose, N = normal, P = osteopenia, todos os valores estão
expressos em porcentagem. A perda óssea na coluna está expressa em
média ± desvio padrão

EQUIPAMENTOS
Foram utilizados os seguintes equipamentos para o
desenvolvimento desse trabalho: um estetoscópio marca

"Littmann Quality", um esfignomanômetro marca "Wan
Ross", quatro pares de tornozeleiras com peso de
0,5 Kg, uma máquina fotográfica marca Olimpikus, oito
saquinhos de areia pesando 0,5 Kg, uma bola de plástico,
cinco bolinhas de tênis, um goniômetro e uma fita
métrica comum.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Todas as mulheres foram submetidas a uma avaliação física e responderam ao Questionário de Qualidade de Vida para pacientes osteoporóticos (OPAQ).
Foram orientadas ainda quanto à postura e aos exercícios a serem realizados em seus domicílios. A cada
um mês e meio o grupo passou por uma reavaliação,
totalizando ao final dos seis meses cinco avaliações.
Para avaliação física, realizou-se uma entrevista
com cada mulher para verificar o estilo e os hábitos
de vida, se estava submetida a tratamento
medicamentoso para a osteoporose ou acometida por
outra patologia. Além disso, foram executadas: a
palpação e a inspeção da amplitude de movimento
(ADM) das principais articulações e da força muscular do quadril. Foram aferidas a pressão arterial (PA)
e a freqüência cardíaca (FC).
A flexão anterior do tronco (FAT) foi verificada,
através de uma fita métrica, medindo-se a distância
entre o dedo médio e o chão . O teste de Força Muscular do quadriceps foi realizado manualmente . Apesar de existirem métodos mais precisos e funcionais,
esse trabalho foi efetuado manualmente, tomando-se
todas as precauções necessárias, em razão da fragilidade óssea das participantes.
As mulheres foram submetidas a um programa de
atividade física de uma hora de duração, duas vezes
por semana, durante 6 meses consecutivos. A FC foi
medida antes de iniciarem-se os exercícios e a cada
20 minutos de atividade. Desse modo, foi controlada
a intensidade de exercícios, ou seja, sempre que a FC
13
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ultrapassava 65-75% da Freqüência Cardíaca Máxima (FCm) de acordo com a idade, a paciente parava a
atividade física até sua estabilização.
Cada sessão do programa de atividade física constituía-se dos seguintes exercícios físicos:
• 10-15 minutos de alongamento dos músculos do
tronco, dos membros superiores e inferiores;
• 30-40 minutos de caminhada, na maioria das vezes associada a exercícios ativos livres de membros superiores e inferiores. Durante a execução
de alguns exercícios de membros inferiores foram
usadas tornozeleiras pesando 0,5 Kg;
• 5-10 minutos de aeróbica ou brincadeiras com bola;
• 5-10 minutos de relaxamento e/ou massagem.
Os exercícios foram bem dosados por causa das
microfraturas preexistentes e descontinuidade entre as
traves ósseas, especialmente no esqueleto axial, evitando-se assim o agravamento das mesmas, pelo aumento da sobrecarga proveniente da atividade física.
Realizaram-se as atividades que melhoram a
propriocepção e o conhecimento da estrutura corporal, visando sempre uma melhoria da coordenação e
do equilíbrio para se diminuir o risco de quedas e conseqüentemente fraturas.
ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados estatisticamente através de técnicas descritivas, tais como: tabelas, gráficos e proporções; e a evolução entre as avaliações,
pelas técnicas não paramétricas ANOVA de Friedman
e de Wilcoxon.
RESULTADOS
Avaliação Física
Foi realizada inicialmente a comparação das avaliações quanto a altura, flexão anterior do tronco
(FAT), força muscular do quadriceps (FMQ) e uso de
analgésicos.

Tabela 5 - Médias e desvios padrão e da ANOVA, em relação a altura, FAT, FMQ e uso de analgésicos
Avaliação 1

Avaliação2

Avaliação3

Avaliação4

Avaliação5

ANOVA

*
1,57 + 0,04
1,57 + 0,05
1,56 ± 0 , 0 5
1,56 + 0,05
1,56 + 0,05
Altura (m)
4,9 + 4,6
5,3 ± 4,5
*
6,3+4,9
8,4 ± 6,1
14 ± 8
FAT (cm)
4,1 + 0,9
4,1 ± 0,9
*
4 + 0,8
3,7 ± 0,7
3,6 ± 0,6
FMQ
7% utilizam
34% utilizam
40% utilizam
66% utilizam
*
93% utilizam
Analgésico
FAT: flexão anterior do tronco; FMQ: força muscular do quadriceps; ANOVA: análise de variância; * significativo p£),05. Os valores da variável
analgésico estão expressos em porcentagem.

Como pode ser observado pelos resultados obtidos na
Tabela 5, houve uma melhora significativa nos valores das variáveis analisadas. Para uma melhor
visualização desses resultados foram calculados as
porcentagens das mulheres que apresentaram melhora no decorrer das avaliações.

gésicos em mais da metade das mulheres participantes dessa pesquisa e houve uma melhora média de 9
cm na Flexão Anterior do Tronco (FAT) após os 6
meses de atividade física.

Tabela 6 - Porcentagem de mulheres que melhoraram usando
como referência a Avaliação 1

Para a análise dos dados provenientes do OPAQ,
os 18 domínios do questionário (mobilidade, andar e
inclinar-se, dor nas costas, flexibilidade, cuidados
próprios, tarefas de casa, movimentação, medo de
quedas, atividade social, apoio da família e amigos,
dor relacionada à osteoporose, sono, fadiga, trabalho,
nível de tensão, humor, imagem corporal e independência) foram agrupados em cinco modalidades
(flexibilidade, dor, nível de tensão, atividade da vida
diária e apoio da família e amigos), consideradas
suficientemente abrangentes para a finalidade deste
trabalho.
Para a avaliação dessas cinco modalidades foi construída uma escala com valores de 0, 1, 2, 3 e 4, sendo
atribuído o valor 0 para a pior condição e o valor 4 à
melhor condição.

Avaliação 2 Avaliação 3 Avaliação 4 Avaliação 5
Altura (m)
FMQ
Analgésico

33%
7%
27%

80%
40%
53%

80%
53%
60%

87%
60%
87%

FMQ: Força Muscular do quadriceps
Avaliação 2 Avaliação 3 Avaliação 4 Avaliação 5
FAT*

5,6 cm

7,7 cm

8,7 cm

9,1 cm

* Os valores da FAT (flexão anterior do tronco) se referem à melhoria em
cm da flexibilidade da coluna

Pode-se verificar através da Tabela 6 que houve
uma melhoria em relação à altura (melhora postural),
Força Muscular do Quadriceps (FMQ) e uso de anal-

OPAQ

Tabela 7 - Média, desvios-padrão e resultados da ANO VA em relação às 4 avaliações

Flexibilidade
Dor
Nível de Tensão
AVD
Apoio Familiar

Avaliação 1

Avaliação2

Avaliação3

Avaliação4

Avaliação5

2,8 ± 1
1,7 ± 1,1
1,9 ± 0 , 8
3,1 ± 0 , 7
3,6± 0,8

2,9
1,9
1,9
3,1
3,5

3,1
2,4
2,3
3,3
3,3

3,2
2,6
2,6
3,4
3,1

3,2
2,6
2,6
3,4
3,1

± 0,9
± 1,1
±0,8
±0,7
± 0,8

±0,7
± 0,9
± 0,6
± 0,6
± 0,7

± 0,7
±0,8
± 0,4
± 0,4
±0,8

± 0,6
± 0,7
± 0,4
± 0,5
±0,8

ANOVA
*
*
*
*

AVD = Atividade da Vida Diária; ANOVA = análise de variância; * p < 0,05

Tabela 8 - Porcentagem de mulheres que tiveram percepção
de melhora ou diminuição dos domínios avaliados pelo OPAQ
durante o programa de atividade física
Avaliação 2 Avaliação 3 Avaliação 4 Avaliação 5
Flexibilidade
Dor
Nível Tensão
AVD
Apoio Familiar

67% T
73% T
60% T
73% T
27%

i

67% T
93% T
80% T
87% T
53%

i

87% T

T
100% t
93% t
100%

67%

i

diminuição do efeito do programa de atividade física
em cada um dos domínios do OPAQ analisados.
DISCUSSÃO

87% T

T
T
93% T
67% 4

100%

100%

Os resultados serão discutidos em tópicos de acordo
com a seguinte ordem: altura, flexibilidade, FMQ, dor,
nível de tensão, AVD e apoio familiar.
Altura

As setas T indicam a percepção de um aumento na
melhoria, enquanto as setas i indicam a percepção de

De acordo com os resultados apresentados nas

Tabelas 5 e 6, a "altura aumentou" (1 a 2 cm) em 87%
das mulheres dessa amostra, em relação à primeira
avaliação, sugerindo que houve uma melhora da postura durante os seis meses de atividade física. Cabe
ressaltar que a medida da altura nas cinco avaliações
de cada uma das mulheres foram realizadas no mesmo horário do dia.
Essa melhora postural pode ser resultado de uma
auto-imagem corporal favorável, da propriocepção, da
redução da dor e talvez até de um ganho de força muscular dos músculos paravertebrais. Em um estudo,
comparando-se a força dos músculos extensores da
coluna de mulheres com osteoporose com a de mulheres normais, dentro da faixa etária de 40 a 85 anos,
foi demonstrado que embora o nível de atividade física era similar em ambos os grupos, a força dos músculos extensores da coluna foi signifícantemente menor nas mulheres com osteoporose do que nas mulheres normais .
A melhora postural também pode ser decorrente
das orientações para a manutenção de posturas corretas
durante a realização das AVDs, já que muitos dos
vícios posturais são resultados da insuficiência
músculo-esquelética global .
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Flexibilidade
O envelhecimento, a presença de dor e a falta de
atividade física são fatores que predispõem ao encurtamento muscular e diminuição da ADM das diversas
articulações, contribuindo à redução da flexibilidade
e, conseqüentemente, resultando em prejuízos à coordenação e ao equilíbrio, elementos importantes à prevenção de quedas e de fraturas. De acordo com os resultados das Tabelas 5 e 6, podemos observar que houve uma melhoria da FAT em 9 cm, um aumento da
percepção e melhora na flexibilidade, indicados pelas
Tabelas 7 e 8.
Resultado similar foi encontrado no estudo de
Mitchell et al. , após três meses de um programa de
atividade física regular realizado por mulheres com
osteoporose, foi verificado uma melhora da flexibilidade e do equilíbrio. O mesmo foi encontrado por
Pollock e Wilmore que investigaram o efeito de exercícios aeróbicos em mulheres com osteoporose e tiveram como resultado um aumento da flexibilidade e
melhora na coordenação e no equilíbrio.
19
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Força muscular do quadriceps
19
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Mitchell et al. e Malmros et al. observaram
aumento da força e da massa muscular em mulheres
com diagnóstico de osteoporose após um treinamento
físico. Vários estudos têm demonstrado que os idosos
podem aumentar sua força através de um treinamento
de fortalecimento muscular. Num estudo submetido
ao controle, relatado por Frontera et al. , mulheres
idosas, com idade variando entre 60 a 72 anos,
aumentaram significativamente a força e a massa
muscular do Quadriceps após um programa de
exercícios físicos. Similarmente, Fiatarone et al. ,
relataram que, após um treinamento de resistência,
houve um aumento significativo da força e da massa
muscular de mulheres idosas.
Num artigo de revisão sobre o efeito de um programa de treinamento de resistência progressivo sobre a massa óssea de mulheres, Layne e Nelson , chegaram a conclusão de que este tipo de atividade física
aumentou a força muscular. Nesse estudo verificaram
uma melhora da FMQ em 60% das mulheres após os
seis meses de atividade física.
11
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Dor
De acordo com os resultados observados nas
Tabelas 5 e 6, podemos concluir que houve uma
redução da dor nas pacientes após os 6 meses de
programa de atividade física, comprovada pela redução
significativa do uso de analgésicos por estas pacientes
e pela percepção da diminuição de dor manifestada
através do OPAQ.
Resultados similares foram encontrados em outro
estudo, onde o nível da dor e o uso de analgésicos
diminuíram significativamente em pacientes com dor
crônica na coluna lombar, após um programa de atividade física realizado em ambulatório e supervisionado por físioterapeutas .
Em um estudo, Bravo e Gauthier , analisaram o
impacto de um programa de exercícios feitos por um
período de 12 meses sobre a saúde física e psicológica
de mulheres osteopênicas e concluíram que a
intensidade da dor na coluna foi um dos parâmetros
que apresentou diminuição.
17

4

Nível de

tensão

Conforme observado nas Tabelas 7 e 8, as mulheres
estudadas apresentaram uma redução no nível de
tensão ao longo das avaliações. Isto pode ser resultado
dos efeitos fisiológicos do exercício, que promovem
mais disposição, diminuição da fadiga, melhora no
bem-estar físico, no humor, na imagem corporal, na
auto-confiança, na auto-estima e ainda diminuem a
ansiedade e a depressão . Além disso, o fato dos
exercícios terem sido realizados em grupo, fez com
que compartilhassem suas experiências de vida e ainda
possibilitou que se estimulassem mutuamente para
continuar o programa de exercícios.
21

Atividade

de vida

diária

Como observado nas Tabelas 7 e 8, a realização
das AVDs melhorou com o programa de exercícios,
permitindo que as mulheres do grupo cuidassem
melhor de si mesmas, melhorando o desempenho nas
atividades de casa e no trabalho.
Poucos estudos têm descrito as limitações físicas e
sociais de pacientes com osteoporose. Há escassez de
estudos examinando os efeitos do treinamento físico
sobre o nível das funções diárias e da qualidade de
vida nestes pacientes . Entretanto, em um estudo
realizado por Malmros et al. , foi verificado que após
um programa de treinamento físico melhorou tanto a
realização das funções diárias como a qualidade de
vida. Num estudo sobre os efeitos fisiológicos do
17
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exercício em mulheres osteoporóticas, verificaram que
a atividade física, ao promover aumento na força
muscular e melhora na capacidade aeróbica, na
flexibilidade e no equilíbrio, leva a uma diminuição
na fadigabilidade, no n ú m e r o de quedas e,
conseqüentemente, no número de fraturas .
19

Apoio

Familiar

Conforme os resultados apresentados nas Tabelas
7 e 8, podemos verificar que, ao contrário do que era
esperado, o apoio familiar diminuiu ao longo das avaliações. Isto parece estar mais relacionado ao fato de
que com a diminuição da queixa de dor, com a melhora da auto-estima e da qualidade de vida, tornaram-se
mais independentes da família e dos amigos.
CONCLUSÕES
Esse trabalho nos comprova a necessidade de se
implantarem programas de prevenção. De uma maneira simples, com baixo custo, boa aceitação pelas
participantes, podendo ser desenvolvida em qualquer
outro local, a pesquisa trouxe resultados rápidos e importantes, como a diminuição nos níveis de dor, com
conseqüente diminuição do uso de analgésicos em 87%
das participantes do programa de atividade física. Com
isso conclui-se que houve uma melhora da qualidade
de vida dessas mulheres, pois a dor é a principal responsável pelo sofrimento observado em pacientes
osteoporóticos.
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Comparison of the effects of two neuromuscular electrical stimulation protocols on the
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RESUMO:
A estimulação elétrica
neuromuscular (NMES) é um importante
recurso utilizado pela fisioterapia para acelerar processos de recuperação, evidenciando resultados positivos quanto ao
restabelecimento da força. Diferentes protocolos de NMES também podem interferir nos resultados obtidos nesse processo.
Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi
analisar o efeito de dois protocolos de
NMES na força do músculo quadriceps da
coxa do membro não dominante de 18 voluntários do sexo feminino (idade 19,5 ±
1,7). O protocolo da NMES constou de duas
correntes com pulso quadrático bifásico simétrico, com T - T de 5 segundos, sendo uma de média freqüência (2500 Hz modulada em 50 Hz) e a outra de baixa freqüência (50 Hz). A estimulação foi de 30
minutos diários, perfazendo um total de 15
sessões. As voluntárias permaneceram sentadas com flexão de 90° da coxa e da perna, tanto para a aplicação da NMES quanto para a mensuração da força, a qual foi
coletada através de uma célula de carga. O
sinal foi obtido durante uma contração
isométrica voluntária máxima de 4 segundos, sendo amplificado e calibrado para ser
expresso em kilogramas-força (Kgf). Os resultados demonstram que houve um aumento significativo da força (p < 0,05) nos grupos eletroestimulados, tanto em baixa
(40,5%) quanto em média freqüência
(44,6%). Com base nos resultados concluise que, independente dos parâmetros da
corrente, a NMES promoveu aumento da
força do músculo quadriceps da coxa.
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DESCRITORES:
Estimulação elétrica,
métodos. Contração muscular. Protocolos
clínicos, classificação. Mulheres. Resistência à tração.

ABSTRACT: Neuromuscular electrical
stimulation (NMES) is an important
resource used in physiotherapy to accelerate
recovery processes, showing positive results
with regard to re-establishing strength.
Different N M E S protocols may also
interfere with the results obtained in that
process. This being so, the aim of this
research was to analyze the effect of two
NMES protocols on the strength of the
quadriceps muscle of the thigh of the non
dominant member of 18 volunteers of the
female Sex (aged 19,5 ± 1,7). The NMES
protocol comprised two currents with a
symmetric, quadratic, diphase pulse, with
T -T
of 5 seconds, one being of an
average frequency (2500 Hz modulated at
50 Hz) and the other of low frequency (50
Hz). Stimulation was for 30 minutes daily,
comprising 15 a total of sessions. The
volunteers stayed sat down with flexão of
90° of the thigh and of the leg, so much for
both application of the NMES and the for
the strength measurement, which was
collected by means of a charging cell. The
signal was obtained during a maximum
voluntary isometric contraction of4 seconds,
being amplified and calibrated to be
expressed in kilograms-strength (Kgf). The
results demonstrated that there was a
significant increase in strength (p<0,05) in
the electrically stimulated groups both at low
(40,5%) and at high frequency (44,6%).
Based on the results, we may conclude that
irrespective of the parameters of the current,
NMES promoted increase in the strength of
the quadriceps muscle of the thigh.
ON

OFF

KEYWORDS:
Electric estimulation,
methods. Clinical protocols, classification.
Women. Tensile strength.

INTRODUÇÃO
A estimulação elétrica neuromuscular (NMES) é
um importante complemento para inúmeros programas de tratamento utilizados pela fisioterapia. Este
instrumento pode ser empregado para acelerar processos de recuperação em várias áreas, não devendo, entretanto, ser considerado um substituto para os tratamentos tradicionais.
Foi demonstrado ocorrer hipertrofia dasfibrasmusculares com o treinamento de força , o que suspeitase resultar de um aumento no número de miofibrilas
numa dada fibra muscular , uma vez que ocorre um
aumento da síntese protéica e uma diminuição de sua
degradação . Também são relatadas, como acompanhando o aumento de força, as alterações metabólicas, tais como: aumento do glicogênio , fosfato de
creatina, trifosfato de adenosina, difosfato de
adenosina, creatina e enzimas do ciclo de Krebs nos
músculos .
Estudos sustentam a tese de que parte do efeito do
treinamento está no aprendizado motor ou na facilitação neural em função de um número maior de unidades motoras ativadas, aumento na taxa de impulsos
ou um padrão mais eficiente de recrutamento . VAZ
et al. discutem que as vibrações musculares produzidas durante contrações de músculos esqueléticos humanos, eletricamente estimulados, refletem as estratégias de controle utilizadas pelo sistema nervoso para
a produção de força durante contrações voluntárias
isométricas.
De acordo com Pichon et al. , a NMES é uma técnica de fortalecimento muscular baseada na
estimulação elétrica dos ramos intramusculares dos
motoneurônios, a qual induz à contração muscular.
Os experimentos que relacionam a estimulação elétrica (EE) com o torque isométrico voluntário máximo demonstram que a EE sozinha não consegue exceder o mesmo. Os valores apresentados variam entre
53% e 93% segundo Kramer et al. , e 46% e 87%
segundo Wasmsley e Vossys , quando da utilização
de diferentes parâmetros de EE ou de diferentes
estimuladores, respectivamente. Laughman et al. , ao
contrário dos outros autores, demonstraram que a EE
isolada é mais efetiva no fortalecimento muscular que
o exercício isométrico voluntário.
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Através das considerações e controvérsias expostas na literatura, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a
força do músculo quadriceps da coxa, frente a dois
protocolos de NMES.
MATERIAL E MÉTODOS
Sujeitos
Foram analisados os músculos quadriceps da coxa
dos membros não dominante de 18 voluntários do sexo
feminino, com idade variando entre 18 a 24 anos (19,5
± 1,7), sem história pregressa de disfunção ósteo-mioarticular do membro a ser analisado. As voluntárias
foram recrutadas por convite verbal, esclarecidas sobre os procedimentos experimentais e, após autorização através de um termo de consentimento, foram distribuídas aleatoriamente em três grupos iguais (2
NMES e 1 controle).
Dinamometria
A análise da força externa foi realizada através de
uma célula de carga MM-100 (KRATOS Dinamômetros) com capacidade de 100 Kg fixada
perpendicularmente à perna. A célula de carga foi
acoplada a uma placa analógica-digital CAD 16/32
(LYNX - Tecnologia Eletrônica Ltda), sendo a coleta
e a análise do sinal realizadas através do programa
AqDados 4.0. O sinal amplificado e calibrado foi
expresso em kilogramas-força (Kgf).
O sinal da célula de carga foi obtido durante uma
contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de
4 segundos, com a voluntária sentada com a coxa e a
perna fletidas a 90° e o pé permanecendo em posição
neutra, sendo a célula de carga acoplada ao tornozelo
através de um cinto de couro almofadado. Após 1
segundo do início da contração, o operador do sistema
de captação do sinal iniciava a coleta, sendo o sinal
visualizado pelas voluntárias no monitor do
microcomputador o qual serviu de feedback. Foram
realizadas três coletas com intervalos de 1 minuto,
sempre no período vespertino, numa sala com ar
condicionado (25°C ± 1), 24 horas antes do início da
NMES e 24 horas após a ultima estimulação.

Os valores obtidos pela dinamometria foram submetidos ao teste T de Student em nível de 5% de
significância.
Eletroestim ulação
Foi utilizado um gerador de pulso universal
DUALPEX (QUARK-Equipamentos Médicos). A intensidade da corrente, dada em mA (miliamperes), foi
determinada inicialmente pela tolerância máxima de

cada voluntária, a qual sofreu incrementos de 1 mA a
cada 5 minutos, até a totalização de 30 minutos de
estimulação. Os grupos experimentais com os respectivos parâmetros das correntes estão representados na
Tabela 1. As estimulações foram realizadas no período vespertino, em intervalos de 24 horas, por 5 dias
consecutivos, durante 3 semanas, exceto sábado e domingo. O posicionamento da voluntária para as
e l e t r o e s t i m u l a ç õ e s foi o mesmo utilizado nas
dinamometrias.

Tabela 1 - Parâmetros das correntes utilizadas no programa de NMES

Grupo

Forma do
pulso

Baixa Freqüência
Média Freqüência

bifásico simétrico
bifásico simétrico

Largura da Rampa Freqüência
Ffse (ms)
(S)
(Hz)
300
100

0.5
0.5

Os e l e t r o d o s de s i l i c o n e - c a r b o n o foram
posicionados sobre os pontos motores dos músculos reto da coxa, vasto medial e vasto lateral, em
função de apresentarem menor resistência à passagem da corrente elétrica, permitindo assim a maior
excitabilidade dos mesmos, como foi observado por
COX et al. . O quarto eletrodo foi posicionado na
região inguinal, sobre o nervo femural. Para a transmissão da corrente elétrica, os eletrodos foram untados com gel hidrossolúvel e fixados à pele por
meio de fita adesiva.

50
2.500

Modulação em
amplitude (senoidal)

100%

Freqüência da T
modulação (Hz)

: T

0 N

50

5 : 5
5 : 5

5

RESULTADOS
A análise dos resultados demonstra que houve variação significativa da força (p < 0,05) no músculo
quadriceps da coxa, independente do protocolo da
NMES utilizado. Pode ser observado, na Figura 1, que
a força variou em média de 22,13 Kgf para 31,09 Kgf e
de 21,61 Kgf para 31,26 Kgf nos grupos estimulados
com baixa e média freqüência, respectivamente. Já, no
grupo controle, a variação de 22,54 Kgf para 24,18 Kgf,
entre as coletas pré e pós, não foi significativa.

Grupos Experimentais

Figura 1 - Valores médios ( + dp) da força (Kgf) do músculo
quadriceps da coxa, na posição de 90° de flexão da perna, em
CIVM, para os grupos Controle (C), Baixa Freqüência (BF) e
Média Freqüência (MF) para as situações pré e pós EE. *p <
0,05

Houve relato de 85% das voluntárias sobre a ocorrência de dores musculares até o período de 24 horas
após a estimulação elétrica. Os relatos mais freqüentes foram de dores difusas do tipo cansaço.

DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no presente estudo (Figura
1), demonstram haver um aumento da força do

músculo quadriceps da coxa após estimulação elétrica.
A porcentagem de aumento é considerada alta (40,4%
para a baixa e 44,6% para a média freqüência), o que
nos parece dependente do sexo das voluntárias e do
protocolo da NMES empregado. Araújo utilizou um
protocolo de eletroestimulação de 10 minutos, em dias
alternados para um total de 6 sessões. O autor observou
que o grupo de mulheres, quando comparado ao dos
homens, apresentou um maior ganho de força dos
músculos interosseus dorsalis, biceps braquialis e
quadriceps femoris, após treinamento com estimulação
elétrica. Neste aspecto, deve-se considerar que a taxa
de ganho de força depende do estado inicial em que o
músculo encontra-se no início do programa de
treinamento. A dependência do protocolo pode estar
relacionada com o número de contrações isométricas
realizadas (180) na intensidade máxima suportada pelo
paciente, sempre na mesma posição (90° de flexão da
coxa e perna), diariamente por 3 semanas. O protocolo
buscou aplicar a sobrecarga máxima durante o período
de 3 semanas, o qual difere de alguns estudos que se
utilizaram de 10 a 30 contrações diárias '
.
Para Villar et al. , os três parâmetros manipulados
para a obtenção de um maior "output" de força são: a
intensidade da estimulação, a freqüência e a duração
individual dos pulsos, além da posição dos eletrodos.
No presente estudo a intensidade foi elevada a 1.0
miliamper (mA) em cada período de 5 minutos, respeitando-se a sensação do paciente. Este procedimento permitiu que a contração muscular fosse mantida
dentro de um padrão de uniformidade, sempre no seu
nível máximo. Este modelo experimental contempla
uma das teorias de Delitto & Snyder-Mackler que
sustentam e explicam o aumento da força muscular
através da estimulação elétrica. Os autores discutem
que o aumento da força muscular pela eletroestimulação envolve o mesmo mecanismo do exercício
voluntário, ou seja, o aumento da força depende do
aumento da carga funcional. Já para Seikowitz e
Snyder-Mackler et al. , o aumento na força isométrica,
em um grupo muscular treinado somente com
estimulação elétrica, apresenta correlação positiva com
a intensidade da contração treino.
2

a variação da intensidade da corrente elétrica aplicada.
Os autores observaram que a resistência do tecido
diminuiu após a estimulação dos músculos abdominais
de indivíduos sadios, possivelmente por um aumento
na condutividade.
Estudos relatam a capacidade de aumentar o torque
muscular com a aplicação da estimulação elétrica
neuromuscular (NMES)
. Os resultados encontrados neste experimento ratificam esta afirmação, uma
vez que ambos os grupos estimulados apresentaram
aumento de força do músculo quadriceps de coxa, destacando que o maior aumento ocorreu no grupo da
corrente de média freqüência. Estes resultados podem
estar relacionados à maior intensidade suportada pelas voluntárias (Figura 2), com conseqüente aumento
do recrutamento das unidades motoras. A maior intensidade pode ser justificada em função da menor
resistência em relação à epiderme e da menor largura
de pulso da corrente de média freqüência.
18,24,26
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Além dos acréscimos durante a estimulação, a
intensidade foi crescente durante os diferentes dias,
ALON et al. relatam que poucos estudos documentam
1

Figura 2 - Valores médios (±dp) das intensidades aplicadas
durante o programa de estimulação elétrica, nos protocolos
de Baixa Freqüência (BF) e Média Freqüência (MF)

Um dado observado e que mostrou-se importante
durante a execução do protocolo de estimulação foi a
dor muscular. Esta ocorrência pode estar relacionada
à magnitude da contração muscular, pois a intensidade da corrente foi determinada inicialmente pela tolerância máxima de cada voluntária, sendo acrescido de
1 mA a cada 5 minutos, não permitindo assim acomodação do músculo ao estímulo. Além do incremento

da intensidade em cada aplicação, pode ser observado
na Figura 2 que no decorrer dos dias a intensidade
apresentou aumentos sucessivos. Este procedimento
é reforçado por Binder-Macleod & McDermond , uma
vez que os autores enfatizam que os fatores
determinantes da força produzida por EE é a intensidade e a freqüência da corrente utilizada, favorecendo
a força máxima e conseqüentemente a fadiga do músculo estimulado. Outro ponto que pode ter contribuído para o desencadeamento da dor foi o tempo e a
periodicidade das estimulações, as quais ocorreram por
30 minutos, diariamente.
Pode ser observado na Figura 1 que houve um pequeno aumento da força (7,3%) no grupo controle,
porém a análise estatística demonstrou não ser significativa (p<0,05). Mesmo considerando este aumento
como erro experimental, ou melhor treinamento das
voluntárias para execução do pós teste, os aumentos
após NMES foram muito superiores, demostrando que
as alterações promovidas nos outros grupos foram
decorrentes da aplicação da corrente elétrica.
Vários autores observaram que o aumento de for3

ça após treinamento não apresenta uma hipertrofia proporcionalmente correlata, sugerindo que parte deste
aumento é devido ao aprendizado motor, i.e., à facilitação neural que levaria a um padrão mais eficiente de
recrutamento das unidades motoras, com um maior
número de unidades motoras disparando impulsos a
uma maior freqüência '- - - - . Povilonis & Mizuno
referem ainda que mudanças metabólicas como aumento do fosfato de creatina, diminuição do consumo
da adenosina trifosfato intramuscular e alterações no
pH intracelular podem ocorrer e que o aumento da
força muscular se dá em virtude destas adaptações
orgânicas à NMES.
1
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Pode-se concluir que os dois protocolos utilizados
no experimento, um de baixa freqüência e outro de
média, foram capazes de promover o aumento da força do músculo quadriceps da coxa de mulheres sem
história de disfunções ósteo-mio-articular no segmento
analisado. Neste aspecto, mais estudos se fazem necessários com uma maior amostra, bem como com
indivíduos que apresentem algum grau de perda
motora.
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RESUMO: A Negligência Unilateral é
freqüentemente observada em lesões do hemisfério cerebral não dominante, e a lesão
afeta a área espacial e de esquema corporal, causando prejuízos na percepção. O paciente falha em responder a eventos que
ocorrem no espaço contralateral a lesão cerebral e em reconhecer segmentos do seu
hemicorpo comprometido, existindo um
déficit em torno da atenção. A principal
etiologia é o acidente vascular cerebral,
com lesão na região temporo-parietal do
hemisfério cerebral direito. Esse distúrbio
pode persistir como um prejuízo crônico
durante meses e anos ou não desaparecer,
o que implica em um prognóstico funcional limitado, principalmente nas atividades
de vida diária e marcha. Requer um diagnóstico precoce e um intensivo programa
de reabilitação pela equipe interdisciplinar,
visando estimular a atenção e o uso funcional do hemicorpo comprometido. Durante o estudo, observou-se que as principais implicações para o insucesso da reabilitação estão relacionadas ao prejuízo na
atenção, à falha espontânea do paciente em
atender estímulos do lado negligente, à falta de iniciativa, de colaboração e à necessidade de estímulos constantes da equipe.
Apresenta-se um caso ilustrativo de negligência moderada em decorrência de um acidente vascular cerebral isquêmico após dois
anos de lesão, acompanhado na Associação
de Assistência a Criança Deficiente (AACD)
a partir de janeiro de 1994.

ABSTRACT: The Unilateral Neglect is
often observed in non dominant cerebral
hemisphere lesios, where damage affects
the spacial area and the body scheme,
causing perception harms. The pacient fails
in reacting to stimulus that occur in the
contralateral space to a brain damage, and
to recognize segments of the commited
mid-body, remaining na attention deficit.
The main etiology is the cerebral vascular
accident, causing injury in the temporoparietal region of right hemisphere. This
disturb, it can persist during months or
years or never disappear, which can limit
the functional prognosis, specialy in daily
living activities and walk. Thus, it requires
an early diagnosis and an intensive
rehabilitation programme made by na
interdisciplinary team, with the goal to
stimulate the attention and function of the
side of body involved. During the study, it
was observed that main implications goes
the failure of the rehabilitation, it plows
related to the attention's injury, the
spontaneous fail of the patient to attempt
stimulus into neglect side, a lack of
iniciative, collaboration and goes the need
of costant stimulation of made. It showed
an illustrative case of a moderate neglect
owing to na eschemical cerebral vascular
accident after two years damage, which has
been followed in Associação de Assistência
a Criança Deficiente ( A A C D ) , since
January, 1994.

DESCRITORES: Transtornos de percepção, reabilitação. Traumatismos cerebrais,
reabilitação. Fisioterapia, métodos.
Acidente Cerebrovascular, reabilitação.

KEYWORDS:
Perceptual disorders,
rehabilitation. Brain injuries, rehabilitation.
Physical therapy, methods. Cerebrovascular
accident, rehabilitation.

INTRODUÇÃO
A Negligência Unilateral ou Heminatenção é um
distúrbio neuropsicológico complexo e refere-se a
incapacidade do indivíduo em responder a eventos ou
estímulos que ocorrem no lado oposto à lesão
cerebral . As suas principais etiologias em ordem de
freqüência são o infarto cerebral, lesão subcortical
conseqüente de uma hemorragia intracerebral, tumores
malignos cerebrais primários e metastáticos que
acometem a região têmporo-parietal do hemisfério
cerebral não dominante . A incidência é sete vezes
maior para lesões do hemisfério direito em comparação
com o hemisfério cerebral esquerdo e ocorre em mais
de um terço dos acidentes vasculares cerebrais que
acometem o hemisfério cerebral direito .
Lesões no sistema neuronal responsável pela
atenção e exploração do espaço causam a negligência
ou heminatenção, definida como uma síndrome
complexa que pode variar suas características de
indivíduo para indivíduo, apresentando duas
características básicas: defeito na exploração externa
do espaço e alteração no funcionamento da
representação interna do espaço. Os deficits irão
coexistir em vários padrões de gravidade como
alterações comportamentais do lobo frontal, perda do
controle emocional, diminuição da motivação,
distúrbios de memória, principalmente retrógrada,
acompanhado de confabulação .
Várias formas de Negligência são descritas:
(5)

(4,9)
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1. heminatenção: indica o comportamento
espontâneo geral durante o exame, quando o
paciente não orienta-se nem responde
corretamente a estímulos do lado contralateral
à lesão cerebral ;
2. negligência visual: o paciente ignora estímulos
visuais no hemiespaço negligente, como ler,
desenhar, escrever e apontar objetos ;
3. extinção tátil e visual: ao ser colocado um
duplo estímulo simultâneo, tátil ou visual, em
cada lado do paciente, este negligencia o
estímulo do lado contralateral à lesão ;
4. hipocinesia: diminuição da movimentação
espontânea para o hemiespaço negligente .

Esse distúrbio caracteriza-se por uma negligência
visuoespacial onde o paciente apresenta uma análise
e exploração deficiente do espaço. Os sintomas mais
relevantes da negligência são: negligenciar o
hemicorpo contralateral a lesão cerebral; não responder
a estímulos visuais, auditivos e táteis na área
negligente; ignorar um lado ao vestir-se, barbear-se e
alimentar-se; não direcionar o olhar para o lado da
inatenção e não atender pessoas ou eventos; não ler,
escrever ou desenhar no lado negligente da página.
Nem todas estas manifestações estão presentes no
mesmo paciente ' .
As manifestações podem estar acompanhadas de
déficit sensitivo e visual (hemianopsia), isto é, o
paciente apresenta um déficit na área da visão e não
vê objetos localizados no campo visual lesado sem
automaticamente compensar este déficit com
movimentos da cabeça. Este distúrbio ocorre em torno
de 76% dos pacientes com negligência. Os sintomas
aumentam sob certas condições, como tarefas
complexas e intensidade do estímulo .
A Negligência Unilateral tem sido associada com
prejuízos funcionais no processo de reabilitação,
principalmente nas atividades de vida diária (AVD) e
deambulação, em razão da interrupção dos processos
cognitivos e motores causados pelo dano cerebral .
O objetivo do nosso estudo foi descrever as
características clínicas da negligência, através do relato
de caso, e evidenciar a importância do tratamento de
reabilitação interdisciplinar, no qual a fisioterapia
apresenta papel relevante, visando estimular a simetria
corporal e a orientação visuoespacial do indivíduo.
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Este estudo utilizou o delineamento de sujeito único
como propósito de descrever a Síndrome da
Negligência. Foi realizado na Associação de
Assistência à Criança Deficiente (AACD), mediante
dados obtidos do prontuário e convocação da paciente
para ser submetida a uma bateria de testes
neuropsicológicos específicos, com o objetivo de
avaliar a Síndrome da Negligência, os aspectos
sensório-motores e sua funcionalidade.

RELATO DE CASO
Paciente N.A.W., sexo feminino, 60 anos,
professora, apresentou quadro de acidente vascular
cerebral isquêmico (AVCI) em conseqüência de um
aumento súbito da pressão arterial sistêmica. A
tomografia computadorizada do quadro ictal mostrava
lesão isquêmica extensa em região fronto-têmporoparietal direita.
No exame inicial na AACD, quatro meses após o
AVCI apresentava hemiparesia espástica
desproporcionada grave à esquerda e déficit moderado
de sensibilidade superficial e profunda; déficit de
fixação para fatos recentes; labilidade emocional; falta
de iniciativa e motivação; negligência moderada à
esquerda com postura corporal habitual para a direita,
falta de percepção dos objetos, pessoas, sons e figuras
localizadas a sua esquerda, associados ao distúrbio
visual denominado hemianopsia temporal. Nas
atividades motoras conseguia rolar, sentar e ficar em
pé com auxílio, trocava passos com forte apoio em
terceiros, e nas atividades de vida diária, encontravase dependente, exceto para alimentação.
A suspeita clínica de negligência foi confirmada
através do histórico familiar, da observação da postura
corporal, das atitudes demonstradas pela paciente
frente as atividades e do resultado dos testes
neuropsicológicos aplicados.
A equipe da AACD internou a paciente no Hospital
dessa Instituição para tratamento de reabilitação, em
virtude do quadro clínico de negligência estar
associado a um déficit motor grave e necessitar de um
tratamento intensivo. Permaneceu em tratamento
durante dois meses, acompanhada pela equipe médica
e terapêutica: fisioterapia, terapia ocupacional,
hidroterapia e psicologia. Na alta hospitalar, a paciente
apresentava-se independente nas atividades motoras
básicas e na marcha para curtas distâncias com andador
triangular; independente nas atividades de vida diária
e vida prática (AVDs e AVPs), sempre com supervisão
e estímulos constantes da equipe; com boa evolução
emocional, colaborando com o tratamento.
Retornou para reexame médico após 52 dias da alta
hospitalar, encontrava-se deprimida, não

deambuladora, dependende nas AVDs e AVPs. Foi
reinternada no Hospital da AACD visando reorientação
do treino de marcha, atividades motoras básicas e
AVDs. Permaneceu em tratamento intensivo durante
um mês e não mostrou-se colaboradora, somente
realizava as terapias mediante estímulos constantes da
equipe de reabilitação. Recebeu nova alta hospitalar
com quadro clínico inalterado, tendo readquirido
marcha, porém dependente nas AVDs e AVPs. Apesar
do quadro motor favorável, o prognóstico funcional
estava comprometido pela falta de iniciativa e de
colaboração da paciente e pelos sinais clínicos da
síndrome de negligência.
A paciente compareceu para reavaliação da
Síndrome de Negligência um ano após sua última alta
hospitalar.
Encontrava-se em cadeira de rodas, com postura
de abandono em relação ao seu hemicorpo esquerdo,
dirigia o olhar para a esquerda apenas quando
solicitado; apresentava hemianopsia temporal esquerda
e as vezes compensava seu déficit com movimentos
da cabeça para a esquerda, membro superior esquerdo
plégico, espasticidade leve com predomínio distai,
membro inferior esquerdo parético grave sem
deformidades estruturadas.
Quando solicitada, transferiu-se da cadeira de rodas
para o tablado com auxílio de terceiro; sentada
apresentava reações de retificação e proteção apenas
no hemicorpo não afetado. Mostrava-se dependente
nas atividades motoras, permaneceu em pé entre as
barras paralelas com apoio dos membros superiores
por poucos minutos, não conseguiu trocar passos e
encontrava-se dependente nas AVDs e AVPs.
Estava lúcida, comunicativa, contactuando
adequadamente, consciente de sua deficiência e com
negligência visuoespacial à esquerda, relatando
dificuldades em leitura por negligenciar a metade
esquerda da página.
A paciente foi submetida a uma bateria de testes
neuropsicológicos para reavaliar a Negligência
Unilateral.
TESTES NEUROPSICOLÓGICOS
1. Orientação Direita-Esquerda (Benton)
Teste IA: é solicitado ao paciente identificar

segmentos do seu corpo e posteriormente do examinador. São marcados os erros, e assim obtémse a pontuação alcançada pela paciente (Figura 1).

TESTE IA - ORIENTAÇÃO DIREITA-ESQÜERDA

FCS - Negligência-AACD-L
(Para pacientes que não podem executar comandas com a mão esquerda)
Nome: N.A.W.
RO: 33247
Idade: 60 anos
Sexo: Fen*.
Examinador: Suzana (pedagoga)

Escolaridade: Superior - Professora
Data: 15/10/95

Próprio Corpo

Resposta

1. Mostre-me a sua mio direita
2. Mostre-me o seu olho esquerdo

Score
+ -R

X

+ -R

3. Mostre-me a sua orelha direita

+ -R

4. Mostre-me a sua mio esquerda

+ -R

5.Toque sua orelha direita com sua mio direita
6. Toque seu olho esquerdo com sua mio direita

X

7. Toque seu joelho esquerdo com sua mio direita

X

8. Toque seu olho direito com sua mio direita
9. Toque sua orelha esquerda com sua mio direita
10. Toque seu joelho direito com sua mio direita
11. Toque seu olho esquerdo com sua mio direita

X

12. Toque seu olho direito com sua mio direita
Corpo do examinador
13. Aponte meu olho esquerdo
14. Aponte minha perna direita
13.

Aponte TnmnB muna uueiia

X

16.Apon*t minha saio esquerda
17. Aponte com sua mio direita minha orelha direta
18. Aponte com sua mio direita meu orno direito
19.Aponte com sua mio direita o meu ombro esquerdo
20. Aponte com sua mio direita o meu olho esquerdo
Pontuação Total: 20
Pohtuaçio Obtida: 14

X

2. Orientação de Linhas (Minnesota)
Teste 2A: é solicitado ao paciente pintar as linhas
dispostas horizontalmente na folha (Figura 2).

Teste 2B: é solicitado ao paciente identificar qual
a posição das linhas não numeradas no desenho
(Figura 3)
3. Intersecção de Linhas (Minnesota)
Teste 3A e 3B: é solicitado ao paciente
interseccionar as linhas representadas na folha
(Figuras 5 e 6)

Teste 2C: é solicitado ao paciente copiar as linhas
e a disposição das mesmas conforme a
representação inicial (Figura 4)

4. Labirinto (Minnesota)
Teste 4A: é solicitado ao paciente encontrar a saída (Figura 7)

5. Orientação Espacial
Através da Leitura: Teste 5A: é solicitado ao
paciente ler em voz alta as palavras dispostas na folha
(Figura 8)
Pé-de-moleque

Gato Cinza

Através da escrita: Teste 5D: é solicitado ao
paciente escrever na folha em branco, palavras ou
frases a sua escolha (Figura 11).

Céu Azul

Pé de V e n t o
Casa de boneca

Guarda-Chuva

Beija-Flor
Bebê bonito
Macaco feio

Carro Azul

Cartão-postal
Bola bonita

Cama pequena
Menina Morena

Bem-Te-Vi
Café com leite

Boneca rosa

Barco Amarelo

Caneca verde

Através da leitura: Teste 5B: é solicitado ao
paciente ler cada frase e executar a ordem contida
nas mesmas (Figura 9)
Através do desenho: Teste 5E: é solicitado ao
paciente desenhar um relógio, uma flor e uma
pessoa de forma livre (Figura 12)

Levante seu braço

Aponte o queixo e feche os olhos

Aponte o peito, levante a mão e dê adeus.

Através da leitura: Teste 5C: é solicitado ao paciente localizar e circular cada letra A (Figura 10)
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RESULTADOS
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Análise dos Testes Neuropsicológicos
De acordo com o resultado do teste de orientação
direita-esquerda (lateralidade), a paciente apresentou
dificuldade em localizar segmentos do seu corpo à
esquerda e no examinador (imagem do espelho),
acertando 14 itens dos 20 solicitados.
Nos testes de orientação e intersecção de linhas
demonstrou negligência visuoespacial significativa não
percebendo o que estava do lado esquerdo da página.
O teste do labirinto (orientação visuo-espacial), não
foi concluído pois a paciente não encontrou o início
do labirinto localizado à esquerda do papel, fazendo o
seguinte questionamento para o examinador: "Onde
está o início?".
Não conseguiu perceber o lado esquerdo do papel
para completar as tarefas propostas nos testes de leitura
e escrita. Os mesmos demonstram importante
negligência visuoespacial. Quando precisou ler e imitar
gestualmente uma ordem, só executou a que estava
escrita no lado direito do papel. Na tarefa de escrever
sobre a folha em branco, escreveu um poema ocupando
somente o lado direito da folha. Negligenciou também
o espaço esquerdo da folha no teste do desenho livre.
DISCUSSÃO

7
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O resultado da bateria dos testes aplicados confirma
o diagnóstico clínico de negligência unilateral esquerda
moderada, com incapacidade do indivíduo em
responder a eventos ou a estímulos do lado oposto à
lesão cerebral . Percebe-se através dos testes e pelas
atitudes da paciente um comprometimento na área
visuoespacial, com prejuízo funcional na leitura.
Durante o tratamento de reabilitação intensiva, a
paciente N. A. W. conseguiu uma boa performance e
sua evolução ocorreu mediante estímulos constantes.
Quando o tratamento é interrompido e, em casa, o
paciente não é estimulado, ocorre uma regressão total
dos ganhos funcionais obtidos e os sintomas da
negligência tornam-se novamente evidentes .
No processo de reabilitação, o principal objetivo é
estimular a percepção, reorientar a atenção visando a
independência funcional do hemicorpo comprometido . Na negligência unilateral existe a
5

2,8

7,8

possibilidade do paciente orientar sua atenção
conscientemente para estímulos ipsilaterais facilitados
pelo uso da indução .
A reabilitação do paciente negligente necessita
de uma equipe interdisciplinar atuando de forma
coordenada e integrada, em que os princípios básicos
de tratamento são válidos para todos os profissionais.
O uso de estímulos verbais não é recomendado, pois a
linguagem estimula atividades do hemisfério cerebral
não afetado agravando o déficit de orientação para a
esquerda; a atenção para este lado deve ser estimulada
pela instrução de rodar a cabeça . A negligência tende
a diminuir sempre que o paciente for induzido a
direcionar o olhar para o lado negligente .
É fundamental orientar a família para estimular o
lado comprometido precocemente e organizar o quarto
do paciente de modo que os estímulos visuais e
auditivos sejam recebidos pelo lado afetado. A
localização da cama, objetos de interesse, alimentos,
televisão e os visitantes devem ficar posicionados para
o lado negligente. A utilização da comadre e outros
procedimentos de enfermagem devem ser realizados
através do mesmo lado, para reforçar os objetivos do
tratamento.
O espaço não negligente deve ser mantido com
menos estímulos para não distrair o paciente e manter
sua atenção para o lado negligente o maior tempo
possível
. Deve ser realizado treinamento de
atividades de vida diária, e através de tarefas, estimular
o olhar para o lado negligente. Deve-se utilizar
materiais especializados, para estimular o hemisfério
cerebral lesado, como figuras e blocos luminosos .
O terapeuta deve ajudar o paciente a reconhecer
seus deficits e os aspectos do hemicorpo comprometido. Quando o paciente apresenta déficit na leitura, a
colocação de marcadores coloridos na extremidade
da página que o paciente negligencia, facilita reorientar
sua atenção, compensando seu déficit.. Podem ser
introduzidas, na sala onde o paciente é tratado, placas
coloridas chamando a atenção para o lado
negligente .
O fisioterapeuta deve trabalhar visando a simetria
corporal e a facilitação dos movimentos no hemicorpo
afetado, solicitando ao paciente olhar os movimentos
realizados, sendo também fundamental um trabalho
de estimulação sensorial. Durante a terapia é melhor
7

2,7,9

estimular cada membro individualmente, não realizar
movimentos simultâneos para não distrair a atenção e
estimular o uso do hemicorpo afetado nas atividades
funcionais, usando vários recursos para chamar a atenção (faixas coloridas, guizos, material luminoso, pintura e outros). O apoio e a transferência de peso para o
hemicorpo comprometido são importantes em todas
as posturas, estimulando também a propriocepção .
Durante a facilitação da marcha e nas transferências
posturais, o fisioterapeuta deve posicionar-se do lado
negligente, assim como em todas as atividades,
também orientar a família para que realize o mesmo
procedimento.
2,7

distúrbio é grave quando o paciente não apresenta
nenhum sinal clínico de melhora, não evolui durante
o processo de reabilitação, portanto seu prognóstico é
ruim e os sintomas são intensos, podendo permanecer
por vários anos ou não desaparecer ' .
Essa síndrome tem sido identificada como
prognóstico funcional limitado, principalmente dois a
três meses após o acidente vascular cerebral. O prejuízo
na atenção, a falha espontânea em atender estímulos
visuais, auditivos e táteis do lado negligente, a falta
de iniciativa e de colaboração do paciente e a
necessidade de estímulos constantes pela equipe
interdisciplinar são implicações importantes para o
processo de reabilitação .
Constatamos que nos quadros de negligência
moderada, como o caso da paciente em estudo, somente
haverá ganhos funcionais e independência mediante
estímulos constantes dos membros da equipe
interdisciplinar. Uma vez cessados os estímulos e com
a interrupção dos exercícios após a alta, a regressão
motora e os sinais clínicos da negligência tornam-se
evidentes; fato este constatado em todas as reavaliações
da paciente, com maior prejuízo funcional na área da
leitura, pois esta faz parte do cotidiano da paciente.
Por este motivo, a reabilitação desses pacientes é
um desafio para a equipe, necessitando de uma
estimulação específica e intensiva.
4,5 8

4,6,8

CONCLUSÃO
O prognóstico da negligência depende da região
cerebral afetada e da extensão da lesão, o distúrbio
tende a diminuir com o passar do tempo e com maior
regressão após seis meses de lesão cerebral. A
heminatenção pode ser observada em diferentes
intensidades: leve, moderada e grave. A forma leve
apresenta um bom prognóstico, os sintomas são
discretos e regridem em poucos meses; quando é
moderada, o prognóstico é reservado e o paciente
apresenta progressos enquanto está recebendo
estímulos constantes dos terapeutas e familiares; o

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

l.Barbanti, P., Calisse, P., Catarei, T. Prolonged muscular
flaccidity: frequency and association with unilateral spatial
neglect after stroke. Acta Neurol. Scand., v.88, p.313-5,1993.
2. Bateman, A., Humphreys, G., Riddoch, M. J. Cognitive deficits
fllowing stroke. Physiotherapy, v.81, p.465-72, 1995.
3. Bolton, A.K., Liu, G.T., Price, B.H. Dissociated perceptualsensory and e x p l o r a t o r y - m o t o r n e g l e c t . J.
Neurol.
Neurosurg. Psyc, v.55, p.701-6, 1992.
4. Dohi, N., Kajiwara, T., Kowai, N. A study of right unilateral
spatial neglect in left hemispheric lesions: the difference
between right-handed and non-right-handed post-stroke
patients. Acta Neurol. Scand., v.85, p.418-24, 1992.
5. Donoso, A.S. Negligência Unilateral revision de la literatura
y experiência personal. Rev. Neurol., v. 14, p. 10-5, 1988.
6. Greenwood, R.J., Halligan, W., Stone, S.P. The incidence of

Recebido para publicação: 05/02/2000
Aceito para publicação: 17/10/2000

7.

8.
9.
10.
11.

neglect phenomeno and related disordens in patients with
and acute right or left hemisphere stroke. Age Ageing, v.22,
p.46-52, 1993.
Herman, E.W. M. Spatial neglect: new issues and their
implications for occupational therapy practice. Am. J. Occup.
Ther., v.46, p.207-16, 1992.
H u m p h r e y s , W.G., Riddoch, M.J. Unilateral neglect.
Physiotherapy, v.12, p.425-8, 1986.
Kalbach, L.R. Unilateral neglect: mechanisms and nursing care.
J. Neuroci. Nurs., v.23, p.125-9, 1991.
Kinsella, G., Olver, J., Kim, N.G. Analysis of the síndrome
of unilateral neglect. Cortex, v.29, p. 135-40, 1993.
Ricaurte, G.A., Tucker, S.B., Waxman, S.G. Thelamic
hemorrhage with neglect and memory desorder. J. Neurol.
Set, v.75, p.105-12, 1986.

Comparação das habilidades motoras de
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RESUMO: A investigação do desenvolvimento de crianças pretermo comparada com
a de crianças nascidas a termo fornece informações importantes para programas de
acompanhamento do desenvolvimento e intervenção precoce. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho foi comparar o desenvolvimento neuromotor de crianças pretermo com
normas traçadas para crianças nascidas a
termo. Foram analisados dados de uma
amostragem de 162 crianças nascidas
pretermo (antes de 37 semanas) na maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e avaliadas
sistematicamente pela equipe do Ambulatório de Acompanha-mernto do RecémNascido de Alto Risco deste Hospital. O
grupo de crianças pretermo foi avaliado pelo
Teste de Desenvolvimento de Denver (TDD)
aos 12, 18 e 24 meses de idade corrigida e
os dados obtidos foram comparados com os
normativos, descritos no manual do teste,
nos aspectos motor-fíno adaptativo e motor
grosso. O teste Qui-quadrado ( l ) foi
utilizado para análise estatística. Os
resultados revelaram que, dos 29 itens
motores analisados, 16 (55%) apresentaram
diferença significativa entre pretermos e
crianças nascidas a termo. O sentido da
diferença observada indica que o grupo de
crianças pretermo apresenta melhor
desempenho, principalmente nos itens do
aspecto motor-fino. O melhor desempenho
das crianças pretermo foi observado
progressivamente em um maior número de
itens, à medida que a idade da criança se
aproxima dos 24 meses de idade corrigida.
Os resultados são discutidos considerandose o impacto da correção da idade gestacional
e da experiência extra-uterina no desenvolvimento de crianças pretermo, apontando para
uma superestimativa do desenvolvimento
motor destas crianças em relação às nascidas
a termo, aos 24 meses de idade corrigida.
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DESCRITORES: Prematuro, crescimento e
desenvolvimento. Lactente. Atividade
motora. Transtornos das habilidades
motoras, prevenção e controle. Estudo de
intervenção. Estudo comparativo.

ABSTRACT:
Studies comparing the
development of preterm and fullterm
children provide relevant information to
follow-up and early intervention programs.
The objective of the present study was to
compare the neuromotor development of
preterm children with norms developed for
fullterm children. The sample consisted of
162 children bom before term (< 37 weeks),
in the Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, MG, Brazil). These children were
longitudinally assessed in an outpatient
follow-up program, at the university hospital complex. The preterm group was
assessed using the Denver Developmental
Test at 12,18 and 24 months corrected age.
Data from these assessments were
compared to norms described in the test's
manual, for the gross-motor and fine-motor adaptive areas of function. Statistical
analyses were conducted using Chi-square
test (1 ). The results revealed that 16 (55%)
out of the original 29 motor items showed
significant difference between preterm and
fullterm children. The observed difference
indicated higher frequencies of positive
scores (Pass) among the preterm group,
especially among the fine-motor items. As
the preterm group approached the age of
24 months corrected age, an increasing
number of itens showed significant group
differences. The results were discussed
considering the impact of extrauterine
experience and correction of gestational age
in the developmental outcome of preterm
children, and suggesting a superestimation
of these children's developmental abilities
compared to the term born children, at 24
months corected age.
2

KEYWORDS: Infant, premature, growth
and development. Infant. Motor skills
disorders, prevention and control.
Intervention studies. Comparative study.

INTRODUÇÃO
A evolução científica e tecnológica do cuidado
intensivo neonatal trouxe consigo uma diminuição da
taxa de mortalidade entre os neonatos de risco,
possibilitando-lhes uma maior sobrevida. Entre as
crianças que sobrevivem são encontrados, cada vez
mais, pretermos com idades gestacionais consideradas
de risco para uma variedade de disfunções do
desenvolvimento
.
O aumento do numero de bebês pretermo provocou
um grande interesse dos profissionais da área de
neonatologia e pediatria em investigar o
desenvolvimento dessas crianças e em estabelecer as
suas semelhanças e diferenças com relação às crianças
nascidas a termo. Partindo do pressuposto que crianças
nascidas antes do termo (< 37 semanas de gestação)
encontram-se em risco de apresentarem atrasos no
desenvolvimento, programas de follow-up
e
intervenção precoce vêm sendo criados para
acompanhar e tratar dessas crianças. A maioria desses
programas usa a correção da idade gestacional para
compensar a desvantagem da imaturidade biológica e
distinguir o atraso de desenvolvimento associado ao
nascimento antes do termo, daquele causado por lesões
no sistema nervoso central . Para correção da idade de
uma criança pretermo, subtrai-se o número de semanas
de sua gestação, de um total de 40 semanas, que é
considerado nascimento a termo pela Organização
Mundial de Saúde (Leão et al.) . Esta diferença
corresponde ao tempo de prematuridade da criança,
que é então descontado de sua idade cronológica. A
correção para prematuridade só deve ser feita à
crianças nascidas com menos de 37 semanas de idade
gestacional.
Diversos autores observaram que, quando se faz
a correção para prematuridade, o desenvolvimento dos
bebês pretermo tende a seguir a mesma seqüência
cronológica das crianças nascidas a termo. A
argumentação, entretanto, sobre essa necessidade de
correção é acompanhada por controvérsias .
Segundo alguns autores, a correção da idade
superestima a capacidade da criança '
,
apoiando-se no argumento de que as crianças pretermo
vivem em um ambiente diferente das que permanecem
in utero, e a influência desse ambiente externo é
1,4,19,20
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considerada positiva para alguns aspectos do
desenvolvimento desta criança. Este grupo de autores
acredita que a criança nascida prematuramente é
exposta a uma maior quantidade e variedade de
informações ambientais que podem estimular o
desenvolvimento neurobiológico da mesma,
colocando-a em vantagem quando comparada com
uma criança nascida a termo .
A literatura apresenta evidências deste tipo de
argumentação, mostrando que essa estimulação extrauterina pode vir a beneficiar o desenvolvimento da
criança pretermo . Dubowitz et al. observaram que,
ao se corrigir a idade de um grupo de crianças nascidas
com idade gestacional inferior a 32 semanas, houve
uma tendência a se classificar inicialmente como
normal o desenvolvimento de crianças que
apresentaram sinais neurológicos anormais nofinaldo
primeiro ano de vida . Em outros estudos, Matilainen
e Blasco confirmam essa observação e afirmam que
quanto mais prematura é a criança, proporcionalmente
maior é a superestimativa de sua performance . Essa
superestimativa do desenvolvimento, que ocorre
muitas vezes com a correção total da idade gestacional
para a prematuridade, pode levar a enganos ao se tentar
detectar desvios e, como resultado, essas crianças
podem ser excluídas erroneamente dos serviços de
intervenção precoce
.
Estudos como os de Hunt & Rhodes e Matilainen
mostraram que, se por um lado a correção completa
da idade superestima a performance do pretermo, a
não correção faz com que essas crianças apresentem
um atraso bastante significativo em relação às nascidas
a termo
. A não correção da idade estabelece
expectativas pouco realistas quanto ao alcance de
marcos do desenvolvimento e desempenho de tarefas
e atividades que, muitas vezes, não podem ser
realizadas por crianças pretermo.
Outros autores argumentam que crianças pretermo
necessitam apenas da metade do tempo de correção
da idade gestacional para atingirem o marco do
desenvolvimento, quando comparadas com as nascidas
a termo . Blasco sugeriu uma correção apenas parcial
da idade gestacional, mas como não conseguiu
determinar o quanto corrigir, optou pela correção total.
Apesar de haver uma tendência dos pesquisadores
4,5,16
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em fazer a correção para a prematuridade, ainda não
se chegou a um consenso de até quando considerar a
idade corrigida como parâmetro para avaliação e
tratamento da criança. Dependendo do tempo de
prematuridade e do aspecto do desenvolvimento que
está sendo considerado (por exemplo, atividade motora
grossa ou fina, linguagem, desenvolvimento mental,
entre outros) esse tempo pode variar. Estudos divergem
com referência à idade na qual o desenvolvimento das
crianças pretermo passa a seguir a seqüência
cronológica do desenvolvimento das nascidas a termo,
sugerindo que a correção da idade seja feita a partir
do nascimento até os 12, 18,24 ou 36 meses de idade
cronológica ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .
O objetivo geral deste estudo foi verificar o
desenvolvimento motor de crianças pretermo que
tiveram a idade corrigida e compará-lo com as normas
de crianças a termo descritas no manual do Teste de
Desenvolvimento de Denver (TDD). Especificamente,
este estudo pretende avaliar o impacto da correção da
idade no desenvolvimento motor grosso e fino de
crianças pretermo, durante o segundo ano de vida.
Levantamos a hipótese de que esta correção pode
influenciar de forma diferenciada o desempenho motor
grosso e fino destas crianças.
1 23 4 5 9 12 13 14 15 16 20

MÉTODOS
Participantes
Cento e sessenta e duas crianças pretermo nascidas
na maternidade do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
participaram deste estudo. Essas crianças são avaliadas
sistematicamente no Ambulatório de Acompanhamento do Recém-Nascido de Alto Risco (AARNAR)
deste Hospital, sendo este um projeto multidisciplinar
que funciona há mais de oito anos. O critério para
acompanhamento neste ambulatório inclui crianças
nascidas com: menos de 37 semanas de idade
gestacional, baixo peso ao nascimento, ausência de
sinais evidentes de má formação (por exemplo
microcefalia, mielomeningocele). Crianças com
diagnóstico específico de lesão cerebral são desligadas

deste serviço e encaminhadas para tratamento.
A amostra deste estudo incluiu 76 crianças pretermo
do sexo feminino e 86 do sexo masculino. O peso ao
nascimento variou de 660 g a 3900 g (média: 1594,99 g;
desvio padrão: 650 g). A Tabela 1 apresenta a
freqüência de distribuição das crianças de acordo com
idade gestacional ao nascimento. Com base nesses
dados observa-se que mais da metade das crianças
dessa amostra (59,25%) tiveram idade gestacional ao
nascimento acima de 32 semanas. A estimativa da
idade gestacional das crianças foi feita de acordo com
a rotina do Serviço de Neonatologia do Hospital das
Clínicas da UFMG, usando os testes de Ballard et
al. - .
21
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Tabela 1 - Freqüência de crianças por idade gestacional ao
nascimento
Idade Gestacional ao Nascimento (semanas)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Freqüência
1
2
12
7
10
17
17
22
38
13
23

Total

162

Instrumentação
Na avaliação das crianças foi utilizado o teste de
Desenvolvimento de Denver que vem sendo utilizado
rotineiramente na avaliação do desenvolvimento
infantil e empregado como instrumento de triagem na
área pediátrica. É um teste padronizado, com bons
índices de validade e confiabilidade, utilizado em
vários países, de fácil aplicação e que avalia quatro
aspectos do desenvolvimento da criança entre 0 e 6
anos de idade: pessoal-social, motor fino adaptativo,
linguagem e motor grosso. Este estudo utilizou os dados
referentes aos itens avaliados nos setores motor fino
adaptativo e motor grosso. Para cada item do teste é
6

indicando congruência acima de 80% na fase de
treinamento e aplicação experimental do teste. A
aplicação do teste foi feita de acordo com as normas
descritas no manual .

dado o escore de passa (P) ou falha (F), de acordo
com o desempenho da criança na atividade solicitada.
Para fins de análise estatística, os itens nos quais a
criança se recusou a realizar o que foi solicitado
receberam um escore de falha (F); aqueles, em que a
informação fornecida pela mãe ou responsável
confirma o desempenho, receberam um escore de
passa (P).

6

RESULTADOS
Para análise dos dados, consideraram-se todos os
itens do teste que interceptam a linha das idades de
12,18 e 24 meses, nos setores motor fino adaptativo e
motor grosso. Os dados foram analisados com o teste
Qui-quadrado (% ), comparando-se a freqüência de
crianças prematuras, que receberam escore (P) e escore
(F) em cada item testado, com as freqüências propostas
pelas normas de padronização do teste . Para análise
estatística foi considerado o índice a = 0,05.
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos nos
itens referentes ao setor motor fino adaptativo. A
Tabela 3 apresenta os resultados das comparações
nos itens do setor motor grosso.

Procedimento

2

Os pais ou responsáveis foram esclarecidos sobre
o estudo e assinaram termo de consentimento,
permitindo a participação de suas crianças que foram
avaliadas, aos 12, 18 e 24 meses de idade corrigida,
por uma equipe constituída de dois fisioterapeutas, três
terapeutas ocupacionais e três bolsistas de iniciação
científica do AARNAR. Esta equipe foi treinada na
aplicação do teste de Denver e submetida a avaliação
de fidedignidade entre examinadores, com resultados

6

Tabela 2 - Comparação de freqüência de escores passa e falha, entre crianças prematuras e normas propostas pelo teste de
Denver, nos itens do setor motor fino adaptativo, aos 1 2 , 1 8 e 24 meses de idade corrigida
Idade

12 meses

18 meses

24 meses

+

Item

Prematuro (Passa)

Norma (Passa)

Prematuro (Falha)

Norma (Falha)

2

Valor 7

54

9

75

27

3.390

. boa pinça fina

116*

18

29

18

13.502

. bate dois cubos

117

27

27

9

0.703

. derrama bolinhas
espontaneamente

38

22

18

22

3.274

. torre 4 cubos

52

22

74

22

1.011
6.901*

. Rabisca
espontaneamente

+

. derrama bolinhas
demo

116*

33

12

11

.rabisca
espontaneamente

131*

33

8

11

. torre de 2 cubos

108*

33

15

11

4.042 *

. torre de 8 cubos

44

23

62

23

0.938

52

11

8.357 *

35**

. imita linha vertica

54

. derrama bolinhas
espontaneamente

123*

35

7

11

. torre de 4 cubos

107*

35

10

11

. rabisca
espontaneamente

141*

41

0

. derrama bolinhas
espontaneamente

128*

35

1

13.303

12.705

f

6.946 '
15.747

11

+

+

28.423 *

Diferença significativa, p < 0,05; 'Itens onde a criança prematura apresentou vantagem em relação às normas do teste; "Itens onde a criança do
grupo normativo do teste apresentou vantagem em relação às prematuras.

Tabela 3 - Comparação de freqüência de escores passa e falha, entre crianças prematuras e normas propostas pelo teste de
Denver, nos itens do setor motor grosso, aos 1 2 , 1 8 e 24 meses de idade corrigida
Item

Idade
12 meses

18 meses

24 meses

Prematuro (Passa)

.
.
.
.

anda bem
tropeça e recupera
mantém-se bem de pé
fica em pé
momentaneamente
. anda segurando
em móveis
. arremessa bola de
cima para baixo
. chuta bola para frente
. sobe degraus
. anda para trás
. salto amplo
. equilibra-se em um
pé por um segundo
. pedala tricilo
. pula no lugar
. arremessa bola de
cima para baixo
. chuta bola para frente

Norma (Passa)

Prematuro (Falha)

Norma (Falha)

2

Valor X

20
18
52
84

9
18
18
27

124
129**
94
63**

27
18
18
9

2.631
26.086+
2.524
3.864+

116

27

28

9

0.544

109*

11

18

33

57.768+

92*
57
89

11
22
33

37
60
32

33
22
11

29.218+
0.021
0.035

18
67*

11
11

83
42

35
35

0.741
18.250+

21
55
122*

23
23
35

88**
53
5

23
23
11

15.031+
0.011
16.055+

122

41

6

5

2.184

+

Diferença significativa, p < 0,05; * ítens onde a criança prematura apresentou vantagem em relação às normas do teste; "Itens onde a criança do
grupo normativo do teste apresentou vantagem em relação às prematuras.

DISCUSSÃO

autores, com resultados semelhantes aos encontrados
por este estudo. Piper et al. compararam as aquisições
do desenvolvimento motor grosso e fino em dois
grupos de crianças pretermo aos 8 e 12 meses de idade
cronológica e c o r r i g i d a . Segundo os autores,
enquanto o desenvolvimento motor grosso parece ser
determinado pela idade biológica da criança, as
aquisições motoras finas parecem ser influenciadas
pela experiência extra-uterina das mesmas, durante o
primeiro ano de vida . Da mesma forma, Allen e
Alexander e Ouden et al. argumentaram que o
desempenho motor pode ser favorecido pela experiência extra-uterina, não ficando sujeito somente à
maturação cerebral. Estes estudos sugerem que os
diversos componentes do desenvolvimento motor
podem ser afetados diferentemente pela experiência
extra-uterina, que parece influenciar positivamente de
forma mais marcante as habilidades motoras finas do
que as motoras grossas. Dados do presente estudo
indicam que esta experiência continua influenciando
o desenvolvimento motor fino de crianças pretermo
no segundo ano de vida. Juntos, estes dados nos levam
17

Nosso estudo indica que a c o r r e ç ã o para
prematuridade no segundo ano de vida favorece o
desempenho motor de c r i a n ç a s p r e t e r m o ,
principalmente no aspecto motor fino. Os dados deste
estudo mostram que a diferença entre crianças
pretermo (idade corrigida) e as do grupo normativo
do teste de Denver foi mais freqüente entre os itens do
setor motor fino adaptativo do que do setor motor
grosso. Dos 14 itens avaliados no setor motor fino
adaptativo, 9 mostraram diferença estatisticamente
significante entre os dois grupos de crianças, enquanto
no setor motor grosso 7 dos 15 itens avaliados foram
estatisticamente diferentes. Uma análise da diferença,
observada nos itens de cada setor, indica que crianças
pretermo tendem a apresentar maior freqüência de
escores passa no setor motor fino adaptativo do que
crianças do grupo n o r m a t i v o do teste de
Desenvolvimento de Denver (TDD).
Diferença entre desempenho motor grosso e fino
em crianças pretermo tem sido investigada por alguns

17

17
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a questionar a linearidade proposta pelo princípio de
desenvolvimento neuromaturacional , no qual as
habilidades motoras grossas precedem asfinase ambas
são determinadas pelo componente maturacional.
Outros estudos contradizem os resultados aqui
apontados reforçando a importância do fator
maturacional no desenvolvimento motor dos
prematuros em relação a crianças nascidas a termo.
Plantinga et al. argumentaram que o controle postural
seria um pré-requisito para a coordenação de movimentos de braços e mãos e que os prematuros teriam
problemas com este controle em razão de um
desequilíbrio entre tonus flexor e extensor de tronco .
Gorga et al. salientaram o fato de que as crianças
prematuras iniciam experiências extra-uterinas sem
estarem preparadas para enfrentar esse ambiente do
ponto de vista maturacional, por ainda não
apresentarem um controle muscular adequado para
vencer a força da gravidade .
A correção para prematuridade parece superestimar
o desempenho motor à medida que a criança se
aproxima dos 24 meses de idade. Os dados deste estudo
mostram que aos 24 meses, crianças prematuras
tendem a apresentar maior freqüência de escores passa
num maior número de itens do que o grupo normativo.
Este ponto foi evidenciado por diversos autores
1,2,4,5,10,12,13,14,16 Quden et al.
alegaram que a correção
total de idade para prematuridade deve ser aplicada
no primeiro ano e que no segundo ano de vida esta
correção não se faz mais necessária. Estes autores
observaram que no primeiro ano de vida o
desenvolvimento de crianças pretermo iguala-se ao das
nascidas a termo quando a correção total é aplicada;
no segundo ano, o desenvolvimento dos pretermos é
igual ou melhor do que o das crianças nascidas a termo,
7

8,18
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18
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16
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mesmo sem correção . No nosso estudo, este dado
foi evidenciado principalmente no setor motor fino
adaptativo, no qual observou-se maior freqüência de
escores passa entre crianças pretermo aos 24 meses
do que nas idades anteriores (12 e 18 meses). Dos seis
itens avaliados aos 24 meses, o grupo de crianças
pretermo apresentou maiorfreqüênciade escores passa
em quatro itens, comparado com o grupo normativo.
A falta de um grupo controle composto por crianças
brasileiras nascidas a termo coloca restrições quanto
à interpretação dos resultados. É possível que algumas
das diferenças apresentadas entre crianças brasileiras
e norte-americanas estejam relacionadas a
idiossincrasias culturais observadas no desempenho
dos itens. Possíveis diferenças culturais que exercem
influência no desempenho dos itens do TDD precisam
ser evidenciadas, uma vez que este teste vem sendo
utilizado rotineiramente por diversos profissionais da
área pediátrica. Estas diferenças devem ser consideradas não só em estudos que investiguem o desenvolvimento de crianças nascidas a termo e/ou com
desenvolvimento normal, como também em estudos
que utilizem amostragens clínicas, como por exemplo,
crianças pretermo.
Os resultados deste estudo apontam para uma
superestimativa do desenvolvimento motor em
crianças pretermo comparadas com crianças nascidas
a termo, aos 24 meses de idade corrigida. Próximos
estudos devem investigar melhor a questão do impacto
da correção da idade para prematuridade no
desenvolvimento infantil, comparando o desempenho
de crianças nascidas a termo com o de crianças
prematuras avaliadas simultaneamente nas idades
corrigida e cronológica.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi
investigar as mudanças motoras, sensorials
e cognitivas em crianças com Paralisia
Cerebral (PC) espástica diparética
submetidas a intervenção fisiterápica
distintas pelas abordagens Kabat ou Bobath.
Seis crianças com (PC) espástica diparética,
de ambos os sexos, de 6 a 8 anos, sem crises
convulsivas, QI acima de 60 e que já
realizavam fisioterapia continuaram sendo
assistidas pela mesma abordagem. Foram
avaliadas através das escalas de avaliação
do tono muscular, atividades funcionais
estáticas e dinâmicas, teste somatossensorial e escala de inteligência StanfordBinet IV. Então divididas em 2 grupos de
3 crianças cada - grupo Kabat e Grupo
Bobath, foram tratadas por 3 meses, após o
qual as mesmas foram reavaliadas e os
resultados comparados. Três crianças
normais na mesma faixa etária formaram o
grupo controle. Os resultados referentes as
avaliações do tono muscular mostram que
não ocorreu aumento do tonos após ambas
as intervenções fisioterápicas. Esta
manutenção dos graus iniciais do tono
muscular na avaliação final contraria idéias
de aumento do tono muscular em
decorrência da aplicação do método Kabat.
Os resultados das atividades funcionais
mostram melhora significativa no
desempenho das crianças do grupo Kabat
e manutenção do desempenho para o grupo
Bobath (exceto em uma criança tratada
através deste último método). Os resultados
do teste de limiar espacial (somatossensorial) mostram melhoras estatísticas
significantes no indicador, no abdome
inferior e no pé apenas para as crianças
tratadas pelo método Kabat. O teste erro de

localização (sensório-motor), revelou
melhoras significativas na palma da mão e
no abdome inferior no grupo Kabat, e na
coxa para o grupo Bobath. Os resultados
nos testes cognitivos mostram melhoras
mais acentuadas no "bead memory",
análise de padrões e memória para objetos
para o grupo Bobath. Em conclusão,
observamos que a ocorrência de mudanças
motoras e sensoriais foram mais evidentes
no grupo Kabat e as cognitivas no grupo
Bobath.
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ABSTRACTS: The aim of this work was
to investigate the motors, sensorials and
cognitivas changes in children with spastic
diparetics cerebral palsy wich were
submitted to different physiotherapic
approaches; Kabat method and Bobath
method. Six children with diagonisis of
spastic diparetics cerebral palsy, of both
sexs, between 6 and 8 years old, without
convulsives crise, IQ above 60 and already
doing physiotherapic sessions, continued
being treates as the same way. They were
evaluated through the scales of assesment
of muscle tone and static and dynamics
functional activities, somatossensory test,
sensorymotor test and inteligence StanfordBinet IV scale. So divide into two groups
with 3 children each - Kabat group and
Bobath group. They were treates for three
months. After this period, The children
were evaluated again and group result's
were compared. Control group was

Sá, C.S.C. Mudanças motoras, sensorials e cognitivas em crianças com paralisia cerebral espástica
diparética submetidas a intervenção físioterápica pelas abordagens Kabat ou Bobath. [Resumo]

compose by three normal children. The result related to the muscle
tone evaluation showed that didi not occur na increase of tone after
physiotherapic treatment. This maintenance of inicial tone grades at
the final evaluation does not agree with the ideia that Kabt metho
would increase muscle tone. In relation to the functional activies,
the results showed improvement at children's performance in Kabat
and maintenance of performance for the Boabth group, except for
child 5. The results of somatossensory test show significant

DESCRITORES:

improvement in the forefingr, abdome and foot the children treated
with Kabt method, but not Bobath group. The sensorymotor test,
show significant improvement in the palm of the hand and abdome
at Kabat group, and thigh at Bobath group. The results of cognitive
test showed improvement more evident in the bead memory, pattern's
analyse and object memory at Bobath group. Conclusion, the
occurence of motor and sensorial changes were more evident at
Kabat group and the cognitives changes at Bobath group.
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RESUMO: A transmissão da onda ultrasonora através de um meio acoplante está
relacionada às suas características acústicas como impedância, coeficientes de reflexão, transmissão e atenuação. Na técnica de contato direto, os acoplantes mais utilizados no Brasil são a vaselina, o óleo mineral, o gel e as pomadas em forma de creme ou gel. Durante a utilização terapêutica
da vaselina como acoplante, foi relatada por
pacientes uma sensação de aquecimento
maior quando comparada a do gel, fato que
pode estar relacionado a perdas acústicas
neste meio. Assim, os objetivos deste estudo são: caracterizar acusticamente a água,
o óleo mineral, o gel e a vaselina e avaliar
as perdas térmicas desses meios em situação de acoplamento. Para obtenção destes
dados, utilizou-se a célula de medição de
densidade de líquidos de Adamowski
(1994), que fornecia os resultados dos coeficientes de reflexão, atenuação e transmissão, a densidade e a impedância dos
acoplantes. As perdas térmicas foram avaliadas através da insonação do ultra-som
num tubo de polietileno e do aumento da
temperatura no transdutor, registrado através da colocação de um termo par na face
interna do alumínio do transdutor. Todos
os meios foram testados em duas espessuras diferentes (0.3mm e 0.5mm.). Os dados de transmissividade mostraram que a
água e o gel apresentam os menores coeficientes de reflexão e atenuação, os maiores
coeficientes de transmissão e uma impedância acústica mais próxima da pele, gerando
uma reflexão menor nesta interface. Os
dados térmicos revelaram um aquecimento
maior durante a insonação na vaselina e no
óleo mineral, porém este aquecimento está
mais relacionado às características de
condutividade térmica dos meios, do que a
perdas por atenuação. Os resultados do

estudo permitem concluir que, para a
técnica de acoplamento direto, o gel é o
produto que apresenta as características
acústicas mais adequadas à transmissão das
ondas ultra-sonoras é o gel.
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métodos. Substâncias e produtos
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ABSTRACT:
The transmission of
ultrasound waves through a coupling media
is related to acoustical features such as
acoustic impedance, reflection and
attenuation coefficients. In the direct
contact technique, the coupling media more
used are vaseline, gel, mineral oil, gel and
cream ointment. During the clinical
utilization of vaseline as coupling, patients
have mentioned to experience a major
warm sensation when compared with gel,
fact that can be related with acoustical
losses in this medium. Thus, the aims of
this study are to characterize acoustically
the water, mineral oil, gel and vaseline and
evaluate the thermal losses in these media,
during coupling. In order to obtain these
data, a density liquid measurement cell of
Adamowski (1994) was used. It provides
data on couplants reflection, attenuation
and transmission coefficients, as well as
density and impedance. The thermal losses
were evaluated through ultrasound
insonation in a polyethylene tube and the
temperature increase in the transducer was
registered through a termopar put in the
aluminum internal face of the transducer.
All the media coupling were used at two
different thickness (0.3 and 0.5 mm). The
transmissiveness data shows that water and
gel presents smaller reflection and
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attenuation coefficients, larger transmission coefficient and a
acoustical impedance to that of the skin, generating a minor

features o f the media, rather then the effective losses caused
b y attenuation. The results o f this study have lead to the

reflection in this interface. The thermal data shows a larger

conclusion that in the direct coupling technique, the product

warming during the insonation with vaseline and mineral oil,
but this warming is more related with the thermal conductivity

that presents the most adequate acoustical features for the
ultrasound transmission is the gel.
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RESUMO: Um dos comprometimentos
motores evidentes na hemiplegia é a
tendência em manter-se em uma posição de
assimetria postural, com distribuição de
peso menor sobre o lado hemiplégico,
transferindo o peso corporal para o lado não
afetado. Essa assimetria e dificuldade em
transferir o peso para o lado afetado interferem na capacidade de manter o controle
postural, impedindo a orientação e
estabilidade para realizar movimentos com
o tronco e membros. Tendo em vista que a
execução das atividades de vida diária e
sociais envolvem esse controle, é que este
trabalho teve como objetivo propor uma
avaliação para verificar essa condição e
analisar sua relação com a capacidade do
hemiplégico em desempenhar suas
atividade funcionais no que diz respeito às
atividades de vida diária e sociais. A
proposta de avaliação resultou em um
protocolo sistematizado composto por itens
relevantes para observar essa condição nas
posições sentada e em pé. A avaliação da
simetria e transferência de peso (ASTP) foi
realizada em 50 hemiplégicos a partir da
observação direta. As atividades de vida
diária e sociais também foram verificadas,
por observação indireta, utilizando o índice
de Barthel modificado (IBm) e o Frenchay
activities index (FAI), respectivamente. Os
dados coletados pelas avaliações foram
codificados em valores numéricos e
analisados estatisticamente. Os resultados
demonstraram uma correlação positiva
entre a ASTP e IBm (r = 0.76) assim como
em relação ao FAI (r=0.64), demonstrando
que essa condição é um dos aspectos a ser
considerado quando se tem como objetivo
alcançar a autonomia e independência nas
atividades funcionais.
DESCRITORES: Hemiplegia, reabilitação.
Postura.

ABSTRACT. One of the most common
locomotion deficit identified in hemiplegic
people is the tendency to maintain
asymmetrical posture, with a decreased
weight bearing on the side involved and
body weight shift towards the non-paretic
side. This condition is not favorable to
obtain postural control and it is an obstacle
to orientation and stance stability to
perform trunk and limb movements.
Considering that performing daily and
social activities entails such control, this
research aims to propose an assessment to
evaluate this condition and its relation with
the h e m i p l e g i c ' s ability to perform
functional activities in daily and social
tasks. The proposed assessment resulted in
a systems protocol composed by relevant
items to verify these conditions in sitting
and standing postures. The assessment of
symmetry and weight transfer was used in
50 hemiplegic subjects with direct testing.
Daily and social activities were also
assessed by interviews using a modified
Barthel Index (IBm) and Frenchay
Activities Index (FAI), respectively. The
results from these assessments were
codified in numerical values and these were
analyzed on statistic programs. The results
demonstrated a positive correlation
between the assessment of the symmetric
and transferred weight with IBm (r = 0.76)
and FAI (r = 0.64) demonstrating that this
condition is one of the aspects to be
considered when w e aim to achieve
autonomy and independence in functional
activities.
KEYWORDS:
Posture.
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