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Décadas inesquecíveis 

Estas décadas estarão sempre na memória dos fisioterapeutas brasileiros. Nestes últimos anos 
vem despertando interesse crescente na comunidade de fisioterapia e entre alguns mestrandos, as 
pesquisas em torno das raízes e da evolução da sua história. É uma inquietude salutar e louvável 
procurar a identidade profissional, que leva à conscientização profissional e enriquece a cidadania 
participativa, onde convergem os esforços das demais profissões que atuam na sociedade brasileira. 

Pode-se dizer sintetizando, que existem três momentos que vão definindo e amadurecendo o 
pensamento do fisioterapeuta nacional para atingir legalmente o reconhecimento de nova profissão 
da saúde, a fisioterapia, inserida na categoria das profissões liberais. É um processo que se inicia 
muito próximo da década de 60, cresce vigorosamente na década de 70 para finalizar na de 80. A 
infra-estrutura profissional ficou sustentada apenas pôr uma viga mestra: a Associação Brasileira 
de Fisioterapia (ABF) que durante vários anos atuou com eficiência como célula mater, até criar 
condições para multiplicar outras instituições congêneres de relevância. Quem conheceu 
verdadeiramente esta instituição recebeu o precioso conhecimento do ser fisioterapeuta. 

Adquiri-lo não é difícil nem fácil, apenas necessário por ser útil. Sobre o significado do vocábulo 
conhecimento, Confúcio dizia: "Quando você sabe uma coisa, reconhecer que a sabe, e quando 
não a sabe, reconhecer que não a sabe eis o conhecimento". 

Modernamente vivemos num ambiente de materialismo exacerbado, insuflado pela globalização 
que marginaliza os princípios morais universais, perseguindo apenas o "lucro" fruto da cobiça e 
do poder. 

Por isso, o que as pessoas hoje aparentemente rejeitam - conscientemente ou não - é o laicismo 
exagerado e oportunista que começa instaurando um dualismo pernicioso entre a matéria e o espírito. 
Este dualismo separa a fé religiosa e o conhecimento da "ciência" e acaba na prática negando a 
realidade de tudo o que não é mensurável ou enumerável. 

Nesta encruzilhada o cristianismo representa uma sólida esperança, mostrando que as 
possibilidades oferecidas pela espiritualidade, são capazes e suficientes para inverter situações 
difíceis ou conflitivas. Paulatinamente dessa maneira vão-se esboçando os contornos da pessoa 
integral em nós mesmos e no outro, quando se supera o orgulho e se adere à humildade abrindo-se 
novas perspectivas de crescimento. 

O cumprimento do dever torna-se prazeroso e conduz à plenitude da maturidade pessoal e 

profissional. 

Eugênio Lopez Sanchez 
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RESUMO: A s índrome da dor 
patelofemoral é uma das patologias mais 
comuns na prática clínica ortopédica 3 4 . 
Geralmente, esta patologia é causada por 
alterações biomecânicas que resultam num 
deslizamento lateral excessivo da patela. 
Es tudos indicam o for talecimento do 
músculo Vasto Mediai Oblíquo (VMO) 
c o m o fundamenta l no t r a tamento da 
S índ rome da Dor Pa te lofemora l . 
Entretanto, não existe um consenso com 
re lação a exerc íc ios que for ta leçam 
preferencialmente o VMO em relação ao 
músculo Vasto Lateral (VL). O objetivo 
des te es tudo foi verif icar a t ravés de 
eletromiografia a ativação do VMO e VL 
em quatro exercícios empregados para o 
fortalecimento preferencial do VMO. Nove 
indivíduos sem alterações biomecânicas 
significativas part iciparam do estudo. 
ANOVA para medidas repetidas revelou 
uma diminuição significativa (p < 0,05) da 
ativação do VL durante o exercício de 
extensão de joelho, em cadeia cinética 
aberta, com o joelho fletido em 30° e rotação 
lateral de quadril. Observou-se também um 
aumento da razão VMO/VL durante o 
mesmo exercício, indicando um ativação 
preferencial do VMO em relação ao VL. 
Não foi ver i f icada uma a t ivação 
preferencial do VMO durante os exercícios 
de extensão de joelho em cadeia cinética 
aberta, com joelho fletido em 30°, sem 
rotação de quadril; extensão de joelho em 
cadeia cinética aberta, com o joelho fletido 
em 30° e inversão de pé; e extensão de 
joelho em cadeia cinética fechada, com o 
joelho fletido em 30° e rotação lateral de 

quadr i l . Out ros es tudos devem ser 
realizados em indivíduos com Síndrome da 
Dor Patelofemoral, para analisar se o 
comportamento desses músculos nesses 
indivíduos é semelhante ao dos indivíduos 
normais no exercício de extensão de joelho, 
em cadeia cinética aberta, com o joelho 
fletido em 30° e rotação lateral de quadril. 

DESCRITORES: E le t romiograf ia . 
Músculos. Terapia por exercício/ métodos. 
Fisioterapia. Dor/reabilitação. Ligamento 
patelar. 

ABSTRACT: Pa te l lofemora l pain 
syndrome is a pathology commonly found 
in Phys ica l Therapy p r ac t i c e 3 4 . This 
pa tho logy is genera l ly caused by 
biomechanical changes that lead to a lateral 
glide of the patella. It has been advocated 
that strenthening of the vastus medialis 
oblique (VMO) muscle is essential for the 
t rea tment of the patel lofemoral pain 
syndrome. However, there is a lack of 
consensus about how the se lec t ive 
strenthening of the VMO muscle can be 
accomplished. The objective of this study 
was to verify through surface electromyo
graphy the activation pattern of the VMO 
and vastus lateralis (VL) muscles in four 
exercises usually prescribed for strenthe
ning of these musc le s . Nine normal 
individuals without significant lower limb 
malalignment participated in the study. 
ANOVA for repeated measures revealed a 
significant decrease (p < 0,05) in the 
integrated electromyography values of the 
VL muscle during open kinetic, isometric 
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knee extension exercise with hip external 
rotation and knee at 30° of flexion. It was 
also observed an increase in the VMO/VL 
ratio during the same exercise, caused by a 
decrease in the activation of the VL. It was 
not observed any statistical difference in the 
activation values of the vastus medialis 
muscle during open kinetic, isometric knee 
extension exercise with foot inversion and 
knee at 30° of flexion, open kinetic, isometric 
knee extension exercise with hip in neutral 

and knee at 30° of flexion and closed kinetic, 
isometric knee extension with hip in external 
rotation and knee at 30° of flexion. More 
studies are suggested to test if the findings 
of the current study will be similar in subjects 
with patellofemoral pain syndrome. 

KEYWORDS: Electromyography. Muscles. 
Exercise therapy/methods. Physical therapy. 
Pain/reabilitation. Patellar ligamento. 

INTRODUÇÃO 

A dor na articulação patelofemoral tem sido 
relatada como uma das queixas mais comuns na prática 
ortopédica, sendo de difícil t ra tamento para 
fisioterapeutas e outros profissionais da área. 1 2 , 1 6 , 2 8 

Localizada usualmente na região retro ou peripatelar, 
essa dor é a principal característica da Síndrome da 
Dor Patelofemoral 5 1 2 , 1 6 , 2 8 . O termo "Síndrome da Dor 
Patelofemoral" é usado para circundar uma série de 
condições associadas à disfunção da articulação 
patelofemoral, incluindo a condromalácia patelar, a 
subluxação ou deslocamento patelar, patela alta, o mal 
al inhamento do mecan i smo extensor do 
joe lho 9 , 1 2 , 1 9 , 2 2 , 2 9 , 3 5 . Apesar da diversidade de fatores 
associados à Síndrome da Dor Patelofemoral, existe 
um consenso geral em que o desalinhamento do 
mecanismo extensor do joelho, associado a uma 
movimentação lateral excessiva da patela, constitui-
se como a principal causa da Síndrome da Dor 
Patelofemoral 9 , 1 2 ' 1 9 , 2 2 , 3 5 . 

Análises biomecânicas sugerem que o alinhamento 
e a função normal da articulação patelofemoral 
dependem de um equilíbrio apropriado entre as forças 
exercidas sobre a patela por estruturas passivas e 
ativas 7 , 1 0 ' 1 1 , 1 2 , 1 3 , 2 8 , 3 ° ' 3 4 . Estruturas passivas referem-se às 
partes ósseas, às fáscias, aos retináculos, aos tendões 
e aos ligamentos. Anormalidades que podem levar a 
alterações destas estruturas incluem anteversão do colo 
do fêmur, pronação subtalar excessiva, geno valgo, 
geno varo, geno recurvato, patela alta, hipermobilidade 
patelar, alterações da superfície troclear, aumento do 
ângulo quadricipital, encurtamento do retináculo 
lateral e da banda ílio-tibial e frouxidão do retináculo 
mediai 5 ' 7- 1 0 ' 1 2 ' 1 3 ' 2 2 ' 2 8. 

As estruturas ativas relacionam-se aos músculos 
que conferem estabilidade dinâmica à articulação. A 

única estrutura ativa que atua diretamente na 
estabilidade dinâmica da patela é o músculo quadriceps 
da coxa. 3 5 Este músculo é composto por quatro cabeças 
que se inserem na patela através de um tendão 
comum 2 4 . Dentre os quatro componentes do músculo 
quadriceps os mais freqüentemente estudados em 
relação à estabil idade patelar são o VMO e o 
VL 1 , 4 , 1 2 , 1 9 , 3 4 . O ângulo de inserção e a orientação das 
fibras destes músculos, associados a outros fatores 
biomecânicos, irão determinar o vetor resultante das 
forças de ação sobre a patela. O músculo VL se insere 
na superfície lateral superior da patela, fazendo um 
ângulo no plano frontal de aproximadamente 12° a 
15° lateralmente, a partir da linha axial do fêmur 2 0. 
Este músculo atuará, portanto, na extensão do joelho, 
com um vetor de força resultante, agindo sobre a patela 
orientado superior e lateralmente. O músculo vasto 
mediai é considerado um músculo composto de duas 
porções, de acordo com o alinhamento de suas fibras: 
a superior (fibras longas do Vasto Medial) e a inferior 
(fibras oblíquas do Vasto Mediai, ou VMO). Estas 
porções inserem-se no aspecto mediai superior da 
patela fazendo um ângulo no plano frontal de 15° a 
18°, e 40° a 55° respectivamente, a partir da linha axial 
do fêmur 2 , 1 1 , 2 0 . Portanto, exercem uma força superior 
e mediai sobre a patela durante a extensão do joelho. 
Sua maior atuação com relação à estabilidade patelar 
se dá nos últimos graus de extensão, quando a patela 
posiciona-se fora do sulco intercondilar, tornando-se 
mais instável 2 0 , 2 8 , 3 5 . 

Uma vez que, no plano frontal, os vetores 
resul tantes da ação desses músculos possuem 
orientações diferentes e "antagônicas", o VMO e o 
VL podem estar diretamente envolvidos no mecanismo 
do deslizamento lateral da patela. Um desequilíbrio 



na ação destes músculos causado por distúrbios do 
mecanismo neurofisiológico, atrofia ou inserção 
inadequada dos mesmos, quase sempre associados a 
anormalidades das estruturas passivas, pode contribuir 
para a mudança do vetor resultante de forças sobre a 
patela, levando-a a um deslizamento lateral excessivo 
durante a extensão do joelho 5 , 7 , 1 0 - 1 1 ' 1 2 ' 1 9 , 3 0 , 3 4 . 

Em decorrência desse possível mecanismo de 
desequilíbrio muscular, associado às tendências de 
lateralização da patela, o fortalecimento do VMO tem 
sido considerado parte essencial do programa de 
reabilitação dos pacientes com Síndrome da Dor 
Patelofemoral, com a finalidade de equilibrar as forças 
exercidas sobre a patela . No entanto, existem 
discordâncias quanto ao fato desse músculo poder ser 
preferencialmente ativado em relação aos outros 
componentes do quadriceps da coxa 4 , 9 ' 1 1 , 1 4 , 2 2 , 2 8 , 3 5 . Vários 
estudos têm sido realizados com o objetivo de observar 
o comportamento do VMO e do VL em diversas 
situações (ex.: angulações diferentes do joelho, tipo 
de contração), na tentativa de selecionar um exercício 
que priorize a atividade do VMO e, consequentemente, 
leve à normalização do deslizamento patelar 4 , 9 1 1 , 1 4 , 2 2 , 2 8 , 3 5 . 

Duchenne 6 em 1866, através do método de 
faradização localizada, verificou que o VMO era mais 
ativo que o VL na extensão do joelho. Estudos 
eletromiográficos realizados por Wheatley e Janke 3 2 , 
Pocock 1 8, Lieb e Perry 1 5 e Brewerton 3 reportaram que 
ambos os músculos vastos eram ativos durante toda a 
amplitude de movimento. Gryzlo et al. 8 demonstraram 
através de análises eletromiográfícas a existência de 
uma ação similar do VMO e VL nos últimos 15° de 
extensão. Smilie 2 3 sugeriu que o principal responsável 
pelos últimos 15° de extensão do joelho era o VMO. 

Alguns estudos mais recentes propõem situações e 
exercícios específicos que ativem preferencialmente 
o VMO. Hanten e Schulthies 9 demonstraram através 
da eletromiografía (EMG) que, durante uma contração 
isométrica máxima de adução de quadril, a atividade 
elétrica do VMO foi significativamente maior que a 
do VL. Souza e Gross 2 8 , também utilizando-se de 
análises e le t romiográf ícas , demons t ra ram que 
contrações isotônicas de quadriceps apresentaram uma 
maior razão VMO/VL do que contrações isométricas. 

Por outro lado, Zakaria et a l . 3 5 demonstraram, 
através da EMG, não haver ativação preferencial do 
VMO sobre o VL em exercícios isométricos de adução 
de quadril e extensão de joelho com o pé na posição 
neutra ou em dorsiflexão. Resultado similar foi descrito 

por Signorile et al. 2 2 analisando eletromiograficamente 
contrações isométricas do quadriceps da coxa em 
diversas angulações do joelho e posicionamento do 
pé. Outros trabalhos utilizando EMG, como os 
realizados por Karst e Jewett 1 1 e Cerny 4, apontaram 
também não haver um exercício específico que solicite 
uma ativação preferencial do VMO. 

Análises destes estudos indicam a ausência de um 
consenso sobre a padronização de exercícios que 
ativem preferencialmente o VMO, talvez em razão da 
falta de padronização dos estudos no que se refere à 
metodologia empregada e à interpretação dos dados 
eletromiográficos. A inclusão de indivíduos com 
Síndrome da Dor Patelofemoral em alguns destes 
estudos também pode interferir nos resultados. A 
presença de dor e as alterações biomecânicas do joelho, 
freqüentemente encontradas nesses indivíduos, podem 
comprometer a val idade dos procedimentos e 
consequentemente dos resultados. Outro fator que 
dificulta a comparação de resultados obtidos por 
estudos diferentes está relacionado ao tipo de exercício 
realizado. Os estudos diferem quanto ao posiciona
mento do indivíduo e das articulações envolvidas, tipo 
de ação muscular (isométrica, isotônica ou isocinética) 
e tipo de cadeia cinética (aberta ou fechada). O 
procedimento técnico incluindo limpeza da pele, tipo 
de eletrodos e colocação dos mesmos, bem como o 
ambiente e aparelhos utilizados também devem ser 
levados em consideração 1 7 , 2 6. 

Apesar da ausência de consenso quanto a ação 
diferenciada dos músculos do quadriceps da coxa na 
prática clínica, alguns exercícios são mais comumente 
usados por se acreditar que eles priorizem a ação do 
VMO. Exercícios em cadeia cinética fechada e alguns 
em cadeia cinética aberta realizados nos últimos 30° 
de extensão de joelho, associados a posicionamentos 
específicos das outras articulações do membro, são 
freqüentemente prescritos com o objetivo de fortalecer 
preferencialmente o VMO. Estes exercícios têm sido 
considerados clinicamente eficazes no tratamento do 
desalinhamento patelar, mesmo sem ainda uma 
comprovação científ ica destas indicações de 
tratamento. 

OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi analisar, através de 
EMG, se o VMO é preferencialmente ativado em 
relação ao VL, em sujeitos normais (sem Síndrome 



da Dor Patelofemoral) e sem alterações significativas 

do alinhamento patelar, durante alguns exercícios 

freqüentemente selecionados na prática clínica. Os 

exercícios testados foram: a) contração isométrica do 

quadriceps da coxa, em cadeia cinética aberta, com 

30° de flexão de joelho; b) contração isométrica do 

quadriceps da coxa em cadeia cinética aberta, com 30° 

de flexão de joelho e rotação de externa de quadril; c) 

contração isométrica do quadriceps da coxa em cadeia 

cinética aberta, com 30° de flexão de joelho e inversão 

de pé; d) contração isométrica do quadriceps da coxa 

em cadeia cinética fechada, com 30° de flexão de joelho 

e rotação externa de quadril (posição "pliê"). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra 

Nove indivíduos saudáveis do sexo masculino com 
idade variando entre 19 e 24 anos (média = 21,1 anos) 
participaram do estudo. Os indivíduos que possuíam 
histórico de cirurgia, lesões músculo-ligamentares, ou 
dores freqüentes no joelho do membro a ser estudado 
foram previamente excluídos. Todos os participantes 
foram submetidos a uma avaliação física prévia e 
aqueles que apresentaram um ou mais fatores que 
pudessem alterar o alinhamento patelar também foram 
excluídos. Os fatores anatômicos e funcionais 
avaliados foram: ângulo Q superior a 20°, anteversão 
de colo de fêmur superior a 25°, pronação excessiva 
durante a marcha, encurtamento significativo do 
retináculo lateral e displasia do VMO, que podem 
alterar a biomecânica normal da articulação do joelho, 
levando a um mal alinhamento do mecanismo extensor 
do joelho. 

INSTRUMENTAÇÃO 

Um eletromiógrafo EMG100A (Biopac Systems, 
Inc.) usou-se para monitorar a atividade elétrica dos 
músculos selecionados. Dois módulos amplificadores 
(100-A/ Biopac Systems, Inc.) com impedância de 
entrada de dois Mega Ohms foram uti l izados, 
conectados a um computador (PC Pentium) por meio 
de um conversor analógico/digital (UIM 100) e 
software. Os sinais eletromiográficos foram coletados 
na freqüência de 500 Hz 3 3 . 

PROCEDIMENTOS 

Inicialmente, todos os envolvidos assinaram um 
termo concordando em participar voluntariamente do 
estudo. Em seguida, executaram cada exercício como 
treinamento, para assegurar um perfeito entendimento 
dos mesmos e a prática correta. Após a preparação da 
pele, um par de eletrodos passivos de superfície do 
tipo Ag/AgCl (Biopac Systems, Inc.) foi posicionado 
na área de maior volume do ventre muscular do VMO 
e do VL 2 5 . E um eletrodo "terra" na face mediai da 
tíbia, logo abaixo da tuberosidade t ib ia l 2 5 , 2 6 . A 
preparação da pele consistiu de uma tricotomia da área 
quando necessária, limpeza com algodão embebido 
em álcool, abrasão local com uma bucha seca, e 
introdução de gel condutor na pele através da técnica 
de "drilling" 2 6. Os eletrodos foram posicionados sobre 
os ventres musculares de cada músculo, com uma 
distância de dois centímetros entre um e outro, e 
seguiram a orientação das fibras musculares de cada 
músculo. Após a fixação dos eletrodos na pele por meio 
de uma fita adesiva de dupla face, outra fita adesiva 
simples foi usada externamente ao eletrodo para 
melhor fixação dos mesmos. A impedância da pele 
foi verificada através de um multímetro digital. As 
leituras registradas acima de 20.000 Ohms não foram 
aceitas. 

Com a f inal idade de prover dados para a 
normalização dos dados obtidos, todos os sujeitos 
realizaram três contrações isométricas máximas 
voluntárias (CMV) de extensão de joelho, de cinco 
segundos de duração, com o joelho posicionado em 
extensão total. Nessa posição, o VMO e o VL 
encontram-se no seu menor comprimento, e dessa 
forma, ocorre um recrutamento máximo de unidades 
motoras . Medidas do torque produzido foram 
realizadas para assegurar que os voluntários produziam 
contrações máximas durante a coleta. 

EXERCÍCIOS 

Todos os exercícios realizados foram do tipo 
isométrico. O teste consistiu em três contrações 
máximas voluntárias para cada exercício, com duração 
de cinco segundos cada. Para minimizar a fadiga 
muscular, respeitou-se o tempo de um minuto e meio 
de descanso entre uma série e outra do mesmo 
exercício e de quatro minutos entre um e outro, sendo 
a ordem destes aleatória para cada indivíduo. Os quatro 
exercícios realizados foram: 



1. extensão de joelho em cadeia cinética aberta, sem 
rotação de quadril (EXCA). O teste foi realizado 
com o indivíduo sentado em uma cadeira, com 
quadril a 90° de flexão e rotação neutra. Para sua 
realização utilizou-se um aparelho "Tork"2{ (Figura 
1) desenvolvido para a mensuração do torque 
isométrico. Os indivíduos foram orientados a se 
segurarem firmemente à cadeira para impedir que 
a mesma se levantasse, o que alteraria a angulação 
do joelho. A cadeira e o aparelho foram fixados, 
impedindo o deslocamento dos mesmos. O joelho 
do membro estudado foi posicionado a 30° de 
flexão, com a extremidade inferior da tíbia 
posicionada sob a plataforma fixa do aparelho e o 
pé em posição neutra . O membro inferior 
contralateral permaneceu apoiado no chão, com o 
joelho a 90° de flexão e os membros superiores ao 
lado do tronco, segurando a parte inferior do 
assento. O indivíduo foi orientado a estender o 
joelho no sentido vertical, seguindo a orientação 
do membro (Figura 2); 

Figura 1 - Exercício EXCA 

Figura 2 - Exercício EXCARE 

2. extensão de joelho em cadeia cinética aberta com 
rotação lateral de quadril (EXCARE). O indivíduo 
foi posicionado da mesma maneira do exercício 
anterior, porém, com rotação lateral do membro 
es tudado. O joe lho do mesmo membro foi 
posicionado a 30° de flexão, com a extremidade 
inferior da tíbia posicionada sob a plataforma fixa 
("Tork"2i), e o tornozelo em posição neutra. O 
membro inferior contralateral e os membros 
superiores permaneceram na mesma postura do 
exercício anterior. Durante o exercício, o indivíduo 
foi orientado a estender o joelho no sentido diagonal, 
seguindo a orientação do membro (Figura 3); 

Figura 3 - Exercício EXCAIT 

3. extensão de joelho em cadeia cinética aberta e 
inversão de pé (EXCAIT) . O paciente foi 
posicionado da mesma maneira do primeiro 
exercício. O joelho do membro estudado também 
foi posicionado a 30° de flexão, com a extremidade 
inferior da tíbia pos ic ionada sob a mesma 
plataforma fixa, porém com inversão do pé. O 
membro inferior contralateral e os membros 
superiores permaneceram na mesma posição dos 
dois primeiros exercícios. Durante o exercício, o 
indivíduo foi orientado a estender o joelho no 
sentido vertical, seguindo a orientação do membro, 
mantendo a inversão do tornozelo (Figura 4); 



Figura 4 - Exercício EXCFRE 

4. extensão de joelho em cadeia cinética fechada com 
rotação lateral de quadril (EXCFRE). Para a 
realização desse exercício foi utilizado um aparelho 
desenvolvido especificamente para esse estudo. 
Este aparelho constou de uma plataforma sobre a 
qual o indivíduo subia, com uma resistência fixa 
sobre os ombros. Este equipamento possui altura 
regulável, permitindo a análise de indivíduos com 
estaturas variadas. O indivíduo foi posicionado em 
pé, com 45° de rotação lateral de quadril e 30° de 
flexão de joelhos, com os ombros posicionados sob 
duas almofadas fixas. Imediatamente antes da 
realização do exercício, dois outros indivíduos 
apalparam a região dos dois músculos VMOs do 
indivíduo em teste, para proporcioná-lhe uma 
melhor percepção destes músculos. Durante a série, 
o indivíduo foi orientado a estender o joelho, 
empurrando o aparelho para cima com os ombros. 
Foi solicitado ao indivíduo que concentrasse sua 
força onde estavam posicionados os dedos (sobre 
os VMOs). Além disso, o indivíduo deveria manter 
a coluna reta, para que não houvesse alteração da 
angulação do joelho. 

REDUÇÃO DOS DADOS 

Os dados coletados da EMG foram processados 
e analisados através do software AcqKnowledge 
(Biopac Systems Inc.). O processamento consistiu em 
retificação e filtragem do sinal entre 10 e 200 HZ 3 3 . 
Três amostras de três segundos foram coletadas de cada 
exercício e durante contrações máximas voluntárias. 

Após o processamento, a os valores das amostras 
eletromiográficas foram calculados através de 
integração simples (soma dos produtos em intervalos 
de 0,002 segundos - IEMG). 

O procedimento de normalização eletromiográfica, 
de cada músculo de cada paciente, foi definido como a 
porcentagem da IEMG mensurada no músculo durante 
o exercício analisado com relação a IEMG obtida 
durante as contrações máximas voluntárias. A média 
IEMG de cada exercício foi dividida pela média IEMG 
de cada CMV do mesmo músculo e sujeito e então 
multiplicada por cem. Este procedimento proporciona 
uma comparação mais válida dos registros 
eletromiográficos, pois controla a intervenção de 
variáveis relacionadas com os eletrodos. A média das 
três amostras de cada exercício foi usada para as análises. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A porcentagem média da CMV de cada músculo, 
em cada exercício, foi comparada através da Análise 
de Variância (ANOVA) para medidas repetidas. O 
nível de significância foi estabelecido em p = 0,05. 
Contrastes foram utilizados para detectar diferenças 
significativas entre as médias obtidas em cada 
exercício. O mesmo procedimento foi utilizado para 
comparar a razão entre o VMO e o VL em cada um 
dos exercícios investigados. 

RESULTADOS 

A ANOVA para medidas repetidas demonstrou não 
haver diferenças significativas na IEMG normalizada 
do VMO em nenhum dos quatro exercícios realizados 
(p = 0,98). As médias e os erros padrões das médias 
dos dados normalizados estão demonstrados no 
Gráfico 1. 

Gráf ico 1 - Médias e erros padrões das médias da IEMG 
normalizada do VMO em cada exercício. 



Com relação ao músculo VL, a ANOVA para 
medidas repetidas detectou diferenças significativas na 
IEMG normalizada durante os exercícios realizados 
(p=0,02). Os contrastes revelaram uma diminuição 
de ativação do VL durante o EXCARE quando 
comparado com o EXCFRE (p=0,025), EXCA 
(p=0,003) e quando contrastado com todos os exercícios 
(p=0,006). Entretanto, nenhuma diferença significativa 
foi detectada entre o EXCARE e o EXCAIT (p = 0.102). 
As médias e os erros padrões das médias dos dados 
normalizados estão demonstrados no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Médias e erros padrões das médias da IEMG 

normalizada do VL em cada exercício. 

A ANOVA para medidas repetidas também 
detectou diferenças significativas na razão VMO/VL 
(p = 0,035). Observou-se um aumento significativo 
da razão quando o EXCARE foi comparado com o 
EXCFRE (p = 0,048), EXCA (p = 0,03), e com todos 
os exercícios (p = 0,035). Entretanto, nenhuma 
diferença significativa foi detectada na razão VMO/ 
VL entre os exercícios EXCARE e EXCAIT (p = 0,17). 
As médias e os erros padrões das médias dos dados 
normalizados estão demonstrados no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Médias e erros padrões das médias da razão VMO/VL 
normalizada em cada exercício. 

DISCUSSÃO 

O fortalecimento do VMO tem sido reportado como 
fundamental no tratamento dos indivíduos com 
Síndrome da Dor Pa te lofemora l 9 ' 1 2 1 6 , 2 3 2 8 . Como a 
movimentação lateral excessiva da patela está presente 
em quase todos os pacientes com a síndrome, acredita-
se que o fortalecimento específico do VMO promova 
uma maior medialização da patela e, consequen
temente, favoreça o seu alinhamento durante a 
extensão do joelho. Dessa forma, vários estudos têm 
sido realizados para analisar o comportamento dos 
componentes do quadriceps da coxa em diversos 
exercícios de fortalecimento dos músculos do joelho. 

Alguns estudos apontam diferenças na ativação do 
VMO e do VL durante a extensão do joelho, de acordo 
com a angulação do joelho e o posicionamento das 
articulações do membro (ex.: rotações interna e externa 
de quadril e t íbia) 6 , 9 , 2 3 , 2 8 . Em contraste, outros estudos 
indicam na sua maioria que os músculos do quadriceps 
da coxa são ativados na mesma proporção durante a 
extensão do joelho 4 , 1 1 , 2 2 , 2 7 , 3 5 . As mesmas divergências 
com relação à existência de um exercício que fortaleça 
preferencialmente o VMO são encontradas entre os 
profissionais ligados à prática clínica. O objetivo desse 
estudo foi verificar a atividade eletromiográfica dos 
componentes mediais e laterais do quadriceps em 
quatro exercícios comumente utilizados para fortalecer 
preferencialmente o VMO. 

Os resultados deste estudo não indicaram nenhuma 
diferença significativa entre a atividade do VMO nos 
exercícios estudados. Estes achados estão de acordo 
com a maior parte da literatura revisada. Vários estudos 
demonstraram que o grau de flexão do joelho ou o 
posicionamento do membro não afeta a atividade 
eletromiográfica do VMO 4 , 1 1 , 2 2 , 2 7 , 3 5 . Com relação ao 
músculo VL, foi encontrado uma diminuição da sua 
atividade eletromiográfica durante o exercício 
EXCARE. Assim, houve uma ativação preferencial 
do VMO com relação ao VL neste exercício. Nenhum 
resultado semelhante foi observado na literatura com 
relação à diminuição da ativação do VL em algum 
exercício de extensão de joelho. 

Em vir tude da d iminuição da at ividade 
eletromiográfica do VL, a razão VMO/VL no exercício 
EXCARE foi aumentada significativamente em 
relação aos outros exercícios. (Este dado não é 
sustentado pela literatura revisada). Neste exercício, 
os indivíduos foram orientados a estender a perna 



seguindo a orientação do pé. Nessa posição pode ter 
ocorrido uma rotação lateral da tíbia, uma vez que os 
indivíduos fizeram uma rotação lateral máxima de 
quadril. Se essa rotação lateral da tíbia tivesse ocorrido 
durante a extensão do joelho, o mecanismo extensor 
deveria exigir mais do VMO, na tentativa de manter a 
patela dentro do sulco troclear. Seria esperado então, 
uma maior ativação do VMO, que não foi observada. 
Como o exercício requeria uma contração isométrica 
máxima, o VMO encontrava-se no seu maior pico 
máximo de ativação, não havendo, portanto, maneira 
de ser mais ativado. Assim, a única forma de propiciar 
o alinhamento correto da patela seria diminuir 
reflexamente a atividade do VL, favorecendo o 
componente vetorial do VMO para a medialização da 
patela. 

Essa hipótese terá mais suporte ao se considerarmos 
que o desalinhamento patelar pode ser produzido por 
um desequilíbrio neuromotor do VMO e do VL 3 4 . No 
presente estudo, como foram utilizados indivíduos 
normais e sem alterações biomecânicas significativas, 
a diminuição da atividade do VL pode ser decorrente 
de um controle neuromotor adequado para favorecer 
o alinhamento patelar, prevenindo o deslocamento 
lateral da patela. Se em alguns indivíduos esse controle 
neuromotor estiver alterado, pode ocorrer uma 
predominância da atividade do VL sobre o VMO, 
favorecendo o mecanismo do desalinhamento patelar. 

Os achados também estão em discordância com a 
literatura quanto ao papel dos músculos VMO e VL 
no exercício EXCFRE. Segundo McConnell 1 6, quando 
o indivíduo é posicionado na posição "pliê" - indivíduo 
em pé (cadeia cinética fechada), com rotação lateral 
dos quadris, a contração do VMO é facilitada. Os 
resultados deste estudo, porém indicam não haver 
diferenças significativas na ativação do VMO e do VL. 
Talvez a divergência dos resultados decorra das 
diferenças na realização dos estudos: normalmente, o 
reinamento dos indivíduos nessa posição é realizado 
com o auxílio do biofeedback 2 5, o que não ocorreu na 
realização deste estudo. E possível que, após um 
treinamento, essa técnica propicie uma maior ativação 
do VMO. Entretanto, este estudo demonstrou que em 
indivíduos não treinados, o exercício na posição de 
pliê não promove um aumento significativo da 
atividade do VMO. Em relação aos exercícios EXCA 
e EXCAIT, os achados estão de acordo com a literatura, 
em que também não foram observadas diferenças 
significativas na ativação do VMO e ou do VL. 

Muitos trabalhos são realizados na tentativa de 
selecionar algum exercício que priorize a atividade do 
VMO, baseando-se apenas na quantificação da 
atividade elétrica deste músculo em relação ao músculo 
VL. No entanto, a atividade eletromiográfica não é o 
único fator a ser considerado no comportamento destes 
músculos durante a extensão do joelho. Além disso, a 
quantidade de atividade elétrica gerada pelo músculo 
não esta relacionada diretamente com a tensão gerada 
por e le 2 5 . Outros fatores devem ser levados em 
consideração como a arquitetura do músculo, o tipo 
de fibra, velocidade da contração e o comprimento 
muscular 3 1 . Deve-se levar em conta também a 
orientação da força aplicada à patela pelo VMO e VL, 
uma vez que esses músculos possuem diferenças no 
ângulo de inserção das suas fibras musculares 2 , 1 1 ' 2 0. 

Como mencionado anteriormente, a inserção do 
VMO está entre 40° e 55° medialmente, no plano 
frontal, a partir da linha axial do fêmur e a do VL entre 
12° e 15°. Dessa forma, a resultante do componente 
vetorial é vantajosa ao VMO. Portanto, se não houver 
nenhuma alteração de ativação destes dois músculos, 
o fortalecimento geral do quadriceps da coxa, com o 
objetivo de medializar a patela, é favorável ao VMO. 

A maior parte dos estudos realizados nessa área 
tem dado ênfase ao fortalecimento do VMO como o 
procedimento mais importante do tratamento da 
Síndrome da Doe Patelofemoral. No entanto, esta 
síndrome é caracterizada por vários mecanismos 
patológicos associados à sintomatologia dolorosa. 
Assim, o fortalecimento do VMO talvez não seja 
suficiente para corrigir as alterações que levam a essa 
patologia . Todas as a l terações , sejam elas 
biomecânicas ou neuromotoras, devem ser levadas 
em consideração e corrigidas com a mesma relevância 
dada ao fortalecimento do VMO. Além disso, os 
pacientes devem ser abordados de maneira 
individual izada, de acordo com as al terações 
biomecânicas presentes, que podem contribuir para o 
surgimento da patologia. 

Apesar dos resultados deste estudo apontarem uma 
atividade preferencial do VMO em relação ao VL 
durante o exerc íc io E X C A R E , um estudo em 
indivíduos com Síndrome da Dor Patelofemoral seria 
necessário para se certificar de que o comportamento 
do VMO e do VL é semelhante ao dos indivíduos 
normais. Neste sentido, os resultados deste estudo 
devem ser interpretados com cautela durante o 
tratamento das patologias femoropatelares. 



CONCLUSÃO 

Os resultados desse estudo indicam que houve uma 
diminuição da atividade do VL em relação ao VMO 
durante o exercício EXCARE ao invés de um aumento 
da atividade eletromiográfica do VMO. Assim, não 
se pode afirmar que o exercício EXCARE seja indicado 
para o tratamento de pacientes com Síndrome da Dor 
Patelofemoral, sem que este exercício seja estudado 
nestes indivíduos. Recentemente, ênfase tem sido dada 
a um controle neuromotor adequado, como um aspecto 
de importância fundamental na e t iologia dos 
problemas femoropatelares. Seria de interesse, então, 
a realização de um estudo que utilize o exercício 
EXCARE em indivíduos com Síndrome da Dor 

Patelofemoral afim de se observar se a ativação dos 
músculos VMO e VL é similar em indivíduos com e 
sem a Síndrome da Dor Patelofemoral. 

Os exercícios EXCAIT EXCA, e EXCFRE, 
selecionados para pacientes com Síndrome da Dor 
Patelofemoral na prática clínica, não demonstraram 
aumento da atividade do VMO, como se tem sugerido. 
Conclui-se, portanto, que não há um aumento da 
atividade isolada do VMO em nenhum dos quatro 
exercícios estudados em indivíduos saudáveis. 
Entretanto, se o exercício EXCARE apresentar os 
mesmos resultados em indivíduos com Síndrome da 
Dor Patelofemoral, poderá ser indicado para o 
tratamento desses, com o objetivo de se fortalecer 
preferencialmente o VMO. 
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RESUMO: A hipertensão arterial é uma 
das doenças mais comuns deste século. 
Sua repercussão sobre o organismo se faz 
sentir a longo prazo. É considerada um 
fator de r i sco para a c o m e t i m e n t o s 
c a r d i o v a s c u l a r , r ena l e ce r eb ra l . A 
abordagem do tratamento na hipertensão 
arterial, vem sendo revisto, pois o leve 
aumento do nível pressórico anteriormente 
subes t imado , está sendo assoc iado a 
diminuição de expectativa de vida. De 
forma geral, procura-se abordar inicial
mente o hipertenso leve com medidas não 
farmacológicas, principalmente com a 
prescrição de exercício físico e controle 
emocional . Considerando-se que estes 
pacientes são encontrados com freqüência 
na clínica fisioterapêutica, é importante 
conhecer suas respostas hemodinâmicas 
durante o exercício físico e os benefícios 
do treinamento físico. 

DESCRITORES: Hipertensão/terapia. 
Exe rc í c io . Condu tas t e rapêu t i cas . 
Fisioterapia/métodos. 

ABSTRACTS: The arterial hypertension is 
one of most commom diseases of this 
century. Its repercussion on the organism 
appears long term. Its being considered a 
risk factor for cardiovascular, renal and 
cerebral sequels. The treatment of the 
ar ter ia l hype r t ens ion , comes being 
reviewed, therefore the increase of the 
pressoric level in low intensity previously 
underestimated, is being associated to a 
decrease of life expectation. In a general 
way, it tries to approach the carrier of 
hypertension of low intensity initially with 
measures non-pharmacological, and mainly 
with the prescription of physical exercise 
and nutritional control. Its being considered 
that these patients are found frequently in 
the physioterapic clinic, it is important to 
know its cardiac and circulatory answers 
during the physical exercise and to the 
physical training. 

KEYWORDS: Hyper tens ion / therapy . 
Exe rc i se . Therapeu t i ca l approaches . 
Physical therapy/methods. 

INTRODUÇÃO 

Hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças 
mais comuns deste século. É encontrada na clínica 
fisioterapêutica isolada da queixa principal do paciente. 

A hipertensão arterial leve era subestimada dentro 
da clínica médica, sendo que esta postura está sendo 
revista em função da diminuição de expectativa de vida 
para essa população. 

Segundo "The Guidelines for the management of 
mild hypertension" 1 2, a divisão entre normotensos e 

hipertensos é arbitrária. Este comitê classifica como 
hipertenso leve pessoas com pressão arterial diastólica 
entre 90 mmHg e 105 mmHg ou pressão arterial 
sistólica entre 140 mmHg e 180 mmHg. Os portadores 
de valores limítrofes formam um subgrupo dos 
hipertensos leves com pressão arterial diastólica entre 
90 mmHg e 95 mmHg ou pressão arterial sistólica entre 
140 mmHg e 160 mmHg. 

No Brasil, em função da orientação normativa do 

u 
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Programa Nacional de Educação e Controle da 
Hipertensão Arterial da Divisão Nacional de Doenças 
Crônico-Degenerativas do Ministério da Saúde, adota-
se a definição de hipertensão arterial sistêmica da 
Organização Mundial de Saúde 3 1 que considera-se 
normotenso o adulto maior de 18 anos com valores 
de pressão arterial sistólica ligeiramente inferior a 140 
mmHg e diastólica em valores inferiores próximos de 
90 mmHg 2 9 . 

Apesar da definição da OMS, sabe-se que valores 
de pressão arterial sistólica maiores que 120 mmHg e 
pressão arterial diastólica maiores que 80 mmHg 
diminuem a expectativa de vida 2 9 , 3 1 . Existe uma relação 
entre acometimentos cardiovasculares e nível de 
pressão arterial. Em indivíduos com hipertensão 
arterial leve, o risco de acometimento cardiovascular 
será determinado por uma variedade de fatores de risco 
além da pressão arterial, incluindo a idade, sexo, 
história familiar de acometimento cardiovascular, 
hipertrofia do ventrículo esquerdo, acometimentos 
renais, fumo, diabete, dislipidemia, obesidade central 
e sedentarismo1 2. A relação da pressão arterial sistólica 
e diastólica com os eventos cardiovasculares é 
geralmente mais pronunciada numa faixa etária acima 
dos 65 anos, quando comparada às pessoas na faixa 
etária de 35 e 64 anos 2 7 . 

As doenças card iovasculares a t ingem 
aproximadamente 300.000 brasileiros por ano, com 
820 óbitos por dia, ou 34 por hora ou uma morte a 
cada dois minutos, sendo a principal causa de gastos 
em assistência médica, implicando em 10,74 milhões 
de dias de internação pelo Sistema Único de Saúde 2 3, 
e 15% das causas de morbidade da população 2 9. 

Segundo informações do Ministério da Saúde, o 
tratamento farmacológico anti-hipertensivo não tem 
se revelado eficaz para pressão arterial sistólica entre 
140 mmHg e 160 mmHg e pressão arterial diastólica 
menor que 90 mmHg. 

Pássaro 2 9 , com base na definição de Kaplan 1 7 , 
sugere uma definição operacional para uso de drogas, 
ou seja, determinar níveis, nos quais os benefícios 
seriam maiores do que o custo e os possíveis riscos. 
De forma geral, a idéia de que o tratamento da 
hipertensão se inicie com medidas não-medicamentosas 
é bem aceito 3 1. Como medidas não-farmacológicas têm 
sido indicadas dietas de restrição ao sódio a dois 
gramas ao dia, restrição a ingestão de álcool, controle 
do peso, aumento da ingestão de potássio, suplemento 
da dieta com cálcio e magnésio, aumento da ingestão 

de fibras e gordura insaturada, relaxamento associado 
à atividade física isotônica, interrupção do hábito de 
fumar e controle do colesterol 1 7. 

A prescrição de atividade física e mudança no estilo 
de vida é aceita pela grande maioria dos estudiosos da 
hipertensão arterial leve e moderada. A possibilidade 
de utilização do exercício físico no controle da pressão 
arterial está, atualmente, fundamentada nos achados 
em relação aos efeitos crônicos do exercício físico 
(treinamento) e na curva de pressão arterial de 24 
horas 2 9. Neste último caso, suscitou-se o interesse na 
redução sustentada da pressão arterial após sessão 
única de exercício físico e na possibilidade de sua 
utilização como tratamento não-farmacológico na 
manutenção da pressão arterial em níveis mais 
aceitáveis 1 8. 

Es tudos , envolvendo a comparação entre 
populações ativas e inativas ou entre grupos de 
indivíduos sedentár ios que modif icaram este 
comportamento, têm demonstrado menor morbidade 
e mortalidade de origem cardiovascular quanto maior 
for o grau de atividade física nas várias faixas etárias 
estudadas 1 6 , 2 8 . Existem controvérsias a respeito da 
quantidade de exercício a ser recomendada 9, embora 
saiba-se que diferentes intensidades de exercícios 
podem trazer diferentes vantagens fisiológicas. 

E importante que o terapeuta tenha conhecimentos 
suficientes para trabalhar com o paciente hipertenso 
leve, sendo esta a queixa principal ou um achado 
isolado. 

Foi feita revisão da literatura dos últimos 10 anos 
com o objetivo de fornecer uma atualização sobre o 
exercício físico isotônico e as respostas imediatas ao 
exercício e os efeitos do treinamento em pacientes 
hipertensos leves. 

Sobre a hipertensão arterial sistêmica 

Pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre 
a parede do vaso. Esta sofre mudanças diárias 
dependendo das atividades, posturas e situações. O 
nível pressórico reproduz informações sobre o sistema 
circulatório visto que representa o produto da resistên
cia vascular periférica e o débito cardíaco 4 0. 

A pressão arterial é mantida estável por mecanis
mos neuro-humorais. Os mecanismos neurais atuam 
a partir do barorreflexo no qual o aumento da pressão 
arterial desencadeia, como resposta reflexa, o aumento 
da descarga vagai para o coração e a diminuição da 



descarga simpática para o sistema cardiovascular, 
resultando na diminuição da freqüência cardíaca e da 
resistência vascular periférica. Com a diminuição da 
pressão arterial, tem-se diminuição da descarga 
parassimpática e aumento da descarga simpática 
resultando no aumento da freqüência cardíaca e da 
resistência vascular periférica. O controle humoral 
modula a pressão arterial, a longo prazo, pelo sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, glicocorticóides, 
vasopressina e outros 2 2. 

A presença de pressão elevada, na ausência de 
sintomas específicos e de testes laboratoriais normais, 
é definida como hipertensão primária ou essencial, na 
qual a causa particular da hipertensão é desconhecida3 1. 

A patogênese da hipertensão primária é multifa-
torial, sendo que fatores genéticos desempenham um 
papel importante na sua gênese. Anormalidades nas 
trocas de sódio e potássio nos glóbulos vermelhos vêm 
sendo apontadas como marcadores de defeito genético. 
O aumento isolado da ingestão de sódio é suficiente 
para elevar a pressão arterial em níveis anormais em 
casos de predisposição genética para a hipertensão 
arterial, na qual considera-se, também, que o íon 
cloreto seja tão importante quanto o sódio na sua 
patogenia. Dentre os outros fatores envolvidos na 
patogênese estão 2: 

• hiperatividade do sistema nervoso simpático. É 
mais comum em hipertensos jovens com aumento 
do débito cardíaco e taquicardia; 

• sistema renina-angiotensina. Apesar da 
importância desse sistema, aproximadamente 
10% dos portadores de hipertensão essencial 
apresentam níveis elevados de renina plasmática, 
60% apresentam níveis normais e 30% 
apresentam níveis de renina baixa; 

• defeitos na natriurese. Pacientes hipertensos 
apresentam redução na habilidade de excretar 
sódio, podendo resultar em aumento da volemia 
e hipertensão. Pacientes crônicos apresentam 
níveis normais de sódio, o que denota níveis 
elevados do hormônio natriurético; 

• sódio e cálcio intracelulares. Há evidências de 
que ocorre aumento de sódio intracelular nos 
glóbulos de sangue e outros tecidos, podendo 
gerar anormalidades na bomba de sódio e 
potássio. O aumento de sódio intracelular pode 
provocar aumento dos níveis de cálcio, o que 
explicaria o aumento de tonus da musculatura lisa 

vascular, encontrada em pacientes hipertensos; 

• a obesidade, o uso excessivo de álcool e o fumo. 
Encontram-se como condições de exacerbação. 

São considerados valores limítrofes os situados 
entre 140 mmHg e 160 mmHg e 90 mmHg e 95 mmHg, 
para as pressões sistólica e diastólica respectivamente, 
em situação de repouso e em ambiente calmo. O adulto 
portador de pressão arterial que supere estes valores é 
considerado hipertenso. Estes valores são questionados 
e discute-se a possibilidade de maior ou menor risco 
cardiovascular, dentro dos valores limítrofes, quando 
se individualiza um paciente 2 9. 

Em 1978, a OMS 3 1 sugeriu a divisão da hipertensão 
em estágios como um indicador mais coerente do que 
os valores de pressão arterial: 

• estágio 1: pressão elevada sem sinais de danos 
orgânicos ou no sistema cárdio-circulatório; 

• estágio 2: pressão elevada com hipertrofia 
ventricular esquerda, sem outros sinais de danos; 

• estágio 3: pressão elevada com sinais de danos 
orgânicos característicos de hipertensão. 

Com a manutenção da pressão arterial elevada, 
vasos e algumas regiões perivasculares são afetadas 
negativamente e a manutenção de um quadro de 
hipertensão grave prolongado pode levar ao óbito, por 
afetar órgãos dependentes de uma pressão normal 
como o cérebro, os rins e o coração 2 9. 

E comum existir, isoladamente, aumento da pressão 
arterial sistólica ou diastólica. O aumento da pressão 
arterial sistólica está normalmente associado a 
acometimentos mais severos e mais consistentes do 
que o aumento da pressão diastólica, sendo evidente 
em níveis de 140 mmHg 2 9 . 

Respostas pressóricas ao exercício físico 

O ajuste da função cardiovascular ao exercício 
relaciona-se com a demanda metabólica. O aumento 
do consumo de oxigênio implica em aumento 
proporcional do débito cardíaco resultante do 
aumento da freqüência cardíaca e do volume de 
ejeção sistólica 2. 

Para que ocorra redistribuição do aumento do débito 
cardíaco, a atividade simpática adrenérgica aumenta 
a resistência dos vasos na área esplênica, renal e para 
os músculos não envolvidos com a atividade física. 
As fibras simpáticas colinérgicas são responsáveis pela 
vasodilatação nos músculos envolvidos 1 3. 

As respostas cardiovasculares normais durante o 



exercício refletem o aumento do fluxo sangüíneo aos 
músculos esqueléticos em atividade, sendo que o fluxo 
médio para outros territórios vasculares não se altera 
de maneira significativa2 5. 

A vasodilatação é inicialmente resultado da 
atividade simpática para posteriormente ser decorrente 
do acúmulo de produtos do metabolismo, alterando o 
pH, níveis de potássio, temperatura e pressão parcial 
de oxigênio2. 

O comportamento da pressão arterial, durante o 
exercício, se resume ao aumento da pressão arterial 
sistólica em proporções diretas ao aumento do débito 
cardíaco 2 5. O aumento da pressão arterial diastólica 
reflete os mecanismos de vasodilatação muscular. 
Quanto maior a dens idade capi lar , melhor a 
acomodação do débito cardíaco e, conseqüentemente, 
menor resistência periférica 2 . A pressão arterial 
sistólica geralmente aumenta cerca de 40 a 60 mmHg 
durante atividade física de moderada a intensa, 
enquanto a pressão arterial diastólica pode aumentar, 
diminuir ou de permanecer a mesma 1 4 . 

A limitação da função cardiovascular durante o 
exercício é atribuída à captação de oxigênio máximo 
e ao limiar anaeróbico. Durante a realização do 
exercício isotônico submáximo as adaptações do 
sistema cardiovascular se estabilizam, mantendo-se 
constantes e proporcionais à demanda metabólica. 
Com o aumento da intensidade do exercício, o aumento 
do consumo de oxigênio determina o aumento do 
débito cardíaco até que o sistema cardiovascular seja 
solicitado em níveis máximos e a captação máxima 
de oxigênio seja atingida (volume de oxigênio 
máximo), o que reflete uma medida objetiva da 
capacidade de transporte e utilização de oxigênio, 
expressando a capacidade funcional do sistema 
cardiocirculatório. O volume de oxigênio máximo 
pode estar limitado por fatores centrais, ou seja, pelo 
débito cardíaco e pelo conteúdo de oxigênio no sangue, 
sendo o volume de ejeção sistólica normalmente o 
responsável pelas grandes variações e por fatores 
periféricos, como a capacidade do músculo esquelético 
de desenvolver adaptações morfológicas e funcionais 
em resposta ao treinamento aeróbico2, que desencadeia 
aumento da vascular ização e da vasodilatação 
funcional, com conseqüente redução da resistência 
vascular periférica2 0. 

A intensidade do esforço, a partir do qual a 
produção de ácido láctico exceda sua remoção, 
provocando hiperventilação, é dita limiar anaeróbico. 

Trata-se de um indicador importante do limite de 
intensidade para prescrição do exercício. Caso este 
valor seja ultrapassado ocorre uma acidose metabólica, 
resultando numa hiperventilação, podendo ocorrer 
alteeração da coordenação motora, alteração no padrão 
de recrutamento das fibras musculares, alteração do 
substrato energético e fadiga muscular2-3 6. 

Outro fator importante para a indicação de 
exercícios isotônicos para paciente hipertenso é a 
redução da proporção de fibras lib e a diminuição da 
resistência à insulina 1 9, visto que a elevação do nível 
de insul ina ocorre em indivíduos não obesos 
hipertensos que apresentam resistência periférica à 
ação deste hormônio 1 7. Acredita-se que uma possível 
explicação para a resistência à ação da insulina seria o 
incremento, nesses pacientes, de fibras lib de contração 
rápida, sendo essas menos sensíveis à ação da 
insulina 2 1. 

Piepoli et al . 3 0 , estudando a hipotensão após o 
exercício em dez sujeitos normais, observaram que a 
pressão arterial diastólica e sistólica diminuiram 
enquanto que o débito cardíaco aumentou e a 
resistência vascular sistêmica diminuiu. O índice de 
atividade vagai se manteve diminuído por 60 minutos, 
enquanto o índice simpático se manteve elevado. A 
sensibilidade do barorreflexo permaneceu reduzida 
pelos dez minutos iniciais após o exercício, enquanto 
que a renina ativa aumentou. Com base nesses dados, 
concluíram que a hipotensão, após o exercício, resulta 
de vasodilatação periférica em razão do aumento da 
renina ativa e a persistência da atividade simpática e 
redução do tonus vagal decorrente, provavelmente, de 
respostas reflexas à vasodilatação. 

Estudando os determinantes da hipotensão pós-
esforço, Boone et al. 4, com o objetivo de definir se a 
hipotensão após o exercício pode ser revertida por um 
antagonista dos receptores sensíveis a opióides, 
realizaram um estudo com oito pessoas normotensas 
administrando um antagonista opióide por via 
intravenosa, após 60 minutos de bicicleta, a 60% da 
capacidade máxima. Concluíram que os opióides 
devem estar relacionados a hipotensão após o 
exercício, uma vez que o antagonista reverteu 
transitoriamente, de 15 a 27 minutos, a resposta 
hipotensiva esperada. 

Com o mesmo objetivo, Isea et al. 1 5 avaliaram as 
alterações hemodinâmicas, desencadeadas durante 
quatro horas após atividade física, em seis pessoas 



normotensas. Observaram redução da resistência 
periférica total por duas horas, redução da pressão 
arterial sistólica e diastólica, aumento da temperatura 
corpórea por 40 minutos e aumento do débito cardíaco. 
Essas alterações hemodinâmicas retornaram ao normal 
após três horas, confirmando os efeitos hipotensores 
do exercício físico. Southard e Hart 3 8, em estudo com 
delineamento de sujeito único, mostraram que, em 
ambiente natural, a pressão arterial pode diminuir de 
forma significativa até duas horas após o exercício, 
sendo que níveis reduzidos de pressão podem se manter 
por até nove horas. Estes autores acreditam que este 
tipo de intervenção possa prover uma janela de 
proteção contra a elevação da pressão. Associaram a 
resposta de h ipotensão pós-exerc íc io com a 
vasodilatação periférica, a redução da resistência 
periférica total, aumento do débito cardíaco e aumento 
da temperatura corpórea. 

Kenney e Seals 1 8, Lund-Johansen 2 4, após revisão 
sobre a hipotensão pós-exercício (PEH), afirmaram 
que, em condições laboratoriais, a hipotensão pode 
persistir entre duas e quatro horas, embora existam 
dados que suportem que a hipotensão se mantém por 
até treze horas após o exerc íc io em sujeitos 
destreinados. São raros os experimentos que avaliam 
as respostas da hipotensão após o exercício físico por 
um período de 24 horas em ambiente não experimental. 

Hemodinâmica do paciente hipertenso durante 
o exercício 

A resposta do por tador de h iper tensão aos 
exercícios depende, dentre outros fatores, da idade e 
do estágio de evolução da hipertensão. O indivíduo 
hipertenso primário possui uma hemodinâmica em 
repouso que difere dos normotensos. Nestes, verifica-
se aumento do débito cardíaco, com resistência 
periférica total normal, acompanhada por aumento da 
freqüência cardíaca e do volume de ejeção sistólico, 
em razão da maior estimulação do controle adrenérgico 
para os vasos e coração, diminuição da inibição 
parassimpática e elevação da renina plasmática ativa 2 4. 

Lund-Johansen 2 4 realizou um estudo retrospectivo 
de 20 anos sobre a hemodinâmica central, durante o 
repouso e o exercício, em pacientes hipertensos leves. 
Comparando-os a normotensos, verificaram que estes, 
com o avanço da idade, apresentavam diminuição do 
débito cardíaco e aumento da resistência periférica 
total. 

Fagard e Staessen 7 sugeriram que o declínio do 
débito cardíaco com o avanço da idade se relacionava 
com a prevalência de acometimentos como o da artéria 
coronária. Porém, em seus estudos, concluem que os 
acometimentos cardiovasculares não são suficientes 
para explicar o fato, visto que pacientes hipertensos, 
sem comprometimento cardiovascular, apresentam 
diminuição do débito cardíaco. Franklin et a l . 1 0 

relataram que, após a sexta década de vida, ocorre 
diminuição da pressão arterial diastólica associada à 
elevação contínua da pressão arterial sistólica, em 
virtude do aumento da rigidez arterial. 

Montain et a l . 2 6 , comparando hipertensos a 
normotensos, na mesma faixa etária (63,9 ± 2,4 anos), 
com consumo de oxigênio, débito cardíaco, freqüência 
cardíaca e volume de ejeção sistólica de repouso 
compatíveis, observaram, durante a realização de 
exercício físico, diminuição do débito cardíaco, volume 
de ejeção sistólica e aumento da resistência periférica 
total e da pressão arterial diastólica, sistólica e média, 
enquanto a freqüência cardíaca e o consumo de oxigênio 
se mantiveram equivalentes. Franz 1 1 relatou que 
pacientes hipertensos, na mesma intensidade de 
exercício de indivíduos normotensos, apresentam débito 
cardíaco e volume de ejeção sistólica menores, enquanto 
a resistência periférica é maior. 

Seguro et al. 3 5, observando a pressão arterial em 
pacientes hipertensos essenciais nos estágios I a II, 
com média de idade de 43 anos, sem tratamento anti-
hipertensivo, durante a atividade de pedalar a 10 Watts 
por minuto, relatam aumento da pressão arterial 
sistólica e diastólica nas fases de exercício, repouso e 
recuperação, sendo que durante o exercício, a pressão 
excedeu de 60 a 85%, quando comparadas as de 
indivíduos normotensos. 

A comparação entre pessoas normotensas e 
hipertensas leves, na mesma faixa etária e durante a 
mesma intensidade de exercício isotônico, mostra que 
o débito cardíaco é menor no segundo grupo, 
independente do sexo. A freqüência cardíaca por sua 
vez não difere, o volume de ejeção sistólica é menor e 
a resistência periférica total é maior em indivíduos 
hipertensos. A pressão arterial sistólica e diastólica 
encontra-se aumentada , pr inc ipa lmente nos 
homens 8 ' 1 1- 2 4- 2 6 ' 3 3- 3 5. 

De forma geral, existe redução na pressão arterial 
após sessão única de exercício físico, que se sustenta 
por um período de tempo variável, denominada 
hipotensão pós-exercíc io (PEH - postexercise 



hypotension). Esta resposta ocorre após exercícios 
dinâmicos, como andar, correr, nadar ou pedalar, 
quando executados em intensidade maior que 40% da 
capacidade aeróbica máxima, ou da freqüência 
cardíaca prevista em função da idade, com duração de 
20 a 60 minutos, sendo observada em normotensos e 
hipertensos, embora a resposta nestes primeiros seja 
menos evidente 1 8. 

Cleroux et a l . 5 observaram respostas mais 
acentuadas em indivíduos hipertensos, comparados aos 
normotensos, para a diminuição da pressão arterial 
sistólica e diastólica e resistência periférica total, após 
30 minutos de exercícios em bicicleta a 50% da 
capacidade máxima. 

Boone et al. 3 demonstraram que, após o exercício 
a 60% da capacidade máxima, por 60 minutos, ocorre 
atenuação das respostas aos agentes estressores em 
hipertensos limítrofes. Os autores chamam a atenção 
para o fato de que este dado é importante considerando-
se que o estresse psicológico relaciona-se com o 
desenvolvimento da hipertensão. 

Efeito do treinamento na hemodinâmica de 
indivíduos hipertensos 

Para considerarmos o exercício como forma 
terapêutica em pacientes h iper tensos deve-se 
considerar as respostas hemodinâmicas após o 
treinamento, referindo-se às respostas durante e após 
o exercício. Akinpelu 1, com o objetivo de verificar o 
efeito do exercício na pressão arterial, realizou estudo 
comparativo entre hipertensos com média de idade de 
55,7 anos, que se exercitaram por quarenta e cinco 
minutos, três vezes por semana, durante 13 semanas, 
a 70% da freqüência cardíaca máxima; e hipertensos 
com idade média de 57,3 anos que não praticavam 
atividade física. Observou nos hipertensos uma 
diminuição da freqüência cardíaca de exercício após 
treinamento, assim como uma redução da pressão 
arterial de repouso e da pressão arterial sistólica e 
diastólica do exercício. 

Sullivan et al. 3 9, para observarem o efeito dinâmico 
na freqüência cardíaca, na pressão arterial e no potássio 
plasmático do hipertenso leve, utilizaram o protocolo 
de Bruce, estudando essas variáveis durante o repouso 
e o exercício físico. Os sujeitos foram estudados após 
seis semanas de exercícios, interrompidos somente 
pela fadiga, três vezes por semana. Encontraram 
diminuição da pressão arterial e da freqüência cardíaca 

de repouso durante e após o exercício, acompanhada 
de aumento no nível de potássio plasmático. 

Sherwood et a l . 3 7 aval iaram os efeitos do 
treinamento aeróbico, na resposta cardiovascular, em 
tarefa competitiva. Participaram 37 hipertensos, sendo 
que 14 se submeteram a treinamento aeróbico e 13 a 
treinamento de força três vezes por semana durante 
13 semanas. Os pacientes submetidos ao treinamento 
aeróbico obtiveram diminuição da pressão arterial 
diastólica durante o repouso, a competição e a 
recuperação, associada à diminuição da freqüência 
cardíaca e da resistência vascular periférica, melhoras 
que não foram observadas nos pacientes submetidos 
ao treino de força. 

Com o objetivo de determinar se treinamento de 
exercícios de baixa ou moderada intensidade, por nove 
meses, pode reduzir a pressão arterial em hipertensos, 
Hagberg et al. 1 3 , realizaram um estudo comparativo 
entre treinamento de baixa a moderada intensidade -
55% e 75% da capacidade máxima, em pacientes 
hipertensos na faixa de 64 ± 3 anos. A pressão arterial 
diastólica diminuiu de 11-13 mmHg em ambos os 
grupos, porém a pressão arterial sistólica diminuiu, 
em média, 30 mmHg no grupo que se exercitou a 55% 
da capacidade máxima. A resistência periférica total 
diminuiu discretamente no grupo que trabalhou a 75% 
da capacidade máxima, enquanto o débito cardíaco 
diminuiu apenas nos que t reinaram a 5 5 % da 
capacidade máxima. O t re inamento a 5 5 % da 
capacidade máxima foi mais eficaz em diminuir a 
pressão arterial em hipertensos essenciais. Dubbert et 
a l . 6 anal isaram os efeitos de dez semanas de 
t re inamento card iovascular em 38 pacientes 
hipertensos leves, com idade entre 31 e 54 anos. 
Observaram uma redução da pressão arterial entre 11,4 
e 9,8 mmHg acompanhada de decréscimo da renina 
plasmática ativa e na catecolamina plasmática total. 
Concluíram que a diminuição na pressão arterial em 
hipertensos leves se relaciona com a redução da renina 
plasmática ativa. 

Esses estudos demonstraram que o treinamento 
físico reduz o valor da pressão arterial em indivíduos 
hipertensos, mas os mecanismos responsáveis pela 
alteração não foram claramente elucidados. Sabe-se, 
porém, que após o treinamento em hipertensos leves 
ocorre redução da freqüência cardíaca de repouso, da 
freqüência cardíaca de exercício, da pressão arterial 
de exercício e de repouso, acompanhadas de aumento 
da captação máxima de oxigênio . O per íodo, 



intensidade e tipo de treinamento são essenciais na 
determinação da melhora obtida. 

Efeitos do exercício em 24 horas 

A pressão arterial é um fenômeno dinâmico, cujo 
comportamento durante as 24 horas do dia é variável. 
Quando se fala em exercício como forma de tratamento 
não farmacológico em hipertensos leves, na realidade 
interessa saber o efeito deste na pressão arterial durante 
24 horas. Seals e Reil ing 3 4 avaliaram o efeito de 
exercício aeróbico de baixa intensidade na redução da 
pressão arterial por 24 horas , em hiper tensos 
essenciais, numa faixa etária de 50 anos ou acima dela. 
Part ic iparam do es tudo quatorze pessoas que 
realizaram caminhada três vezes por semana durante 
seis meses. Dos quatorze sujeitos, dez exercitavam-se 
por seis meses adicionais. Observaram que os níveis 
de pressão arterial após seis meses não se modificaram. 
No subgrupo que realizou a atividade por doze meses, 
houve uma redução significativa em relação aos níveis 
iniciais. Esta redução é primariamente resultante do 
decréscimo da pressão arterial sistólica e média, visto 
que os níveis pressóricos diastólicos não se alteraram. 

Atividade física para o hipertenso leve 

Considerando que pacientes com leves elevações 
de pressão arterial de repouso apresentam aumento 
considerável da demanda de oxigênio pelo miocárdio 
durante o exercício, determinado não apenas pelo nível 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma revi
são bibliográfica da anatomia funcional do 
músculo biceps braquial, discute seu papel 
na estabilização da articulação glenoumeral, 
com base em estudos eletromiográficos e 
biomecânicos, e as implicações clínicas de
correntes da sua disfunção. Foi utilizada 
uma revisão bibliográfica baseada na litera
tura nacional e internacional dos últimos 
anos. 

DESCRITORES: Múculos/fisiologia. 
Articulação do ombro/lesões. Biomecânica. 
Articulação do cotovelo/lesões. Úmero/ 
lesões. 

ABSTRACT: This paper presents a 
literature review of the functional anatomy 
of the biceps braquialis muscle and discusses 
its role on the s tabi l iza t ion of the 
g l enoumera l jo in t , based on 
eletromiographical and biomechanical 
studies as well as the clinical implications 
of its disfunction. A bibliographic review 
based upon international and national 
l i t e r a t u r e o v e r tha las t y ea r s was 
employed. 

KEYWORDS: Musc les /phys io logy . 
Shoulder joint/injuries. Biomechanics. 
Elbow joint/injuries. Humerus/injuries. 

INTRODUÇÃO 

Uma interação complexa dos estabilizadores 
estáticos e dinâmicos da articulação do ombro fornece 
o necessário equilíbrio entre mobilidade funcional e 
estabilidade 2* 4 ' 5 1 1 , 1 6 , 1 9. Os estabilizadores estáticos são 
derivados dos tecidos moles adjacentes (lábio da 
glenóide, cápsula articular e ligamentos glenoumerais) 
e não existe dúvida de que a estabilidade dinâmica é 
obtida através do sincronismo da ação da musculatura 
do mangui to rotador, del tóide e ro tadores 
escapulares 2 ' 4 - 5 , 8 , 9 , 1 1 ' 1 4 ' 1 8 , 1 9 , 2 5 , 2 9 . Todos os músculos do 
manguito têm linhas de ação que significativamente 
contribuem para a es tabi l idade da ar t iculação 

glenoumeral por centrar e comprimir a cabeça umeral 
dentro da fossa glenóide 4 , 8 , 9 1 4 1 6 , 1 9 , 2 3 , 2 5 * 2 9 . As exigências 
para a es tabi l idade d inâmica da ar t iculação 
glenoumeral pelos músculos variam um pouco por todo 
o raio de ação 1 9 , 2 5 . 

O papel do músculo biceps braquial na cinemática 
da articulação glenoumeral, bem como seu papel 
estabilizador, permanece incerto e tem sido fonte de 
debates na literatura. Alguns autores acreditam que o 
biceps braquial atue somente em relação ao cotovelo 
com atividade funcional não significativa em relação 
ao ombro 1 9 , 3 0 . Entretanto, o biceps braquial cruza a 
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articulação glenoumeral e o cotovelo. Como o tendão 
da cabeça longa do biceps origina-se na região 
supraglenoidal, ele ocupa uma posição intra-articular 
no ombro. Devido, em parte, à sua posição anatômica, 
vários autores tem hipotetizado que o biceps braquial 
pode agir para es tabi l izar a ar t iculação 
glenoumeral 1- 1 0- 1 1- 1 2- 2 0' 2 2- 2 4' 2 8. 

Um completo entendimento da biomecânica e da 
função do biceps braquial na estabil ização da 
articulação glenoumeral é essencial para a prevenção 
e o tratamento efetivos de lesões no ombro. Além disso, 
sabe-se que a maioria das disfunções da cabeça longa 
do músculo biceps braquial ocorre concomitantemente 
às disfunções do manguito rotador 1 8, que resulta em 
um desequilíbrio das forças acopladoras, levando à 
variação do centro de rotação da cabeça umeral e à 
excursão excessiva da cabeça umeral na fossa 
glenóide1 9. A relação anatômica íntima da cabeça longa 
do biceps com o manguito rotador, bursa subacromial, 
e seu freqüente envolvimento com compressão 
("impingement") 1 8, exige a discussão não somente do 
seu papel na biomecânica da articulação do ombro, da 
magnitude de sua contribuição para estabilização da 
articulação glenoumeral em ombros normais, como 
também de seu comportamento e importância nas 
lesões do manguito rotador. Uma caracterização mais 
clara da real função do biceps torna-se importante na 
determinação de indicações cirúrgicas, fundamental na 
reabilitação físioterápica de pacientes com instabilidade 
de ombro e demais pa to logias da ar t iculação 
glenoumeral. 

Este t rabalho tem como objet ivo expor 
conhecimentos correntes da função do músculo biceps 
braquial, através de uma revisão da sua anatomia, 
estrutura, biomecânica, e sua contribuição como um 
estabi l izador ar t icular em ombros normais e 
implicações clínicas decorrentes da sua disfunção. 

MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL 

Considerações Anatômicas 

O biceps braquial é um músculo biarticular, 
localizado no compartimento anterior do braço e 
origina-se da escapula por duas porções 7 , 8 .0 músculo 
está inserido na tuberosidade do rádio, na fáscia 
antebraquial e, por intermédio desta fáscia, na ulna 7. 
A porção curta ou medial do biceps é proveniente da 

extremidade do processo coracóide 7 , 8. A porção longa 
ou lateral origina-se por um longo tendão vindo do 
tubérculo supraglenoidal (acima da fossa glenóide) e 
do lábio glenoidal fibrocartilagíneo adjacente 7 , 2 9 , 
entrando na cápsula articular22 entre os músculos supra-
espinhoso e subescapular, penetrando na cápsula, mas 
não na sinóvia 1 9. 

Na posição de repouso, com o úmero disposto de 
forma vert ical e com os epicôndi los umerais 
aproximadamente alinhados ao plano escapular, a parte 
intra-articular do tendão do músculo biceps encontra-
se em posição posteromedial do topo do sulco 
intertubercular até o tubérculo supraglenoidal 2 1 . 
Rajendran e Kwek 2 1 observaram que após a elevação 
do braço entre 60° a 80° o segmento intra-articular do 
tendão impacta-se entre o lábio da glenóide e o 
tubérculo maior do úmero. O tendão então segue dentro 
da cavidade articular, cruzando anteriormente sobre a 
cabeça umeral, corre anteriormente à diáfise do úmero 
através do sulco bicipital 7 1 9 , 2 2. Dentro do sulco bicipital, 
o tendão do biceps é envolvido por uma bainha 
tendinosa e fixado pelo ligamento umeral transverso 7 1 9 

e também por uma parte do tendão de insersão do 
músculo peitoral maior 7. Os tendões dos músculos 
subescapular e supra-espinhoso fundem-se para formar 
a bainha que circunda o tendão do biceps: uma parte 
do tendão do supra-espinhoso forma o teto desta bainha 
e fibras de ambos os tendões unem-se para formar o 
assoalho da bainha 2 6. Com este arranjo de fibras, a força 
de contração individual de um músculo do manguito 
não é isolada, mas afeta a ligação dos tendões 
adjacentes2 6. 

Os tendões de origem dão lugar a dois ventres que 
se unem e se continuam em um tendão facilmente 
palpável, inserido na parte posterior da tuberosidade 
do rádio 7 , 1 5 . Uma bolsa está presente entre o tendão e a 
parte anterior da tuberosidade, podendo contorná-lo7, 
parte do qual é continuada por meio de uma expansão 
aponeurótica, a aponeurose bicipital na fáscia do 
antebraço e daí para a u l n a 7 1 5 . 0 tendão da cabeça longa 
do biceps é excassamente vascularizado1 9. A inervação 
do biceps braquial é feita pelo nervo musculocutâneo7. 

Ação 

O biceps braquial é um dos principais flexores da 
articulação do cotovelo e um forte supinador do 
antebraço 7 , 2 1 , sendo ativo na flexão ao nível da 
articulação do ombro 1 9 e pode, se o úmero for rodado 



lateralmente, contribuir para a força de abdução do 
ombro 1 5 , 1 9 . 

No cotovelo 

O braço de força do biceps é maior entre 80° e 100° 
de flexão do cotovelo, amplitude na qual o biceps é 
capaz de produzir seu maior t o r q u e 8 , 1 9 . Um 
encurtamento máximo deste músculo é realizado pela 
flexão simultânea do cotovelo e supinação do 
antebraço 1 5. Quando o cotovelo está em extensão total, 
o biceps está menos efetivo como um flexor do 
cotovelo 1 9 e como um supinador do antebraço 1 5, do 
que quando o cotovelo está fletido a 90°. O biceps está 
ativo durante a flexão do cotovelo com o antebraço 
supinado ou em posição neutra, e em contrações 
concêntrica e excêntrica 1 5 , 1 9, mas não está ativo (ou 
contribui minimamente) quando o antebraço está 
pronado 8 , 1 9. A contribuição do biceps braquial pode ser 
potencializada se a articulação do ombro estiver em 
extensão ou hiperextensão, na qual a cabeça longa do 
biceps torna-se tensionada 8. Esse músculo pode entrar 
em insuficiência ativa quando a flexão total do cotovelo 
é associada com flexão total do ombro 1 9 . 

No ombro 

Norkin e Levangie 1 9 acreditam que a relevância do 
músculo biceps braquial para a articulação do ombro 
possa ter maior relação com a disfunção do que com a 
função, isto é, sua contribuição para o movimento 
normal da articulação glenoumeral teria menos impacto 
do que sua contribuição na presença de problemas do 
ombro. Entretanto, as duas cabeças do biceps tem 
origem acima da articulação glenoumeral, cruzando 
anteriormente esta art iculação, de modo que o 
comprimento deste músculo é influenciado pela 
posição do ombro 1 5 . 

O músculo biceps braquial age principalmente nos 
primeiros 90° de flexão do ombro e suas ações 
diminuem ou cessam além dos 9 0 o 1 5 . Como 
mencionado anteriomente, se o úmero é rodado 
lateralmente o músculo pode contribuir para a força 
de abdução do ombro 1 9 . 

Inman et al. 9, em análise clássica das observações 
da função da articulação do ombro, notaram que as 
mudanças morfológicas de quadrúpedes para humanos 
tem consistido de progressiva medialização da cabeça 
longa do biceps braquial, com uma correspondente 

redução da função do músculo biceps braquial como 
abdutor ativo do ombro. Yamaguchi et al. 3 0, em estudo 
eletromiográfico em 44 músculos, mostraram atividade 
não significativa do b iceps , coordenada com 
movimentos do ombro, em pacientes com lesão do 
manguito rotador e em voluntários saudáveis. Os 
autores concluíram que qualquer função da cabeça 
longa do músculo nos movimentos do ombro não 
envolve sua contração ativa, ou seja, qualquer função 
específica da cabeça longa do biceps deveria ser 
passiva 3 0. Entretanto, este estudo foi realizado sem 
carga, fato que pode ter influenciado os resultados pela 
redução da atividade eletromiográfica. Em contraste 
com estes achados, Sakurai et a l . 2 4 estudaram 
eletromiograficamente ambas as cabeças do músculo 
biceps braquial em 11 homens saudáveis e mostraram 
que em todos os movimentos de ombro testados, 
independentemente da posição do cotovelo (flexão/ 
extensão), a cabeça longa e a cabeça curta estavam 
ativas em todos os sujeitos examinados. Isso indica 
que o biceps braquial atua não somente como o 
principal flexor da articulação do cotovelo, mas 
também como um flexor e um abdutor da articulação 
do ombro. 

Achados, com relação à anatomia da cabeça longa 
do músculo biceps braquial em relação à abdução 
glenoumeral, apontam para um significativo papel do 
tendão 1 , 2 1. Em uma amplitude de elevação do braço de 
60° a 80°, o movimento de rotação externa (RE) do 
ombro de 25° a 50° alinha o tendão do biceps braquial, 
a l iviando o impacto entre o lábio e a grande 
tuberosidade e possibilitando a elevação adicional do 
úmero 2 1. Durante este movimento de RE, ocorre um 
encurtamento da parte intra-articular do tendão. Estes 
achados indicam uma possível contribuição da cabeça 
longa para o movimento de RE e aumentam a 
credibilidade do seu papel na realização da abdução 
total por contração ativa 2 1 . Estas observações são 
coerentes com as conclusões de Bassett et al. 1, após 
análise quantitativa da mecânica da força muscular e 
braço de força dos músculos do ombro (em abdução e 
RE) em três dimensões, usando o método de secção 
transversa. A cabeça curta do biceps mostrou ser um 
efetivo flexor e abdutor do ombro e é uma estrutura 
que parece resistir mais efetivamente ao deslocamento 
anterior do úmero 1. Além disso, a cabeça longa do 
biceps é orientada para aumentar a RE e a cabeça 
curta age como um rotador externo secundário1. 



PAPEL DO MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL 
NA ESTABILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO 
GLENOUMERAL 

Baseando-se no estudo de Morrey e Na 1 7 , existem 
quatro possibilidades para a estabilização dinâmica 
pelos músculos: 

1- tensão passiva do efeito do volume (massa) do 
músculo; 

2- contração, causando relativa compressão nas 
superfícies articulares; 

3- movimento articular que secundariamente alonga 
os ligamentos; 

4- o efeito barreira dos músculos contraídos. 

A função estabilizadora dos músculos depende das 
forças exercidas, que podem variar entre grau zero e o 
máximo 1 1 . Na articulação glenoumeral a força do 
tendão do músculo biceps pode ser considerada em 
dois componentes, um perpendicular e outro transverso 
à superfície glenóide 1 0. Forças na direção transversa 
proporcionariam resistência direta ao movimento da 
cabeça umeral na direção oposta 1 0. Em adição, Flatow 
et al. 6 citam que qualquer força compressiva normal 
na superfície glenóide também induziria a uma força 
de cisalhamento transversa em razão da inclinação da 
superfície da articulação. Citações de Vanderhooft et 
al. 2 7 relatam que esta força de cisalhamento induzida 
também proporcionaria restrição para o deslocamento 
da cabeça umeral na direção transversa. 

A importância relativa da restrição compressiva e 
do efeito de barreira direta depende de dois parâmetros. 
Um destes é a orientação articular, que determina a 
direção da linha de ação dos tendões do músculo biceps 
e outro é o local exato de contato glenoumeral o qual 
determina a inclinação da superfície de articulação 1 0. 
Qualquer vetor situando em um eixo ou próximo a ele 
terá o potencial de mudar sua função com mínimas 
alterações na posição articular1. Por esta razão, a função 
muscular muda, dependendo da linha de ação referente 
ao centro de rotação, que é dependente da posição 
específica do ombro em qualquer dado momento 1. 
Como as direções das linhas de ação dos músculos 
alteram-se com movimentos da cabeça umeral, a 
contribuição relativa dos músculos em ombros estáveis 
e instáveis pode ser diferente1 1. 

Cabeça curta 

Kumar et al . 1 3 acreditam que a cabeça curta do 

músculo biceps braquial, em virtude de sua origem 
proximal à articulação glenoumeral e, conseqüen
temente, de sua disposição mecânica não desempenha 
um papel estabilizador nesta articulação, uma vez que 
permite a migração superior da cabeça umeral. Neste 
estudo experimental foi encontrado que a contração 
da cabeça curta do biceps braquial, na ausência da 
continuidade da cabeça longa, permitiu uma migração 
superior da cabeça umeral, demostrando que a cabeça 
longa é necessária para manter a cabeça umeral na 
posição durante a flexão e supinação do antebraço. A 
migração superior da cabeça umeral foi medida pela 
observação de qualquer redução na distância 
acromioumeral após a simulação da contração de ambas 
as cabeças do biceps braquial. No entanto, esta 
contração foi obtida pelo tracionamento anterior através 
de uma polia com 3 Kg, simulando a flexão do cotovelo 
e a supinação do antebraço, as duas funções do biceps 
braquial no cotovelo. Em contradição a estes achados, 
o estudo eletromiográfico de Sakurai et al. 2 4, realizado 
com a atividade do músculo biceps em relação à 
ar t iculação do cotovelo , minimizada por um 
estabilizador (brace) travado em rotação neutra do 
antebraço e extensão do cotovelo, mostrou atividade 
eletromiográfica de ambas as cabeças do músculo 
biceps braquial em RE e com o braço em elevação. A 
atividade eletromiográfica foi medida durante a 
contração isométrica em todos os movimentos do 
ombro e concluiu-se que a contração do músculo pode 
ter contribuído para comprimir a cabeça umeral na 
cavidade glenóide 2 4. 

A exata contribuição da cabeça longa e da cabeça 
curta do músculo biceps braquial para a estabilidade 
dinâmica do ombro, durante as atividades diárias ou 
esportivas, depende do nível de contração destes 
músculos 1 0. Bassett et al.1 demonstraram que as áreas 
de secções cruzadas fisiológicas destes músculos são 
quase iguais, assim como são seus braços de força, 
visto que a máxima força produzida por cada uma das 
duas cabeças calculou-se ser aproximadamente a 
mesma. Este estudo indica que ambas as cabeças do 
músculo biceps braquial são usualmente ativadas, ao 
mesmo tempo, podendo exercer forças similares. Em 
estudo experimental, Itoi et al . 1 0 concluíram que a 
cabeça curta do músculo está sempre anteriormente 
disposta à cabeça umeral e seu efeito barreira pode ser 
o principal mecanismo de estabilização, quando a 
cabeça move anteriormente e vai de encontro ao tendão 
em RE inferior a 60° e 90° de abdução. Quando a RE é 



maior que 60°, o principal mecanismo estabilizador 
de ambas as cabeças do músculo biceps parece ser a 
força de cisalhamento induzida pela compressão 
dentro do encaixe g lenóide 1 0 . Com o braço em 
abdução e RE, as duas cabeças do biceps braquial 
situam-se em lados opostos da cabeça umeral, a 
cabeça longa póstero-superiormente e a cabeça curta 
anteriormente 1 1. A aplicação de força das cabeças do 
biceps, entretanto, produz uma força acoplada, a qual, 
com a pressão centrando a cabeça na glenóide, 
estabiliza a cabeça umeral efetivamente". 

Cabeça longa 

A anatomia especial izada dos músculos do 
manguito rotador, assim como a da cabeça longa 
intra-articular do músculo biceps, está situada 
idealmente para comprimir ativamente a cabeça 
umeral dentro da concavidade glenóide 1 6 .0 segmento 
in t ra-ar t icular do b iceps é adequado para 
contrabalançar forças que tendem a deslocar a cabeça 
umeral superiormente 1 3. Sua posição anatômica faz 
do tendão da cabeça longa do biceps braquial a 
principal estrutura para agir como um estabilizador 
dinâmico do ombro 2 2 . Saha 2 3 relata que, no ombro 
estável, a cabeça longa do biceps age como um 
depressor da cabeça umeral. 

Vários estudos têm examinado a função da cabeça 
longa do músculo biceps braquial na estabilização da 
articulação g l e n o u m e r a l 3 1 0 " 1 3 ' 2 0 ' 2 2 - 2 4 . Itoi et a l . " 
estudaram, através de um modelo dinâmico em 
ombros de cadáveres, a importância relativa e a 
contribuição de cada um dos músculos do manguito 
rotador e do músculo biceps braquial na estabilização 
da articulação glenoumeral com o ombro abduzido e 
rodado externamente. Em ombros nos quais a cápsula 
estava intacta, a maior contribuição para a estabilidade 
foi do músculo infra-espinhoso, agindo em conjunto 
com o músculo redondo menor, seguido pelos 
músculos biceps e supra-espinhoso". Em ombros nos 
quais a cápsula estava frouxa, entretanto, o músculo 
biceps braquial teve a maior contribuição para a 
estabilidade, significativamente superior à do músculo 
subescapular" (Figura IA). Quando uma lesão de 
Bankart (lesão capsular ântero-inferior) estava 
presente, o músculo biceps foi ainda mais importante 
que qualquer um dos músculos do manguito 1 1 (Figura 
1B). 

Figura IA - Deslocamento do centro da cabeça umeral com a 
cápsula frouxa em 90° de RE 
Fonte: adaptado de Itoi et ai.". 

Figura 1B - Deslocamento do centro da cabeça umeral após a 
criação de uma lesão artificial de Bankart (B) 
Fonte: adaptado de Itoi et ai." 

O músculo biceps assume uma importância maior 
à medida que o ombro torna-se menos estável segundo 
as observações dos estudos dinâmicos de Itoi et al. 1 0 e 
Rodosky et al. 2 2. Itoi et al. 1 0 estudaram a contribuição 
das cabeças curta e longa do músculo biceps para a 
estabilidade anterior da articulação glenoumeral com 
e sem aplicação de carga nos tendões do biceps, em 
60°, 90° e 120° de RE, com a cápsula intacta, frouxa e 
danificada por uma lesão de Bankart. Este estudo 
mostrou claramente que a tensão no músculo biceps 
estabilizou significativamente a cabeça umeral de 
translação anterior, com o braço em abdução e RE. A 
120° de RE seu efeito estabil izador tornou-se 
significativo somente após a criação de uma lesão de 
Bankart 1 0 (Figuras 2A e 2B). Este resultado atribui 
provavelmente ao es t i ramento das estruturas 
capsuloligamentares a 120° de RE, quando a articulação 
glenoumeral está próxima ao limite de RE, uma vez 
que torna a cápsula extremamente alongada e estabiliza 
a articulação, fazendo com que os efeitos do músculo 
biceps sejam menos evidentes 1 0. 



Figura 2A - Deslocamentos da cabeça umeral produzidos por 
sobrecargas na cabeça longa do músculo biceps com a cápsula intacta 
Fonte: adapatado de Itoi et al. 1 0 

Figura 2B - Deslocamentos da cabeça umeral produzidos por 
sobrecargas na cabeça longa do músculo biceps mna presença de 
lesões de Bankart 
Fonte: adapatado de Itoi et al. 1 0 

Rodosky et al. 2 2 , em estudo usando um modelo 
dinâmico em ombros de cadáveres que simulou as 
forças da cabeça longa do músculo biceps enquanto a 
articulação glenoumeral era abduzida e rodada 
externamente , demonst ra ram a habi l idade da 
articulação glenoumeral em oferecer resistência à 
torção para opor-se a forças rotacionais externas, com 
o aumento da atividade da cabeça longa do biceps. 
Quanto maior a resistência à torção da articulação do 
ombro, mais força deveria ser requerida para rodá-lo 
externamente até atingir um deslocamento da cabeça 
umeral. Neste estudo foi encontrado que, com a 
articulação do ombro na posição vulnerável abduzida 
e rodada externamente e quando 100% da força 
muscular do biceps foi requerida, a cabeça longa do 

músculo aumentou a resistência à torção da articulação 
glenoumeral em 32% 2 2 . Em abdução e RE, a cabeça 
longa do biceps tem a habilidade para limitar a RE na 
articulação glenoumeral o que aumenta a estabilidade 
anterior 2 2. 

A posição abduzida e rodada externamente permite 
que a cabeça longa do músculo biceps atue como um 
rotador interno 2 2 e, além disso, ela pode comprimir a 
cabeça umeral contra a glenóide 2 2 ' 2 4 , resistindo à 
rotação do úmero 2 2. Esta afirmação é contraditória às 
observações de Bassett et al. 1, segundo os quais a 
cabeça longa do músculo biceps deveria aumentar a 
RE nesta posição. Quando o braço está em RE, a 
cabeça longa está quase perpendicular à superfície 
glenóide, situação em que sua força compressiva pode 
ser transmitida mais eficientemente para a cabeça 
umeral 2 4. Com o braço em 90° de abdução e 60° de 
RE, o tendão da cabeça longa está posicionado 
superiormente à cabeça umeral e torna-se localizado 
e orientado mais posteriormente com o aumento na 
RE 1 0 . Esta relação anatômica sugere que o efeito 
barreira pode ser um estabilizador efetivo quando a 
RE do ombro é inferior a 60 o 1 0 . 

Como mencionado anteriormente, quando a RE é 
superior a 60°, o principal mecanismo estabilizador 
parece ser a força de cisalhamento induzida pela 
compressão dentro do encaixe glenóide 1 0. Na verdade, 
o músculo biceps braquial age como um depressor 2 3 2 4 

e um estabilizador posterior em R E 2 0 2 9 . No entanto, 
em rotação interna (RI), a cabeça longa está localizada 
anteriormente à cabeça umeral e, nesta posição, torna-
se menos eficiente na compressão da cabeça umeral 
contra a glenóide 2 4, mas pode estabilizar a cabeça 
umeral contra a ins tabi l idade anterior 
eficientemente 2 0- 2 4 2 9. A Figura 3 ilustra as mudanças 
de orientação do tendão do biceps com relação à 
posição articular. Em rotação neutra (RN) o tendão 
geralmente ocupa a posição anterior, em RI o tendão 
situa-se anterior à articulação e em RE ocupa a posição 
posterior. Em RI do úmero, o biceps parece gerar forças 
compress ivas (setas duplas) e força dirigida 
posteriormente (seta única) que contém a translação 
glenoumeral e em RE a força dirigida anteriormente 
(seta única) parece acompanhar forças compressivas 
articulares (setas duplas). Entretanto, em estudo 
eletromiográfico, a cabeça longa do biceps braquial 
mostrou maior atividade em RE do que em RI na 
maioria dos movimentos do ombro 2 4 . 



Figura 3 - Representação esquemática das mudanças de ação do 

tendão da cabeça longa do biceps com relação a rotação da cabeça 

umeral (A). Forças compressivas geradas pelo biceps nas posições 

de rotação interna (B) e externa (C) 

Fonte: Adaptado de Pagnani et al. 2 0. 

Com o braço em RI, a porção intra-articular da 
cabeça longa do músculo biceps exerce uma força em 
direção posterior sobre o úmero, permit indo e 
agravando as subluxações pos te r io res 3 . Isto é 
consistente com achados de que o biceps previne a 
subluxação anterior da cabeça umeral com o braço em 
RI 2 0 2 4 . O estudo eletromiográfico de Sakurai et al. 2 4 

mostrou que o biceps estava ativo durante RI do ombro 
e que a atividade foi maior na cabeça longa do que na 
cabeça curta durante o movimento. Esta atividade 
intensificou-se com o aumento do ângulo de elevação 
do braço, quando a cabeça umeral estava instável na 
direção ântero-posterior, sugerindo indiretamente que 
a cabeça longa possa agir como um estabilizador 
anterior e superior da cabeça umeral 2 4. Com o braço 
em RN, a porção intra-articular da cabeça longa do 
biceps, que vai da fossa intertubercular até o tubérculo 

supraglenoidal , corre abaixo e em direção 
aproximadamente paralela ao músculo supra-espinhoso 
e age tipicamente como um estabilizador articular na 
direção posterior3. 

Com base no exposto acima, o músculo biceps tem 
sido caracterizado como um depressor da cabeça 
umeral que cria um fulcro para permitir a elevação do 
braço 1 3 ' 1 8 , 2 4 . Este termo implica que a contração do 
músculo biceps causa uma translação inferior da cabeça 
umeral. Pagnani et al . 2 0 realizaram um estudo em 
cadáveres para determinar o efeito da contração 
simulada da cabeça longa do músculo biceps braquial 
nas translações anterior, posterior, superior e inferior 
da cabeça umeral em múltiplas posições do ombro: 
três posições de elevação glenoumeral no plano da 
escapula, 0 o , 45° e 90° e três posições de rotação, 30° 
de RE, 30° de RI e rotação neutra. Os resultados deste 
estudo mostraram que a contração simulada do biceps 
resultou em redução estatisticamente significativa das 
translações da cabeça umeral. Desta maneira, estes 
achados sugerem que o biceps atue por centrar a cabeça 
umeral na glenóide, estabilizando o fulcro, o qual 
permite elevação do braço 2 0. 

O efeito da contração do biceps parece ser 
dependente das posições de rotação do ombro 2 0. Essas 
variações podem estar relacionadas à sua posição 
anatômica em relação à articulação e à produção de 
forças articulares compressivas 2 0 . Um outro fator 
possível, no efeito estabilizador da cabeça longa, 
relaciona-se à relação íntima entre a porção superior 
do lábio glenoidal e à inserção supraglenoidal do tendão 
do biceps. O lábio parece servir como um suporte, 
auxiliando no controle da translação glenoumeral 
similar a um calço que trava as rodas de um carro em 
uma lade i ra 2 2 . Além disto o lábio aumenta a 
profundidade da concavidade glenóide, contribuindo 
para a estabilidade articular1 6. 

É importante ressaltar que o tendão da cabeça longa 
do biceps contribui para a estrutura e reforça o lábio 
da g lenó ide 2 5 . Embora o lábio superior seja 
freqüentemente frouxo e móvel em ombros normais 2 0, 
lesões podem ocorrer por trauma ou uso excessivo e 
têm sido fonte de dor e/ou instabilidade, sendo 
freqüentemente encontradas em indivíduos jovens que 
participam de atividades esportivas que exigem 
movimentos nos quais a mão é elevada 5 2 2. A lesão pode 
representar um fenômeno de tração secundária à 
atividade no biceps ou possivelmente até um fenômeno 
de compressão 5 .0 lábio superior serve como um local 



de ligação do tendão da cabeça longa do biceps, bem 
como dos ligamentos glenoumerais superior e médio 5, 
considerados importantes no controle das translações 
ântero-posterior e inferior 2 , 2 8 que, também estão unidos 
na porção superior do lábio glenoidal. 

Com a ocorrência de uma lesão superior do lábio 
glenoidal, o tendão da porção longa do biceps traciona 
a cápsula inferiormente (Figura 4). Rodosky et al. 2 2 

avaliaram os efeitos da lesão do lábio glenoidal superior 
(criada artroscopicamente) envolvendo a origem da 
cabeça longa do biceps na estabilidade da articulação 
glenoumeral. Os autores utilizaram um modelo 
dinâmico em cadáveres que simulou a força da cabeça 
longa, quando a articulação glenoumeral foi abduzida 
e rodada externamente, como na posição final do 
arremesso. Os resultados mostraram que a cabeça longa 
do músculo biceps mostrou ter um papel protetor por 
diminuir o estresse local izado no l igamento 
glenoumeral inferior22. Com a ativação da cabeça longa 
do biceps, o ombro estava apto a opor-se a forças 
rotacionais externas sem aumentar a tensão no 
ligamento glenoumeral inferior, indicando que a cabeça 
longa do biceps, com a sua origem no lábio superior 
da glenóide, tem papel importante na estabilidade da 
articulação glenoumeral 2 2. 

Figura 4 - Efeitos de tração do músculo biceps na presença de uma 
lesão do lábio glenoidal superior 
Fonte: adaptado de Rodosky et al.2 2 

Por outro lado, em conseqüência da grande 
mobilidade da porção superior do lábio é possível que 
a tensão na cabeça longa do músculo biceps possa ser 
transmitida através do lábio e dos l igamentos 
glenoumerais médio e superior 2 0. Portanto, tensão 
nestes ligamentos capsulares deveria contribuir para a 
estabilidade articular, particularmente em níveis baixos 
de elevação 2 0. 

O M Ú S C U L O B Í C E P S B R A Q U I A L E AS 
LESÕES DO MANGUITO ROTADOR 

A função do biceps braquial em ombros com lesão 
do manguito rotador tem sido debatida 1 2 1 8 ' 3 0 . A posição 
anatômica da cabeça longa contribui para reforçar o 
manguito rotador na articulação glenoumeral 1 9 e para 
auxiliar a estabilização da cabeça umeral contra a 
migração superior1 8. No entanto, a localização anterior 
do biceps dentro da zona de impacto predispõe seu 
envolvimento com disfunções do manguito rotador 1 8 3 0. 

Um estudo do comportamento clínico de pacientes 
com rupturas da cabeça longa do músculo biceps 
braquial confirmou que a perda da função depressora 
do úmero, atribuída a esta porção do músculo, poderia 
fazer aumentar a compressão de estruturas articulares 
e periarticulares e levar aos tipos mais devastadores 
de lacerações do manguito rotador 1 8 . Lesão do 
manguito rotador causa não somente fraqueza 
muscular, como também instabilidade no ombro. Com 
a insuficiência do biceps braquial, a cabeça umeral pode 
não ser mantida no centro da fossa glenóide durante a 
e levação do braço em ombros com lesão do 
manguito 1 6- 3 0. Kido et al. 1 2 consideram ser esta uma 
possível explicação para a atividade eletromiográfica 
aumentada do biceps em ombros com lesão do 
manguito rotador. Estes pesquisadores acreditam que 
esse age para centralizar a cabeça umeral durante a 
elevação do braço que estava instável em virtude da 
deficiência do manguito. 

Os resultados do estudo de Kido et a l . 1 2 são 
contraditórios com os achados de Yamaguchi et al. 3 0, 
que não encontraram aumento da at ividade 
eletromiográfica durante a maioria dos movimentos do 
ombro em pacientes com lesão do manguito rotador e 
em voluntários normais e concluíram que a cabeça 
longa do músculo biceps não tem um papel ativo na 
depressão da cabeça umeral no movimento normal ou 
na deficiência do manguito rotador. Entretanto, este 
grupo de pesquisadores real izaram o registro 



eletromiográflco sem carga, o que deve ter influenciado 
a tensão muscular e, conseqüentemente, diminuído a 
atividade eletromiográfica2 4. 

Cirurgias para patologias da cabeça longa do 
músculo biceps incluem muitas vezes o sacrifício do 
seu segmento intra-articular e fixação do tendão 
remanescente no processo coracóide, no sulco bicipital, 
na insersão do deltóide, na diáfíse do úmero ou na 
insersão do grande peitoral 1 8 . Neer 1 8 alerta contra 
tenodeses impensadas da cabeça longa do biceps 
porque este procedimento destrói sua função como um 
depressor da cabeça umeral e pode precipitar ou 
aumentar um problema de impacto subacromial pela 
perda desta ação estabilizadora. 

A transferência da cabeça longa até o processo 
coracóide é ainda menos desejável que a tenodese, 
pois isto não só provoca a perda do seu efeito 
estabilizador contra a ascensão do úmero, como 
também faz com que a cabeça longa tracione para cima 
este osso, intensificando ainda mais o impacto 1 8. 

Estudos clínicos 1 8 têm demonstrado uma alta taxa 
de insucesso no procedimento cirúrgico de tenodese 
isolada, do músculo biceps braquial; possivelmente em 
razão do desenvolvimento da síndrome do impacto, 
após a perda do efeito depressor da cabeça umeral, 
exercido pelo tendão da cabeça longa do músculo 
biceps braquial1 8. Quando a origem do tendão da cabeça 
longa é mantida intacta, a força de contração é 
transmitida para a fossa glenóide e por isso a função 
do músculo biceps parece ser bem preservada 1 2 . 
Warner e McMahon 2 8 examinaram pacientes que 
tiveram perda isolada da união proximal da cabeça 
longa do biceps braquial, a fim de identificar e medir a 
translação superior da cabeça umeral na glenóide. Eles 
concluíram que a perda isolada do tendão do biceps 
braquial parece estar associada a um pequeno aumento 
da translação superior da cabeça umeral durante a 
abdução do ombro no plano da escapula 2 8. Além disso, 
esta condição pode teoricamente contribuir para o 
desenvolvimento de síndrome do impacto em pacientes 
que tem um acrômio tipo II (acrômio curvo) ou tipo III 
(acrômio em gancho) 2 8. 

Neer 1 8 acredita que a maioria dos pacientes com 
lesões por compressão da cabeça longa do biceps e, 
portanto, com possível perda da sua função depressora, 
já possuem ou desenvolverão uma lesão associada do 
tendão do músculo supra-espinhoso, como mostrado 
em estudo em cadáveres com ruptura de biceps. A perda 
da cabeça longa do biceps, seja por tenodese cirúrgica, 

seja por ruptura, freqüentemente leva a um aumento 
da compressão de estruturas ar t iculares e 
periarticulares1 8. 

A ocorrência freqüente de ruptura da cabeça longa 
do biceps concomitantemente com as lacerações 
maiores do tendão do músculo supra-espinhoso é forte 
evidência de que, em sua maioria, as lesões do 
manguito rotador são causadas pela compressão e não 
por uma circulação deficiente no músculo supra-
espinhoso 1 8. Entretanto, Sakurai et al. 2 4 mostraram, em 
um estudo eletromiográflco, que o músculo biceps 
fatiga-se mais facilmente que o músculo deltóide 
durante a flexão do ombro e que possa ser esta uma 
das causas de tendinite ou ruptura da cabeça longa do 
biceps, especialmente nos casos relacionados à 
atividade muscular quando o braço é elevado 2 4. 

O maior grau de atividade eletromiográfica 
observada na cabeça longa do biceps sugere que 
existem algumas diferenças na ordem e tipo das fibras 
recrutadas, em comparação com a cabeça curta e o 
deltóide 2 4. A cabeça longa aumenta a sua produção 
mecânica para manter o braço em elevação até certo 
ponto em relação à cabeça curta e o deltóide 2 4 . 
"Overuse", especialmente na posição de elevação do 
braço em RE, tal como ocorre em arremesso, força a 
cabeça longa a aumentar sua atividade, levando à 
tendinite e à ruptura 2 4. 

DISCUSSÃO 

O papel do músculo biceps braquial no movimento 
e função do ombro permanece em controvérsia. Norkin 
e Levangie 1 9 acreditam que a contribuição do biceps 
braquial para o movimento normal da articulação 
glenoumeral teria menos re levância que sua 
contribuição na presença de problemas do ombro. Esta 
afirmação é consistente com os achados de um estudo 
eletromiográflco de Yamaguchi et al. 3 0, no qual não 
foram constatados aumentos da atividade do biceps 
durante a maioria dos movimentos do ombro e no qual 
concluíram que o biceps não exerce um papel ativo no 
ombro. Entretanto, este grupo de pesquisadores 
registraram a eletromiografia sem carga, fato que pode 
ter influenciado a tensão muscular e assim ter 
diminuído a atividade eletromiográfica. 

Kumar et al. 1 3, em estudo realizado com cadáveres, 
notaram a redução do espaço entre o acrômio e o úmero 
quando a cabeça longa foi seccionada, concluindo que 
a cabeça curta não desempenha um papel estabilizador 



na articulação glenoumeral. Este trabalho parece, no 
entanto, inconcluso, uma vez que foi realizado com 
simulação dos movimentos de flexão do cotovelo, e não 
com movimentos do ombro. 

Em contraste com estes achados, vários 
es tudos 1 1 0 1 1 , 2 1 , 2 3 ' 2 5 têm mostrado que o músculo biceps 
braquial encontra-se ativo em movimentos do ombro. 
Bassett et al.1, em análise quantitativa da força muscular 
e braço de força dos músculos do ombro, demonstraram 
que a cabeça curta do biceps é um efetivo flexor e abdutor 
do ombro e rotador externo secundário, e que a cabeça 
longa é orientada no sentido de aumentar a RE. Além 
disto, são estruturas que resistem efetivamente ao 
deslocamento anterior do úmero. Os estudos de 
Rajendran e Kwek 2 1 também apontam para uma 
possível contribuição da cabeça longa do biceps para o 
movimento de RE. Sakurai et al . 2 4 observaram que 
ambas as cabeças do biceps estavam ativas em todos os 
movimentos de ombro testados, indicando que o biceps 
atua como flexor e abdutor da articulação do ombro e 
que a cabeça longa provavelmente age como um 
estabilizador da cabeça umeral. Isto é consistente com 
os trabalhos de Itoi et al. 1 1 e Rodosky et al. 2 2, os quais 
fornecem evidências objetivas de que a cabeça longa 
do biceps age como um estabilizador dinâmico da cabeça 
umeral, especialmente com o braço abduzido e rodado 
externamente. Itoi et al. 1 0, em estudo eletromiográflco, 
mostraram que ambas as cabeças do biceps estabilizaram 
significativamente a cabeça umeral de translação anterior 
em abdução e RE, e que este efeito estabilizador tornou-
se significativo quando o ombro mostrou-se instável. 

A exata contribuição da cabeça longa e da cabeça 
curta do músculo biceps braquial para a estabilidade 
dinâmica do ombro, durante atividades de vida diária 
ou esportivas, depende do nível de contração destes 
músculos1 0. Bassett et al.1 concluíram que as áreas de 
secções transversas fisiológicas destes músculos são 
quase as mesmas, assim como são seus braços de força, 
visto que a máxima força produzida individualmente 
pelas duas cabeças do biceps foi praticamente a mesma, 
indicando que ambas são ativadas simultaneamente e 
podem exercer quase a mesma força. Entretanto, o efeito 
da contração do biceps parece ser dependente dos 
movimentos de rotação do ombro, pois o efeito no tendão 
do biceps pode estar relacionado com a sua posição 
anatômica em relação à articulação e à produção de 
forças articulares compressivas2 0. 

Apesar de haver estudos contraditórios em relação à 
função do biceps braquial nas posições de RE e RI, a 
maioria dos t rabalhos 1 , 3 , 1 0 , 1 1 , 2 0 , 2 4 é coerente em seus 

achados. Primeiramente, a cabeça curta do biceps, por 
se localizar sempre anteriormente à cabeça umeral, tem 
seu efeito barreira como principal mecanismo de 
estabilização contra a translação anterior da cabeça 
umeral. A cabeça longa do biceps atua na estabilidade 
anterior pelo efeito de barreira em RE inferior a 60 o 1 0 . 
Quando o braço está em RE, o tendão da cabeça longa 
está quase perpendicular à superfície glenóide, situando-
se superiormente à cabeça umeral 2 4. Nesta posição, sua 
força compressiva é transmitida mais eficientemente para 
a cabeça umeral 2 4. Com o aumento da RE, o tendão da 
cabeça longa torna-se localizado e orientado mais 
posteriormente1 0. Por esta razão, em RE a cabeça longa 
do biceps age comprimindo a cabeça umeral contra a 
cavidade glenóide pela força de cisalhamento 1 0 , 2 0 , 2 4 e atua 
como um estabilizador posterior20. Em RI a cabeça longa 
é menos eficiente na compressão da cabeça umeral, 
porém pode estabilizar a cabeça umeral eficientemente 
contra instabilidade anterior 2 0 , 2 4 e superior2 4. Em RI, o 
tendão da cabeça longa do biceps está localizado 
anteriormente à cabeça umeral 2 4 e se revela como uma 
força posteriormente direta no úmero, permitindo 
translação posterior da cabeça umeral3 e estabilizando 
contra a translação anterior da cabeça umeral 3 , 2 0 , 2 4 . 
Baseado nesses achados, o músculo biceps braquial 
parece agir como um efetivo estabilizador da articulação 
glenoumeral. 

CONCLUSÃO 

A compreensão da estrutura e função do biceps 
braquial na articulação glenoumeral tem aplicações 
clínicas importantes. Como exposto neste trabalho, a 
cabeça longa e a cabeça curta do biceps braquial agem, 
não somente como flexores e abdutores da articulação 
do. ombro, mas também atuam como rotadores externos 
secundários e como efetivos estabilizadores da cabeça 
umeral. 

Além disso, o conceito de que a maioria das lesões 
do biceps são provocadas por compressão e que as 
disfunções do biceps podem causar lesões no manguito 
pela perda da função depressora da cabeça longa, 
também têm grande importância prática na avaliação 
clínica e tratamento destas lesões. 

O estudo funcional e biomecânico do músculo biceps 
braquial nos fornecem evidências científicas de seu 
importante papel estabil izador da articulação 
glenoumeral. Portanto, os fisioterapeutas devem levar 
em consideração esses aspectos para planejarem suas 
intervenções em casos de reabilitação do ombro. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi 
caracterizar os pacientes com desordem 
craniomandibular (DCM), e verificar a 
distribuição dos atendimentos no período 
de agosto de 1995 a agosto de 1998, na 
Clínica de Fisioterapia da UNIMEP. Em 
decorrência das dificuldades encontradas na 
realização deste trabalho relacionadas à não 
padronização da ficha de avaliação e à 
coleta de dados, foi proposta uma ficha 
específica para este fim. Dentre o total de 
43 pacientes avaliados, 88% eram do sexo 
feminino, estando 68% dos pacientes na 
faixa etária de 20 a 40 anos, dos quais a 
grande maioria (86%) foi encaminhada por 
den t i s tas . A presença de a l te rações 
posturais , principalmente de cabeça e 
ombros , foi obse rvada em todos os 
pacientes avaliados e os sinais e sintomas 
mais evidentes foram dores musculares 
(50%), dores articulares (10%) e dores de 
cabeça (9%). A procura pelo atendimento 
aumentou ao longo do período analisado, 
o que denota a importância e a valorização 
do papel do fisioterapeuta dentro da equipe 
mult idiscipl inar que avalia e trata os 
pac ien tes com quadro de D C M . A 
padronização da ficha de avaliação de 
pacientes com DCM pode facilitar a coleta 
de dados , to rnando mais ev iden te a 
caracterização do paciente. 

DESCRITORES: Transtornos cranioman-
dibulares. Dor. Ficha Clínica. Protocolos 
clínicos. Fisioterapia. 

ABSTRACT: The objective of this study 

was to charac te r i ze pat ients with 

craniomandibular disorder (CMD) who 

were treated at the physiotherapy clinic of 

the UNIMEP between august 1995 and 

august 1998. To overcome the dificulties 

that we encountered with non-standardized 

questions and assessment, a questionare for 

patient evaluation was elaborated. A total 

of 43 patients were analizer in the study of 

which 8 8 % were female , 6 8 % were 

between 20 and 40 years aid and 86% were 

referred by dentists . The presence of 

postural alterations, primarily of the head 

and arms were found in all of the patients 

examined , with the most prevalent 

symptoms being muscular pains (50%), 

joint pain (10%) and headaches (9%). There 

was an increase in the number of patients 

evaluated for CMD each year indicating 

that within the multidisciplinary team that 

eva lua ted pa t ien ts the value of the 

contribution of the physiotherapy increased 

with time. Standardization of the questions 

for the pa t i en t ' s history significanty 

increased the ease of data collection and 

interpretation which produced, a more 

efficient characterization of each patient's 

case. 

KEYWORDS: Craniomandibular disorders. 

Pain. Clinical record. Clinical protocols. 

Physical therapy. 
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INTRODUÇÃO 

A desordem craniomandibular é uma síndrome que, 
comumente acomete o sistema estomatognático 6 , 7 , 1 7, 
podendo envolver a musculatura mastigatória, 
articulação temporomandibular (ATM) e estruturas 
associadas1 4. É caracterizada quando três ou mais sinais 
ou sintomas são diagnosticados podendo incluir: 
artromialgia facial (caracterizada por dor pré auricular 
localizada sobre a região da ATM), ruídos articulares 
durante a realização das funções da mandíbula, 
distúrbios nos movimentos mandibulares em ambas 
as dimensões lateral e ver t ical , fraqueza ou 
hiperatividade da musculatura mast igatória 9 - 2 0 . 
Freqüentemente encontra-se também dor de cabeça do 
tipo tensional 1 9. 

A etiologia da DCM é múlt ipla e pode ser 
classificada em três grupos: fatores neuromusculares, 
psicológicos e anatômico-oclusais 1 , 2. Para Laskin e 
B lock 1 0 a DCM é uma desordem gera lmente 
relacionada ao estresse, que induz ao aumento do tônus 
muscular, freqüentemente associada à presença de 
hábitos parafuncionais, como o ato de apertar ou ranger 
os dentes, resultando em fadiga e espasmo, os quais 
produzem dor e disfunção 1 0. Aproximadamente 40% 
dos casos de DCM possuem agravante emocional 1 2. 

A DCM pode também ser conseqüência de 
traumatismos da articulação temporomandibular ou de 
alterações posturais relacionadas à coluna cervical e à 
cintura escapular , uma vez que o s is tema 
estomatognático integra todas estas estruturas, as quais 
participam das funções de mastigação, fonação, 
deglutição e respiração, mantendo estreitas relações 
funcionais com outros sistemas do organismo 1 4. 

Makofsky 1 1 e Mongini 1 3 consideraram, além dos 
fatores já citados, a influência das alterações posturais 
como um fator etiológico presente em pacientes com 
DCM, uma vez que a cabeça pode alterar a posição da 
mandíbula. No caso de uma protusão de cabeça, a 
mandíbula se posiciona em retrusão, levando a uma 
compressão da zona bilaminar, gerando quadros de 
dor. Segundo os autores, além de todos os possíveis 
fatores de distúrbios, deve-se considerar ainda a 
sobreposição entre os mesmos, e a predominância de 
um sobre o outro. 

Atualmente está bem estabelecido que não existe 
fator etiológico único que possa ser responsabilizado 
pela DCM 3 , 7 1 0 , 1 6 . Diante da natureza multifatorial da 
DCM e a crescente procura pelo fisioterapeuta dentro 

da equipe multidisciplinar para o atendimento destes 
pacientes, foi realizado uma análise das fichas de 
avaliação dos pacientes portadores de DCM atendidos 
no setor de Ortopedia e Traumatologia da Clínica de 
Fisioterapia da Universidade Metodista de Piracicaba, 
com o intuito de caracterizar os pacientes e verificar a 
distribuição dos atendimentos ao longo do período 
anal isado. Em decorrência das dif iculdades 
encontradas na tabulação dos dados já disponíveis nas 
fichas de avaliação, em função da não padronização 
da mesma, foi proposta uma ficha de avaliação para 
pacientes com DCM. 

MÉTODO 

Foram analisadas 43 fichas de avaliação de DCM, 
pertencentes ao arquivo do Setor de Traumatologia e 
Ortopedia da Clínica de Fisioterapia da Universidade 
Metodista de Piracicaba que não apresentavam uma 
padronização, seja da história clínica, seja do exame 
clínico e compreendiam o período de atendimento de 
agosto de 1995 a agosto de 1998. 

A análise das fichas seguiu o critério de que os 
dados tabulados deveriam constar em todas as fichas, 
sendo assim, somente a idade, sexo, encaminhamento, 
localização da dor, posição da cabeça e ombros 
puderam ser considerados. 

Em virtude dessa falta de padronização e escassez 
de uma ficha específica, contendo questões objetivas 
referentes ao histórico clínico e ao exame físico, para 
sistematizar a avaliação das DCM, foi proposta uma 
nova ficha, baseada na experiência do grupo de 
físioterapeutas do Núcleo de Estudos da Dor (NED) 
3 1 6 , da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-
UNICAMP) e nos trabalhos de Hansson et al. 5 e 
Steenks e Wijer 1 8. 

RESULTADOS 

A análise dos resultados revelou que a idade variou 
entre 16 e 84 anos, estando 5% entre 10 e 20 anos, 
68% entre 20 e 40 anos, 16% entre 40 e 60 anos, 
seguidos por 9 % entre 60 e 80 anos e 2% acima de 80 
anos de idade, sendo a maior parte dos pacientes 
aval iados do sexo feminino (88%). Os 
encaminhamentos foram feitos por dentistas (86%), 
médicos (8%) e outros (6%). 

Com relação a dor, houve maior freqüência de 
respostas para as dores musculares (50%), em que 11% 



referiam dor no trapézio, 18% no temporal e masseter. 
As dores articulares estiveram presentes em 10% dos 
pacientes, 1% na região orbicular e 1% nos ramos do 
nervo t r igêmeo. Dos 50% de pacientes que 
apresentaram dores musculares, 11% apresentaram 
dores no trapézio, 9% no temporal e masseter, 4% no 
elevador da escapula e esca leno , 6% no 
esternocleidomastóideo, 3% no supra hióideo e 4% 
na região suboccipital. 

Quanto à posição da cabeça e dos ombros, 43% 
apresentaram cabeça protusa , 5 7 % também 
apresentaram inclinação e/ou rotação da mesma. No 
que diz respeito à postura do ombro, 43% apresentaram 
ombros protusos e 57% protusos e elevados. 

DISCUSSÃO 

Os resultados evidenciaram que a maioria das fichas 
de avaliação pertenciam a pacientes do sexo feminino, 
na faixa etária entre 20 e 40 anos. As diversas 
publicações sobre o assunto, ressaltam a prevalência 
de DCM em mulheres na referida faixa etária 8 , 1 0 , 1 7 , 1 8 . 
No entanto, para Gray et. al. 4, o acometimento é igual 
em ambos os sexos, diferindo no aspecto que as 
mulheres procuram mais por algum tipo de tratamento. 
Os transtornos hormonais parecem influenciar a maior 
ocorrência nas mulheres 1 7. 

Os encaminhamentos à clínica foram efetuados na 
sua maioria por dentistas (86%), uma pequena 
porcentagem por profissionais de outra áreas. Esta 
informação demonstra que o profissional da área 
odontológica, que antes assumia sozinho o tratamento 
do paciente 1 5 , 1 6 com DCM, e que às vezes considerava 
apenas o fator oclusal, atualmente vem reconhecendo 
a importância de outros fatores especialmente o 
neuromuscular e o postural, o que tem contribuído para 
que o dentista encaminhe o paciente a outros 
profissionais da equipe multidisciplinar. 

A abordagem e o tratamento multidisciplinar têm-
se revelado de grande valor no tratamento da dor 
orofacial e da disfunção craniocervical 3 , 1 6 , 2 0 , 2 1 . Para 
Rocabado 1 7 , a musculatura temporal possui direta 
relação com o aparelho estomatognático por participar 
ativamente da mastigação, logo um desequilíbrio da 
musculatura pode levar a um desarranjo de outros 
músculos que compõem este sistema, como por 
exemplo, os do pescoço, e os da coluna cervical, por 
causa da íntima relação que há entre as estruturas que 
compõem o sistema estomatognático. 

A dor de cabeça (Quadros IA e 1B) foi um dos 
sintomas encontrados, com 9% de incidência. Segundo 
Passero et al. 1 5 , existe uma relação entre DCM e dores 
de cabeça e, quando são tratadas as disfunções, as dores 
tendem a diminuir. 

No setor de Ortopedia e Traumatologia da Clínica 
de Fisioterapia da UNIMEP não fazia parte, até agosto 
de 1998, da avaliação dos pacientes com DCM uma 
análise postural global nas vistas: anterior, lateral e 
posterior. Por este motivo as informações colhidas 
quanto a postura são limitadas à cabeça e aos ombros. 
A disfunção no aparelho estomatognático pode levar 
a uma alteração do equilíbrio do crânio e coluna 
cervical 1 1 , 1 3 , 1 7 , 2 1 . No presente estudo pudemos verificar 
que todos os pacientes possuíam alterações posturais 
de cabeça e ombros. 

A distribuição dos pacientes atendidos no período 
não foi uniforme. O número de pacientes foi sempre 
crescente, iniciando com 4 em agosto de 1995 e 
chegando a 14 em agosto de 1998. O crescimento no 
número de avaliações, no referido período, pode ter 
sido ocasionado por dois fatores: a não homogeneidade 
do número de es tagiár ios no per íodo para o 
atendimento dos pacientes com DCM ou ainda, pelo 
número reduzidos de vagas na grade de horário. 
Contudo, de janeiro a agosto de 1998, houve um 
aumento do número de encaminhamentos, que pode 
ter ocorrido em razão da clínica passar a contar com 
estagiárias voluntárias que atendiam exclusivamente 
pacientes portadores de DCM, além de ter havido uma 
maior divulgação do trabalho do fisioterapeuta na 
avaliação e tratamento desses casos. Da mesma forma 
o profissional fisioterapeuta passou a ser mais 
reconhecido dentro da equipe multidisciplinar. 

Os resultados obtidos através do levantamento dos 
dados das 43 fichas de avaliação revelaram a falta de 
dados básicos como o estado civil e a profissão 
exercida pelo paciente , o que dificultou a 
caracterização dos mesmos. Embora o estado civil não 
pareça ter relação com a DCM, para Butler et al . 2 , um 
achado freqüente foi que a mudança de um estado para 
outro coincidiu com o início da queixa principal. 

Os fatores psicológicos de caráter geral (familiar, 
social, trabalho) também influenciam no aparecimento 
dos sintomas e recidivas 1 8. Por outro lado, tem-se 
sugerido que a profissão também pode estar 
relacionada ao estresse em pacientes portadores de 
DCM 8 . 
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Quadro IA - Questionário do Paciente 

Para o paciente responder 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nome: 
Idade: 

Data de nascimento: 
Sexo: Profissão: 

Endereço: 
Telefone: Data da avaliação: 
Encaminhado por Médico: 
Hábitos parafuncionais: 
Fumar ( ) Roer unhas ( ) 
1) Detalhadamente, descreva seu problema atual com suas próprias palavras: 
2) Quando seu problema começou e como? 
3) Está fazendo algum tratamento ou já fez? 
4) Está tomando algum medicamento? Está havendo melhora? 
5) Pratica alguma atividade física? Qual? Possue algum hobbie? 
6) Posição assumida durante o trabalho? 
7) Posição assumida para dormir? 

Cidade: 

Dentista: 

Bruxismo ( ) Apertamento ( ) 

8) Sua dor é: Constante Intermitente ( vem e vai) 
Distúrbio visual 
Lacrimejamento 

Moderada Insuportável 
Dores de cabeça 
OUTROS: 

Severa 

Naúsea/vômito 
9) Período de maior intensidade 
Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) 
Quando começa: ( ) Quando piora ( ) Quando melhora ( ) 
10) Fatores que acompanham a dor 
Zumbido ( ) Distúrbio visual ( ) Dores de cabeça ( ) 
Náusea vômito ( ) Lacrimejamento ( ) Outros ( ) 
11) Localização: Por favor, use o desenho e o código para mostrar onde está sua dor: 

Por favor verifique a freqüência que a sua dor aparece) 
1 vez por mês ( ) mais de 1 vez por mês ( ) 
1 vez por semana ( ) todos os dias ( ) 
12) Intensidade:Por favor, classifique sua dor na seguinte escala: 

ol I I 1 1 1 I I I I I 'Q 

Sem dor ( ) Dói mas é tolerável ( ) 
Moderada ( ) Severa ( ) 
13) Função:Por favor, relate algumas atividades que você está incapacitado de fazer por causa do seu presente problema. 
14) Sinta-se livre para dar alguma outra informação a respeito do seu problema. 
15) Tem alguma outra doença? 
16)Você está sob cuidados médicos por outros problemas que não sejam este que estamos tratando? 
17) Classifique como, nas últimas 24, a dor interferiu em sua : 
a) atividade geral: 

«I I I I I I I I I LJ'o 
não interfere interfere totalmente continua 



Quadro IA - Questionário do Paciente Continuação 

b) Humor: 

o| | | | | | | | | | 110 

não interfere interfere totalmente 

c) Habilidade de Caminhar: 

o| | | | | | | | | | | 10 

não interfere interfere totalmente 

d) Trabalho: 

o| | | | | | | | | 1 I 1 0 

não interfere interfere totalmente 

e) Relacionamento com outras pessoas: 

° l 1 1 1 1 I I 1 1 1 I 1 0 

não interfere interfere totalmente 

f) Sono: 

°l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 0 

não interfere interfere totalmente 

Data: Hora: 

MONITORAMENTO DA DOR 

Data: Hora: 

Frequência:Por favor classifique a freqüência que a sua dor aparece 

1 vez por mês ( ) mais de 1 vez por mês ( ) 

1 vez por semana ( ) todos os dias ( ) 

Intensidade: Por favor, classifique sua dor na seguinte escala: 

°l 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 10 

sem dor a pior dor 

Data: Hora: 

Freqüência: Por favor classifique a freqüência que a sua dor aparece 

1 vez por mês ( ) mais de 1 vez por mês ( ) 

1 vez por semana ( ) todos os dias ( ) 

Intensidade:Por favor, classifique sua dor na seguinte escala: 

o| | | | | | | | | | | 10 

sem dor a pior dor 

Data: Hora: 

Freqüência: Por favor classifique a freqüência que a sua dor aparece 

1 vez por mês ( ) mais de 1 vez por mês ( ) 

1 vez por semana ( ) todos os dias ( ) 

Intensidade: Por favor, classifique sua dor na seguinte escala: 

o| | | | | | | | | 10 

sem dor a pior dor 



Quadro 1B - Ficha de Avaliação 

F I C H A D E A V A L I A Ç Ã O 
Nome: Idade: 

Sexo: 
Data de Nascimento: Telefone: 
Profissão 
Endereço 
Data de avaliação: / / 
Encaminho por Médico: Dentista: 

Diagnóstico: 
Exames Complementares: 

RX: 
Ressonância magnética: 
Eletromiografia cinesiológica: 
J. V. A.: 
T - scan: 
Eletroneuromiografia: 

História Clínica: 
Oclusão: Overjet ( ) Overbite ( ) Mordida aberta anterior ( ) 
Classe de Angle: I ( ) II ( ) III ( ) 
Obs: 
História Dentária: 

OBSERVAÇÕES 
Fez tratamento ortodôntico Sim ( ) Não ( ) 
Faz tratamento ortodôntico Sim ( ) Não ( ) 
Falhas dentárias Sim ( ) Não ( ) 
Prótese total Sim ( ) Não ( ) 
Prótese parcial Sim ( ) Não ( ) 
Patologia periodontal Sim () Não ( ) 
Exame físico: Inspeção face 
Avaliação Postural: 

1) Vista anterior: direito esquerdo 
Maléolo mais elevado ( ) ( ) 

Patela mais elevada ( ) ( ) 

Genu varo ( ) ( ) 

Genu valgo ( ) ( ) 
Veias mais elevada ( ) ( ) 

Coxa vara ( ) ( ) 

Coxa valga ( ) ( ) 
Desvio linha alba ( ) ( ) 

Desvio cicatriz onfálica ( ) ( ) 

Esternocleido ( ) ( ) 

Jesus ( ) ( ) 

Ombro mais elevado ( ) ( ) 

Assimetria do triângulo talles ( ) ( ) 
Desvio do pescoço para ( ) o 
Desvio da cabeça para ( ) o 
Tipo de tórax : Normal ( ) 

Tonei ( ) 
Quilha ( ) 
Sapateiro ( ) 

2) Vista lateral: 
Joelho: Normal ( ) 

Genu flexum ( ) 
Genu recurvatum ( ) 

Pelve : Normal ( ) 
Antiversão ( ) 
Retroversão ( ) 
Antepulsão ( ) 
Retropulsão ( ) 

Continua 



Quadro 1B - Ficha de Avaliação Continuação 

Tronco: Hiperlordose lombar ( ) 
Retificação lombar ( ) 
Hipercifose torácica ( ) 
Retificação torácica ( ) 
Hiperlordose cervical ( ) 
Retificação da coluna cervical ( ) 
Sacro horizontalizado ( ) 
Abdomem protuso ( ) 
Rotação do tronco para d ( ) 
Rotação do tronco para e ( ) 
Ombro protuso ( ) 
Cabeça protusa ( ) 

3) Vista posterior: direito esquerdo 
Calcaneo varo ( ) ( ) 

Calcaneo valgo ( ) ( ) 

Prega poplítea mais elevada O ( ) 

Prega glútea mais elevada 0 ( ) 

Escoliose toraco - lombar ( ) ( ) 

Gibosidade ( ) ( ) 

Ombro mais elevado ( ) ( ) 

Ângulo inferior mais elevado 
Escapula Normal ( ) 

Abduzida ( ) 
Alada ( ) 

4) Em pé: Expansibilidade 
Padrão Respiratório: Misto ( ) 

Abdominal ( ) Boa() 
Ruim ( ) 

Torácica ( ) Boa() 
Ruim ( ) 

Apical ( ) Boa() 
Ruim ( ) 

Dissociação: Presente ( ) 
Ausente ( ) 

Mobilidade pélvica: Presente ( ) 
Ausente ( ) 

5) Cirtometria: 
Axilar Normal cm INSP. cm, EXPIR cm 

Xifóide Normal cm INSP. cm EXPIR. cm 

Inferior Normal cm INSP. cm EXPIR. cm 
6) Decúbito dorsal: 

Retrações: direito esquerdo 
Isquiotibial ( ) ( ) 
Triceps sural ( ) ( ) 
Iliopsoas ( ) ( ) 
Paravertebral ( ) ( ) 

7) Decúbito Lateral: 
Retração: Direito Esquerdo 

Tensor da fascia lata O O 
8) Decúbito ventral: ( ) O 

Retração: ( ) O 
Quadriceps 

Continua 



Quadro 1B - Ficha de Avaliação Continuação 

9) Sentado: 

Retrações: Direito Esquerdo 
Trapézio ( ) ( ) 
Esternocleidomastoideo ( ) ( ) 

Elevador da escapula ( ) ( ) 
Peitoral maior ( ) ( ) 
Peitoral menor ( ) ( ) 

Pelvitrocanterianos ( ) o 
Palpação: Classificação 

+ Leve + + Moderada + + + Intensa 

/) ATM Direito Esquerdo 
Masseter superficial ( ) ( ) 
Masseter profundo ( ) ( ) 
Temporal ( ) ( ) 
Pterigoideo mediai ( ) ( ) 
Pterigoideo lateral ( ) ( ) 
Supra hioideos ( ) ( ) 
Pólo lateral do condilo ( ) ( ) 

Atm ( ) ( ) 

Angulo inferior ( ) ( ) 

Maxila ( ) ( ) 

Endoauricular ( ) ( ) 

Supra orbital ( ) ( ) 
2) Cervical 

Esternocleidomastoídeo ( ) ( ) 

Escaleno ( ) ( ) 

Elevador da escapula ( ) ( ) 
Trapézio superior ( ) ( ) 
Trapézio médio ( ) ( ) 
Trapézio inferior ( ) ( ) 
Suboccipitals ( ) ( ) 
Romboídes ( ) ( ) 

Vertebras ( ) ( ) 

Pontos gatilhos ( ) ( ) 
Amplitude de Movimento'. 

1) ATM 
Ativa (mm) Dor Resistido (dor) 

D E D E 
.Máxima abertura bucal O O O o o 
.Desvio lateral à direita ( ) ( ) o o o 
.Desvio lateral à esquerda O o o o o 
.Retrusão () o o o o 
.Protusão () o o o o 
Protusão desviada para Direito Esquerdo 
Desvio O O 
Deflexão O O 
Travamento O o 
Estalido o o 
Crepitação 
.Mobilidade Articular Geral: 1 - Hipomóvel 2 - Normal 3 - Hipermóvel 
2) Cervical 

Ativa (mm) Dor Resistido (dor) 
D E D E 

Flexão O O O O 
Extensão O O O O 
Rot. E o o o o 
Rot. D. o o o o 
Inc. Lat. E o o o o 



3) Ombro 

Flexão 
Extensão 
Rot. E 
Rot. D. 
Inc. Lat. E 
Inc. Lat. D 
OBSERVAÇÕES 
TESTES ESPECIAIS 

Passiva Ativa (graus) Dor 
D E 

Resistido (dor) 
D E 

Ao final da compilação dos dados e após muitas 
dificuldades na tabulação dos mesmos, vislumbrou-
se a necessidade da padronização de uma ficha de 
avaliação, que é apresentada neste artigo. 

De acordo com outros au tores 5 1 8 , baseados na 
experiência do NED-FOP/UNICAMP 1 6, foi proposta 
uma ficha que constou de duas partes: uma utilizada 
pelo terapeuta para que posteriormente pudesse montar 
seu programa de tratamento, e a outra, preenchida pelo 
paciente para que descrevesse seu problema com suas 
palavras, além de marcar o tipo e a localização da dor 
em esquemas pré determinados. 

Como citado anteriormente, a oclusão não é o único 
fator responsável pela desordem cranioman
d ibu la r 1 1 1 3 1 5 1 8 , mas quando ocorre modificação das 
forças atuantes em decorrência da oclusão incompleta 
ou ausência total de oclusão pode afetar diretamente 
ambas as articulações temporomandibulares, bem 
como os músculos mastigatórios 1 4. Assim, esta ficha 
inclui a verificação do tipo de oclusão como parte 
integrante na elaboração de um programa terapêutico, 
uma vez que o posicionamento da mandíbula (classe 
I, II ou III, overjet ou overbi te) interfere no 
posicionamento da c a b e ç a 1 1 1 5 1 7 - 2 0 . A exemplo de 
qualquer outra avaliação traumato-ortopédica, faz-se 
necessária a investigação da história pregressa e atual. 
Nos pacientes com DCM a história dentária como o 
uso de prótese, presença de patologia periodontal, 
falhas dentár ias e a rea l ização de t ra tamento 
ortodôntico, podem influenciar a avaliação e o 
prognóstico do tratamento 1 6. 

No que diz respeito às dores e ao zumbido no 
ouvido, é muito importante que estes dados estejam 
disponíveis na ficha, evitando o esquecimento do 
terapeuta. O posicionamento incorreto do côndilo na 
cavidade glenóide (seja por protusão de cabeça ou 

alteração oclusal) pode levar a uma compressão de 
estruturas do ouvido externo e médio, bem como do 
nervo aurículo-temporal, ocasionando otalgias e até 
perdas auditivas, podendo ocorrer um aumento da 
parafunção, causando um aumento da tensão muscular, 
fecha-se assim um ciclo vicioso, muito comum nos 
pacientes com DCM 1 6 . 

A avaliação postural nas vistas anterior, lateral e 
posterior, os testes de retração muscular, bem como 
verificação do padrão respiratório são de fundamental 
importância para que este paciente seja tratado 
globalmente, e não com um tratamento enfocado 
apenas na cabeça e p e s c o ç o 1 6 , 2 0 - 2 1 . Em nossa 
experiência, a dor orofacial, dependendo da causa, 
pode ceder sem sequer tocarmos na mandíbula, apenas 
realizando o alongamento global. 

É muito importante observarmos a simetria e a 
limitação dos movimentos mandibulares, uma vez que 
os desvios podem ser significativos sinalizadores dos 
problemas que envolvem esta articulação, além do que 
através da mensuração da amplitude de movimento 
da ATM é possível realizar um diagnóstico diferencial 
entre uma patologia discai e uma patologia muscular1 4. 
É necessário contudo, que a mensuração da amplitude 
de movimento seja padronizada, podendo-se avaliar o 
paciente em pé ou sentado, o que importa é que se use 
o mesmo procedimento com o paciente, e deve-se 
prestar atenção nas possíveis compensações de cabeça 
e pescoço que acabam por invalidar o teste 1 7 , 1 8 . 

A disposição dos diferentes itens da ficha procurou 
facilitar e agilizar a avaliação para o terapeuta, bem 
como uma futura tabulação de dados. 

O bom acompanhamento do processo terapêutico 
depende do registro regular da freqüência e intensidade 
da dor. Os pacientes com DCM são, na maioria, 
portadores de dores crônicas 3, por isso a ficha do 



paciente foi acrescida de um monitoramento da dor, 
possibilitando ao terapeuta a documentação da 
evolução da terapia 5 . 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos neste trabalho, dentro das 
condições experimentais utilizadas, permite-nos 
concluir que a maioria dos pacientes com DCM 
atendidos na Clínica de Fisioterapia da UNIMEP eram 
mulheres na faixa etária entre 20 £ 40 anos, sendo que a 
maior parte dos encaminhamentos foram realizados por 
dentistas. Todos os pacientes apresentaram alterações 
posturais, principalmente de cabeça e ombros. 
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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 atividades 
funcionais no que diz respeito às atividades 
de vida diária e social. 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 social 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: Postura. Hemiplegia. 
Pessoas deficientes/reabilitação. Atividade 
motora. 

ABSTRACT: One of the most common 
locomotion deficit identified in hemiplegic 
people is the tendency to mainta in 
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 orientat ion and stance stability to 
perform trunk and l imb 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 abi l i ty 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 activit ies were also 
assessed by interviews using a modified 
Bar thel Index ( IBm) and Frenchay 
Activities Index (FAI), respectively. The 
resul ts from these assessments were 
codified in numerical values and these were 
analyzed on statistic programs. The results 
demons t ra t ed a pos i t ive correla t ion 
between the assessment of the symmetric 
and transferred weight with IBm (r = 0.76) 
and FAI (r = 0.64) demonstrating that this 
condit ion is one of the aspects to be 
cons idered when we aim to achieve 
autonomy and independence in functional 
activities. 

KEYWORDS: Pos tu re . Hemip leg ia . 
Disabled persons/rehabilitation. Motor 
activity. 
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INTRODUÇÃO 

O alinhamento corporal refere-se à condição de 
corrigir os segmentos corporais, uns em relação aos 
outros, buscando como referência a gravidade e a base 
de suporte. Essa condição fornece simetria corporal, 
corrigindo a relação entre os segmentos cabeça, tronco 
e membros e distribuindo peso por igual na base de 
suporte. Isso fornece um controle postural observado 
pela manutenção da postura e do equilíbrio nas diversas 
posições 7 , 1 8 , 2 9. 

No hemiplégico ocorre uma modificação na posição 
do corpo em relação à gravidade e à base de suporte, 
resultando na perda do alinhamento postural. Dessa 
forma, a assimetria corporal torna-se, muitas vezes, 
evidente e com a mudança do peso corporal deslocado 
para o lado não afetado 3 , 2 0 , 2 1 , 2 9 . 

A assimetria corporal dificulta a transferência de 
peso sobre o lado afetado tanto nas situações estáticas 
como nas dinâmicas. Na posição sentada ou em pé 
passa a ser complicado transferir o peso similarmente 
sobre a base de suporte. Quando passa da posição 
sentada para em pé, o faz transferindo o peso para o 
lado não afetado. Em todas essas situações, ocorre uma 
diminuição dessa base que resulta em instabilidade 
postural e, consequentemente, manter e controlar a 
postura e o equilíbrio torna-se uma tarefa difícil 6 , 1 0 , 1 9 , 2 9 . 

Quando a transferência de peso modifica-se no 
sentido lateral, o tronco reage. A reação se dá com o 
intuito de neutralizar a mudança do centro de gravidade 
e permanecer dentro da base de suporte . No 
hemiplégico, o tronco ajusta-se ao deslocamento do 
centro de gravidade, ocorrendo um mecanismo de 
compensação em que a pelve aumenta a inclinação 
posterior e acontece uma retração desse segmento 
juntamente com uma flexão de quadril e tronco. 
Permanece assim em posição fixa com o centro de 
gravidade em uma base diminuída, ocasionando uma 
dificuldade em manter o equilíbrio dinâmico e a 
manutenção da postura exige um maior esforço 1 1. 

A manutenção da posição, o ajuste postural para 
executar movimentos voluntários e as reações de 
equilíbrio tornam-se reduzidos e a capacidade da 
pessoa em executar atividades que incluam essas 
habilidades, é afetada 6 , 1 9. 

Andar, sentar ou alcançar objetos envolvem o 
controle de postura e fazem parte das atividades do 
cotidiano. Estas habilidades são necessárias para 

desempenhar atividades como vestir-se, alimentar-se 
ou transferir-se de uma posição para outra 6 , 1 8. 

Magnusson et.al. 1 6 relataram sobre essa questão, 
apontando a importância de um controle postural 
adequado para manter a posição vertical, a mobilidade 
e também para estabilizar o corpo para a realização 
dos movimentos como os de membro superior e de 
cabeça nas atividades de vida diária. 

Diante disso, avaliar essa condição é uma questão 
importante que decorre da necessidade de se averiguar, 
identificar e compreender os elementos que interferem 
na aquisição do controle postural e do movimento do 
hemiplégico. Além disso, a avaliação fornece 
parâmetros para que programas de atividades motoras 
possam ser implementados com efetividade, apontando 
as necessidades e os fatores de interferência no 
desempenho motor e nas atividades funcionais 6 , 2 0 , 3 0. 

Nesse sentido buscamos averiguar a relação entre 
a simetria e transferência de peso e o desempenho nas 
atividades funcionais do hemiplégico, baseado nos 
resultados de escalas de avaliação referente à simetria 
e transferência de peso, às atividades de vida diária e 
às atividades sociais. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

População pesquisada 

Um estudo transversal foi real izado em 50 
indivíduos portadores de hemiplegia (em fisioterapia) 
com histórico de doença cerebrovascular. Foram 
excluídos os indivíduos que possuíam seqüelas 
decorrentes de traumatismo cranioencefálico, de tumor 
cerebral , encefalopatias progress ivas , pessoas 
portadoras de hemianopsia ou complicações visuais e 
ainda aqueles com complicações osteoarticulares 
evidentes como anquiloses, fraturas e deformidades 
que poderiam interferir nas avaliações. 

Instrumentos 

Para a coleta de dados, foi organizado um protocolo 
de avaliação contendo os seguintes instrumentos: 

a) dados de identificação; 

b) avaliação da simetria e transferência de peso; 

c) índice de Barthel modificado; 

d) frenchay activities index. 



Dados de Identificação: Essa ficha foi organizada 
com o intui to de servir como ident if icação e 
localização do sujeito avaliado. Constou de uma seção 
de dados pessoais, com o nome completo, data de 
nascimento, sexo, endereço, telefone, cidade e local 
em que foi avaliado. Outras informações para essa 
pesquisa foram selecionadas a partir de estudos 
teóricos referindo-se ao tempo de lesão e o lado da 
hemiplegia (Quadro 1). 

Quadro 1 - Protocolo de avaliação utilizado para coleta de dados 

contendo a Ficha de identificação 

Ficha de identificação 

Identificação Data de nascimento: Sexo: 

Profissão atual Profissão anterior 

Seqüela: Tempo de lesão 

Tem alguma outra atividade física e/ou terapêutica sistematizada? 

Endereço: n° apto Bairro Cidade 

Telefone p/contato: 

Data da Avaliação: / / Local da Avaliação: 

Avaliação da Simetria e Transferência de Peso 
(ASTP): tendo em vista o objetivo desse trabalho, 
houve necessidade de elaboração de um protocolo 
de avaliação com ênfase aos itens necessários para 
examinar essa condição. A concepção do instrumento 
teve o intuito de direcionar a avaliação para esse 
enfoque, fornecendo dados específicos sobre a 
simetria e a transferência de peso nas posições sentada 
e em pé. A avaliação foi estruturada em tópicos, 
referente às posições sentada e em pé, tendo como 
referência autores como DiFabio e Badke 1 0 , Sanford 
et. al . 2 6 , Granger 1 4 , Blanco e Carrillo 4 , Alencar 1 , 
Rodriguez et. al. 2 3 , Davies 8- 9. 

Após sua elaboração e utilização para avaliar 2 
hemip l ég i cos , a l g u m a s mod i f i cações foram 
realizadas. Posteriormente, foi encaminhada a 4 
profissionais (3 fisioterapeutas e 1 professor de 
educação física) para apreciação. As observações 
apresentadas foram incorporadas ao instrumento. 
Um es tudo p i lo to com 12 h e m i p l é g i c o s foi 
realizado, utilizando-se o instrumento, após o que 
foram feitas as adequações necessá r i a s , que 
resultaram em estruturação e proposta final de 
avaliação (Quadro 2). 

Quadro 2 - Protocolo de avaliação utilizado para coleta de dados 

contendo a Avaliação da Simetria e Transferência de Peso (ASTP) 

Avaliação da Simetria e Transferência de Peso 

Sentado 
A. Como permanece sentado 
1. A pessoa mantém-se sentada o tempo todo somente com ajuda. 

Não fica sozinha, somente apoiada no terapeuta. 
2. A pessoa fica sem apoio, mas somente por um tempo limitado 

sendo que, após esse período, começa a cair para um dos lados 
e necessita de apoio do terapeuta para ficar na posição. 

3. A pessoa fica na posição sentada, sozinha, sem ajuda. 
B. Postura do tronco 
1. Permanece muito assimétrico, com desvio grave para um dos 

lados (afetado ou não afetado) 
2. Permanece levemente assimétrico, com pequeno desvio para um 

dos lados (afetado ou não afetado). 
3. Permanece em uma.postura simétrica. Sustenta o peso 

igualmente nos ísquios. 
C. Transfere peso do tronco e pelve (ativo) 
1. Não transfere peso para ambos os lados, permanece sem deslocar 

o tronco para nenhum dos lados, permanece em uma posição 
fixa. 

2. Transfere pouco peso para os lados ou não transfere peso algum 
sobre o lado afetado. 

3. Transfere peso para ambos os lados. 
D. Transferência de peso lateral de tronco (passivo) 
1. Não transfere peso, mantém-se fixo na linha média ou desviado 

para um dos lados. 
2. Transfere peso, mas não o faz com a pelve, somente com o 

deslocamento da parte superior do tronco (sem movimento 
seletivo). 

3. Transfere peso para ambos os lados, com o peso sobre a pelve e 
tronco alongado (movimento seletivo de tronco). 

E. Levantar da posição sentada para em pé 
1. Levanta-se somente com ajuda, transferindo o peso 

exageradamente para o terapeuta e/ou para o lado não afetado. 
2. Levanta-se sozinho com mínima transferência de peso sobre o 

lado afetado. 
3. Levanta-se sozinho com transferência de peso sobre o lado 

afetado. Transfere peso em ambos os MMII. 
Em pé 
F. Como permanece em pé 
1. Não fica em pé nem mesmo com ajuda. 
2. Fica somente com ajuda 
3. Fica sem apoio/ajuda por um tempo limitado, demonstra ou pede 

para sentar. 
4. Fica sem apoio 
G. Postura do tronco 
1. Permanece exageradamente assimétrica, com desvio grave para 

o lado não afetado. 
2. Permanece moderadamente assimétrico, com desvio menor que 

o exagerado para o lado não afetado. 
3. Permanece levemente assimétrico, com pequeno desvio para o 

lado não afetado. 
4. Permanece em uma postura simétrica. Sustenta o peso 

igualmente em ambos os lados, nos dois pés. 
H. Marcha 
I. Não realiza a marcha. 
2. A cabeça e o tronco não atravessam a linha média. Não transfere 

o peso para o lado afetado. Apoio deste lado é rápido. 
3. A cabeça e o tronco atravessam a linha média sendo que o apoio 

sobre o lado afetado ocorre, mas por pouco tempo. Ritmo dos 
passos diferentes entre os dois lados. 

4. A cabeça e o tronco atravessam a linha média e transfere o peso 
para o pé afetado. Ritmo dos passos semelhantes. 

Pontuação total 



índice de Barthel modificado (IBm): para as atividades 
de vida diária foi utilizada o índice de Barthel modificado28, 
organizado em uma tabela, separando as tarefas a serem 

avaliadas, iniciando-se pelas atividades de cuidados 
pessoais e, em seguida, pelas atividades de mobilidade com 
as pontuações correspondentes a cada item (Quadro 3). 

Quadro 3 - Protocolo de avaliação utilizado para coleta de dados contendo o índice de Barthel modificado (IBm) 

índice de Barthel Modificado 

A.Alimentação 
1. Dependente. Precisa ser alimentado. 
2. Assistência ativa durante toda tarefa. 
3. Supervisão na refeição e assistência para tarefas associadas (sal, manteiga, fazer o prato) 
4. Independente, exceto para tarefas complexas como cortar a carne e abrir leite. 
5. Independente. Come sozinho, quando se põe a comida ao seu alcance. Deve ser capaz de fazer as ajudas técnicas quando necessário. 

B. Higiene pessoal 
1. Dependente. Incapaz de encarregar-se da higiene pessoal. 
2. Alguma assistência em todos os passos das tarefas. 
3. Alguma assistência em um ou mais passos das tarefas. 
4. Assistência mínima antes e/ou depois das tarefas. 
5. Independente para todas as tarefas como lavar seu rosto e mãos, pentear-se, escovar os dentes, e fazer a barba. Inclusive usar um 

barbeador elétrico ou de lâmina, colocar a lâmina ou ligar o barbeador, assim como alcançá-las do armário. As mulheres devem 
conseguir se maquiar e fazer penteados, se usar. 

C. Uso do banheiro 
1. Dependente. Incapaz de realizar esta tarefa. Não participa. 
2. Assistência em todos os aspectos das tarefas. 
3. Assistência em alguns aspectos como nas transferências, manuseio das roupa, limpar-se, lavar mãos. 
4. Independente com supervisão. Pode utilizar qualquer barra na parede ou qualquer suporte se o necessitar. Uso de urinol à noite, mas 

não é capaz de esvaziá-lo e limpá-lo. 
5. Independente em todos os passos. Se for necessário o uso de urinol, deve ser capaz de colocá-lo, de esvaziá-lo e limpá-lo. 

D. Banho 
1. Dependente em todos os passos. Não participa. 
2. Assistência em todos os aspectos. 
3. Assistência em alguns passos como a transferência, para lavar ou enxugar ou para completar algumas tarefas. 
4. Supervisão para segurança, ajustar temperatura ou na transferência. 
5. Independente. Deve ser capaz de executar todos os passos necessários sem que nenhuma outra pessoa esteja presente. 

E. Continência do esfíncter anal 
1. Incontinente. 
2. Assistência para assumir a posição apropriada e para as técnicas facilitatória de evacuação. 
3. Assistência para uso das técnicas facilitatórias e para limpar-se. Freqüentemente tem evacuações acidentais. 
4. Supervisão e ajuda para pôr o supositório ou enema. Tem algum acidente ocasional. 
5. O paciente é capaz de controlar o esfíncter anal sem acidentes. Pode usar um supositório ou enemas quando for necessário 

F. Continência do esfíncter vesical 
1. Incontinente. Uso de catéter interno. 
2. Incontinente, mas capaz de ajudar com um dispositivo interno ou externo. 
3. Permanece seco durante o dia, mas não à noite, necessitando de assistência e dispositivos. 
4. Tem apenas acidentes ocasionais. Necessita de ajuda para manejar um dispositivo interno ou externo (sonda ou catéter) 
5. Capaz de controlar seu esfíncter de dia e de noite. Independente no manejo dos dispositivos internos e externos. 

G. Vestir-se 
1. Incapaz de vestir-se sozinho. Não participa da tarefa. 
2. Assistência em todos os aspectos, mas participa de alguma forma. 
3. Assistência é requerida para colocar e/ou remover alguma roupa. 
4. Assistência apenas para fechar botões, zíperes, amarrar sapatos, sutiã, etc. 
5. O paciente pode vestir-se, ajustar-se e abotoar toda a roupa e dar laço (inclui o uso de adaptações). Esta atividade inclui o colocar de 

órteses. Podem usar suspensórios, calçadeiras ou roupas abertas. 
H. Transferências (cama - cadeira) 
I. Dependente. Não participa da transferência. Necessita da ajuda (2 pessoas). 
2. Participa da transferência, mas necessita de assistência máxima em todos os aspectos da transferência. 
3. Assistência em algum dos passos desta atividade. 
4. Precisa ser supervisionado ou recordado de um ou mais passos. 

Continua 



Quadro 3 - Protocolo de avaliação utilizado para coleta de dados contendo o índice de Barthel modificado (IBm) 
Continuação 

5. Independente em todas as fases desta atividade. O paciente pode se aproximar da cama (com sua cadeira de rodas), bloquear a cadeira, 
levantar os pedais, passar de forma segura para a cama, virar-se, sentar-se na cama, mudar de posição a cadeira de rodas, se for 
necessário para voltar a sentar-se nela e voltar à cadeira de rodas. 

I. Subir e descer escadas 
1. Incapaz de usar degraus 
2. Assistência em todos os aspectos. 
3. Sobe e desce, mas precisa de assistência durante alguns passos desta tarefa. 
4. Necessita de supervisão para segurança ou em situações de risco. 
5. Capaz de subir e descer escadas de forma segura e sem supervisão. Pode usar corrimão, bengalas ou muletas, se for necessário. Deve 

ser capaz de levar o auxílio tanto ao subir quanto ao descer. 

J. Deambulação 
1. Dependente na deambulação. Não participa. 
2. Assistência por uma ou mais pessoas durante toda deambulação. 
3. Assistência necessária para alcançar apoio e para deambular. 
4. Assistência mínima ou supervisão nas situações de risco ou perigo durante um percurso de 50 metros. 
5. Independente. Pode caminhar, ao menos 50 m sem ajuda ou supervisão. Pode usar órteses, bengalas, andadores ou muletas. Deve ser 

capaz de bloquear e desbloquear as órteses, levantar-se e sentar-se utilizando as correspondentes ajudas técnicas e colocar os auxílios 
necessários na posição de uso 

K . Manuseio da cadeira de rodas (alternativo p/deambulação) 
1. Dependente na ambulação em cadeira de rodas. 
2. Propulsiona a cadeira por curtas distâncias, superfícies planas. Assistência em todo o manejo da cadeira. 
3. Assistência para manipular a cadeira para a mesa, cama, banheiro, etc. 
4. Propulsiona em terrenos irregulares. Assistência mínima em descer e subir degraus, guias. 
5. Independente no uso da cadeira de rodas. Faz as manobras necessárias para se deslocar e propulsiona a cadeira por pelo menos 50 

metros. 

Pontuação total 
Fonte: Shah et al.2 8 

Frenchay Activities Index (FAI): para avaliar as 
atividades sociais, a escala denominada Frenchay 
Activities Index 1 5- 2 7 foi organizada em uma tabela para 
facilitar a coleta de dados no período anterior e 
posterior à hemiplegia. O FAI-Anterior (FAI-A) 

Quadro 4 - Protocolo de avaliação utilizado para coleta de dados contendo o Frenchay Activities Index (FAI) 

destinou-se ao registro das atividades realizadas 
anteriormente à lesão e o FAI-Posterior (FAI-P) para 
a avaliação das atividades desenvolvidas no momento 
da aval iação, ou seja, pos ter iormente à lesão 
neurológica. 

Frenchay Activities Index 

1 Preparar comida (1) nunca (2) < 1 /semana 
Lavar-se (3) 1-2/semana (4) maioria dos dias 2 
Preparar comida (1) nunca (2) < 1 /semana 
Lavar-se (3) 1-2/semana (4) maioria dos dias 

3 Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

4 
Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

5 

Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

6 

Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

7 

Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

8 

Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

9 

Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 10 

Lavar roupas 
Serviço leve de casa 
Serviço pesado de casa (1) nunca 
Compras locais (2) 1-2 vezes em 3 meses 
Excursões/saídas sociais (3) 3-12 vezes em 3 meses 
Andar fora de casa >15 minutos (4) > =1 vez por semana 
Atividades de hobbies 
Dirigir ou viaiar de ônibus 

11 
Nos últimos 6 meses: 
Excursões/passeios de carro (1) nunca (2) 1-2 vezes em 6 meses 

(3) 3-12 vezes em fi meses (4) > = 1 vez por semana 
12 Jardinagem (1) nunca (2) leve 

Manutenção de carro/casa (3) moderado (4) sempre que necessário 13 
Jardinagem (1) nunca (2) leve 
Manutenção de carro/casa (3) moderado (4) sempre que necessário 

14 Ler livros, revistas* jornais* (1) nenhum (2) 1 em 6 meses 
(3) < 1 em 2 semanas (4) > 1 em 2 semanas 

15 Trabalho remunerado (1) nenhum (2) < 10h/sem 
(3) 10-30 h/sem (4) >30h/sem 

( ) Aposentado/afastado* 

Pontuação total; FAI - A; FAI-P: 
A: FAI anterior à lesão; P: FAI posterior à lesão; * Itens descritos pela população pesquisada como atividades executadas. 
Fonte: Schuling et al. 2 7 



Procedimentos 

Foi realizado um estudo transversal, utilizando-se 
os instrumentos descritos anteriormente, em horário e 
data pré-estabelecidos. As avaliações foram realizadas 
nos seguintes serviços de Fisioterapia: 

a) ambulatório de Fisioterapia da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 
Paulista (FCT-UNESP), campus de Presidente 
Prudente (SP); 

b) Clínica de Fisioterapia da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE) e; 

c) Prudenfisio - Instituto de Fisioterapia. Todos 
estes serviços estavam localizados na cidade de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Brasil. 

A coleta de dados de identificação foi realizada a 
partir de fichas de admissão referente ao prontuário de 
cada indivíduo no local correspondente e às informações 
fornecidas pela pessoa avaliada ou seu cuidador. 

A avaliação da simetria e da transferência de peso 
foi realizada por observação direta, nas posturas 
correspondentes, ou seja, com o indivíduo sentado e 
em pé. 

As avaliações correspondentes às atividades de vida 
diária (AVDs), realizada pelo IBm, e às atividades 
sociais, utilizando-se o FAI, foram obtidas a partir de 
entrevista sendo, portanto, realizadas por observação 
indireta. As pontuações referentes ao FAI foram 
assinaladas tanto para o estado funcional atual, 
posterior à lesão (FAI-P) como para as atividades 
realizadas anteriormente à lesão (FAI-A). 

As pontuações correspondentes a cada item, 
descrito pelas avaliações, foram assinaladas e, 
posteriormente, somadas para a verificação da 
pontuação total de cada escala. 

Os dados coletados pelas aval iações foram 
codificados em valores numéricos e analisados pelo 
programa estatístico "MINITAB FOR WINDOWS", 
versão 10.1, "TABLES-TALLY". Esse programa 
proporcionou organizar uma planilha contendo os 
resultados das pontuações referentes a cada avaliação 
e aos itens avaliados. Também permitiu verificar o 
índice de correlação (Pearson) e a reta de regressão 
entre os resultados das avaliações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos resultados obtidos pelas avaliações, pudemos 
verificar que houve uma correlação positiva boa 

(r = 0.76) entre a ASTP pelo IBm (Figura 1) assim 
como uma correlação positiva moderada pelo FAI-P 
(r = 0.64) (Figura 2). Mior et al . 1 7 classificaram a 
correlação abaixo de 0.55 como insatisfatória; entre 
0.55 e 0.64 como moderada; entre 0.65 e 0.76 como 
boa e acima de 0.77 como excelente, sendo a correlação 
perfeita quando essa é igual a 1. 
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Figura 1 - Representação gráfica da reta de regressão da avaliação 
da Simetria e Transferência de Peso (ASTP) pelo índice de Barthel 
modificado (IBm) 

FAI-P 
Figura 2 - Representação gráfica da reta de regressão da avaliação 
da Simetria e Transferência de Peso (ASTP) pelo Frenchay 
Activities Index (FAI-P) 

Os valores desse trabalho demonstraram que essa 
correlação não é perfeita, porém indicam a existência 
da correlação entre esses resultados, o que também 
pudemos observar por uma análise descritiva dos 
dados. Indivíduos que apresentaram pontuações mais 
altas na avaliação da simetria e transferência de peso 
tiveram tendência a apresentar pontuações mais altas 
no IBm e no Frenchay Activities Index (FAI-P). 

Uma classificação funcional foi utilizada para 
facilitar a compreensão do estado funcional dos 



hemiplégicos avaliados e explorá-la na discussão dos 
resultados. Essa classificação foi realizada após a coleta 
de dados, pelos valores obtidos na ASTP e do IBm. A 
primeira, como resultado da pesquisa (Quadro 5) e, a 
segunda, baseada na classificação do índice de Barthel 
original (Quadro 6). No FAI essa classificação não foi 
possível visto que nenhum de seus autores apresentaram, 
de acordo com as pontuações totais, essa graduação. 

Quadro 5 - Classificação final da ASTP de acordo com os 
resultados obtidos pela pontuação total 

Pontuação Classificação 

8 Ausência de simetria e transferência de peso 

10-13 Capacidade mínima de simetria e transferência 
de peso 

14-18 Capac idade mode rada de s imet r ia e 
transferência de peso 

19-24 Capacidade parcialmente boa de simetria e 
transferência de peso 

25-26 Capacidade boa de simetria e transferência de 

peso 
27 Capacidade íntegra de simetria e transferência 

de peso 

Quadro 6 - Classificação geral de acordo com os resultados da 
pontuação total do IBm 

Pontuação Classificação 

10 Dependência total 
11-30 Dependência severa 
31-45 Dependência moderada 
46-49 Ligeira dependência 

50 Independência total 

Com a avaliação da simetria e transferência de peso 
pudemos constatar que os dois indivíduos que 
obtiveram pontuação máxima, também foram pessoas 
que apresentaram-se independentes nas atividades de 
vida diária e j á haviam re tomado quase que 
integralmente sua vida social (1 = 8: ASTP = 27; IBm 
= 48; FAI-A = 32; FAI-P = 30 e I = 35: STP = 27; 
IBm = 50; FAI-A = 46; FAI -P = 45). [As siglas 

correspondem ao Indivíduo avaliado (I), à Avaliação da Simetria 

e Transferência de Peso (ASTP), ao índice de Batrhel modificado 

(IBm), ao Frenchay Activities Index Anterior (FAI-A) e ao 

Frenchay Activities Index Posterior (FAI-P) à hemiplegia]. 

Para os indivíduos que tiveram capacidade boa de 
simetria e transferência de peso, bem próximos dos 
indivíduos anteriores, obtendo valores entre 25 e 26 
pontos, também apresentaram pontuação alta no IBm. 
Dos quatro indivíduos que apresentaram essa 

pontuação, dois deles retomaram suas atividades 
sociais bem próximos das atividades realizadas 
anteriormente à hemiplegia (I = 39: ASTP = 25; IBm 
= 50; FAI-A = 22; FAI-P = 21 e I = 37: ASTP = 25; 
IBm = 48; FAI-A = 38; FAI-P = 32). Outros dois, 
tiveram dificuldades em resgatar algumas dessas 
atividades (I = 7: ASTP = 25; IBm = 48; FAI-A = 48; 
FAI-P = 30 e I = 27: ASTP = 26; IBm = 47; FAI-A = 
42; FAI-P = 30). 

Todos os indivíduos dessa faixa de pontuação, ou 
seja, entre 25 e 27 pontos, eram portadores de 
hemiplegia direita. Alguns autores descrevem que 
hemiplégicos direitos possuem melhor capacidade 
funcional, principalmente em atividades que incluam 
o ortostatismo, o equilíbrio e a marcha 2 1 3 - 2 0 . No 
hemiplégico esquerdo, com a lesão cerebral do 
hemisfério direito, as áreas envolvidas no esquema 
corporal e ligadas à função de percepção espacial são 
acometidas. Do ponto de vista neurofisiológico, esse 
é um fator que contribui de maneira negativa na 
sensação e percepção corporal cinestésica, levando 
inclusive à condição de negligência do hemicorpo 
acometido resultando na falta de utilização, anulação 
do corpo e do espaço no lado afetado 1 2- 2 0 , 2 5. Destaca-
se, dessa forma, uma alteração somatossensorial 
importante, interferindo no mecanismo de controle 
postural e de movimento e, consequentemente, nas 
tarefas funcionais gerais. 

Rode et. al. 2 1 avaliaram hemiplégicos direitos e 
esquerdos e verificaram uma predominância do 
deslocamento do centro de pressão para o lado da lesão 
cerebral nos hemiplégicos esquerdos, ou seja, esses 
apresentaram maior assimetria, com transferência de 
peso voltado para o lado contralateral à hemiplegia. 
Relataram que essa condição diminui a estabilidade 
postural, levando a distúrbios do equilíbrio. Destacam 
ainda que a recuperação da postura em hemiplégicos 
direito é melhor do que em hemiplégicos esquerdo. 
Essa questão apoia-se em estudos que demonstraram 
que o hemisfério direito intacto é capaz de compensar 
mais facilmente o déficit postural. Baseado nessa 
premissa, os autores afirmam que o menor grau de 
independência, de ajustamento social e a recuperação 
pobre da função motora são fatores resultantes dessa 
dificuldade. 

Essa é uma questão importante que precisa ser 
observada. O profissional, estando atento a essas 
particularidades, elabora e programa atividades 
favoráveis ao t rabalho corporal , requis i tando 



mecanismos que auxiliem na utilização do corpo e 
entendendo que, nesses casos , a t iv idades 
sensoriomotoras (terapêuticas, recreativas e lúdicas), 
em maior intensidade para hemiplégicos esquerdo, 
podem ser necessárias. 

Em relação aos resultados, pudemos ainda observar 
que os indivíduos que obtiveram pontuação entre 19 e 
24 pontos, ou seja, com capacidade parcialmente boa 
na avaliação da simetria e transferência de peso, foram 
23 pessoas. Dessas, 13 tiveram ligeira dependência 
(entre 46 e 49 pontos) na classificação do IBm, sendo 
que 5 resgataram suas atividades sociais próximas às 
anteriormente realizadas com diferenças na pontuação 
entre 4 e 6 pontos no FAI; e oito apresentaram uma 
diferença de 10 a 18 pontos nas atividades sociais 
realizadas antes e depois da hemiplegia (1 = 9: ASTP 
= 23; IBm = 49; FAI-A = 41 ; FAI-P = 37 e I = 16: 
ASTP = 23; IBm = 49; FAI-A = 36; FAI-P = 22). 
Outros 10 indivíduos, na mesma condição de simetria 
e transferência de peso, obtiveram valores mais baixos 
no IBm, entre 31 e 45 pontos, passando à classificação 
de dependentes moderados. Apenas uma pessoa obteve 
proximidade na pontuação do FAI (8 pontos) e nove 
pessoas t iveram as a t iv idades sociais bem 
comprometidas, com diferenças de pontuação de 16 a 
35 pontos no FAI (I = 31: ASTP = 22; IBm = 43; FAI-
A = 41; FAI-P = 22 e I = 22: ASTP = 23; IBm = 34; 
FAI-A = 49; FAI-P = 23). 

A capacidade moderada de simetria e transferência 
de peso, de 14 a 18 pontos foi verificada em 15 
indivíduos. Nessa condição, observamos que 11 
pessoas também obtiveram dependência moderada na 
realização das atividades de vida diária (IBm entre 31 
e 44 pontos). As atividades sociais realizadas por essas 
pessoas anter iormente à lesão ainda es tavam 
prejudicadas após a lesão. Dessas, nove obtiveram uma 
diferença de pontuação de 11 a 33 pontos no FAI, ou 
seja, o estilo de vida da pessoa ainda permanecia 
modificado perante a condição atual (1=10: ASTP = 
15; IBm = 37; FAI-A = 41 ; FAI-P = 25 e I = 6: ASTP 
= 18; IBm = 42; FAI-A = 47; FAI-P = 21). Outras 
duas pessoas, tiveram seus valores aproximados 
(diferença de 5 e 9 pontos), porém a pontuação no FAI-
A também era baixa (I = 34: ASTP = 14; IBm = 31; 
FAI-A = 22; FAI-P = 17), portanto suas atividades 
sociais já eram restritas. Nesses casos, com poucas 
atividades a serem resgatadas, a recuperação ou 
manutenção dessas atividades não eram tão difíceis 
de serem obtidas. 

Entre 10 e 13 pontos, com capacidade mínima de 
simetria e transferência de peso, verificamos seis 
pessoas. Nesses casos, certificamo-nos de que três 
indivíduos enquadraram-se na pontuação referente à 
dependência moderada (31 a 45 pontos no IBm) e três 
classificaram-se como dependentes severos (11 a 30 
pontos no IBm). Nenhuma dessas pessoas obtiveram 
pontuação alta no IBm, o que poderíamos demonstrar 
a relação entre esses fatores. Nas atividades sociais, a 
diferença de valores entre a avaliação anterior e 
posterior à lesão foi maior do que nos indivíduos com 
melhor capacidade de simetria e transferência de peso. 
Apenas duas pessoas tiveram 11 e 13 pontos entre o 
FAI-A e o FAI-P sendo que as outras quatro 
apresentaram diferenças entre 24 e 37 pontos (I = 23: 
A S T P = l l ; I B m = 31;FAI-A = 42 ;FAI-P=18 e 1 = 
12: ASTP = 10; IBm = 22; FAI-A = 50; FAI-P = 15). 

A atitude postural do hemiplégico em que ocorre a 
modificações na distribuição do peso corporal, com 
presença de assimetria e transferência excessiva de 
peso para o lado não afetado, não é uma condição 
favorável para a aquisição das atividades funcionais 
como demonstrou esse trabalho. Collen 6 e Nichols et 
al . 1 8 descreveram sobre essa relação nas tarefas de 
AVDs, quando referem-se ao fato de que há 
necessidade de um controle e de ajustes de postura, de 
manutenção da posição e do equil íbrio para a 
efetivação de tais atividades. Nesse sentido, se o 
hemiplégico mantém-se em uma atitude postural que 
desloca o plano de distribuição do centro de gravidade 
e altera a superfície de suporte, ele modifica a condição 
de estabilidade e de equilíbrio. As atividades que 
envolvem essa condição motora como vestir roupas, 
tomar banho ou caminhar tornam-se complicadas, o 
que prejudica o desempenho das atividades funcionais 
pelo hemiplégico. 

Ao realizar atividades referentes à higiene pessoal, 
manipular objetos (como escova de dentes, de cabelo 
ou pegar uma barbeador no armário), estão contem
pladas uma série de atitudes posturais de tronco e de 
membros que envolvem equilíbrio, distribuição de 
peso corporal, coordenação entre outros elementos. 

Na alimentação, por exemplo, o equilíbrio sentado, 
a mobilidade de membro superior, a rotação interna 
do ombro, a flexão de cotovelo, a preensão, a 
coordenação são necessários para executar a ação de 
manter a postura sentada com equilíbrio e obter 
controle do membro para segurar o talher e levá-lo à 
boca. 



Em tarefas mais complexas como fazer compras 
ou passear, há necessidade da interação de diversos 
mecanismos motores que possibilitam executá-las com 
equilíbrio e coordenação. 

Elaborar atividades motoras que trabalhem com 
esses elementos contribui para que hemiplégicos 
passem a controlar melhor a postura, o endireitamento, 
o equilíbrio, além de adquirir controle sobre os 
segmentos envolvidos na execução das atividades com 
os membros superiores e inferiores 5- 8 , 1 6 ' 2 4. 

Nesse sentido, ao planejarmos programas de 
atendimento ao hemiplégico, necessitamos considerar 
que existem objetivos diretos, ligados aos aspectos 
motores e fisiológicos e também indiretos, os quais 
atingem outros componentes da esfera pessoal, 
psicológica e social 2 2. 

Entendemos que trabalhar com o movimento, não 
se resume em alcançar o seu objetivo direto como 
simplesmente obter simetria corporal ou transferir o peso 
para os dois pés. Esse movimento está integrado nas 
atividades desempenhadas no dia-a-dia, na 
intencionalidade de buscar uma água para beber ou nos 
mecanismos automáticos que envolvem a locomoção. 

A relação entre a condição motora e o desempenho 
funcional é um aspecto importante, que necessita ser 
considerado ao se trabalhar com pessoas portadoras 
de hemiplegia (assim como aquelas portadoras de 
outras deficiências). Porém, fazem-se necessários 
procedimentos que possam identificar os problemas. 
Os instrumentos utilizados nesse trabalho foram 
interessantes, pois permitiram detectar os comprometi
mentos, as (in)capacidades, o estado funcional das 
pessoas relativos às suas condições motoras, em reali
zar as atividades de vida diária e suas tarefas sociais. 
A utilização desses instrumentos permitiu visualizar 
a hemiplegia de uma forma contextualizada, pois a 
estruturação dos mesmos apontam aspectos importan
tes da vida da pessoa e que a hemiplegia resultou, em 
geral, na perda de muitas atividades que a pessoa fazia 
anteriormente à lesão, levando a modificações no estilo 
de vida. 

Considere-se também que avaliar pessoas e seus 
comportamentos é um processo complexo e, muitas 
vezes, complicado. Não queremos aqui reduzir toda 
a dinâmica do ser humano e os diversos fatores que 
atuam nesse con tex to , em s imples tes tes 
quantitativos. A utilização desses testes proporciona 
focalizar alguns dos aspectos dessa dinâmica. 
E importante "enxergar" seu propósi to , saber 

dimensionar e refletir sobre sua utilidade. 
Observamos, nesse trabalho, que diversos fatores 

interferem na aquisição das atividades funcionais da 
pessoa portadora de hemiplegia. A assimetria e a 
maneira como ocorre a transferência de peso corporal 
do hemiplégico foi um dos fatores identificados, como 
elemento de interferência na execução das tarefas 
diárias e sociais. Dada a sua relevância para o 
desempenho dessas atividades, acreditamos ser esse 
um aspecto importante a ser contemplado nos 
programas voltados a essa população. 

Apesar da simetria e a transferência de peso serem 
comprometimentos motores que demonstraram 
relacionar-se com essas atividades, outros fatores 
necessitam ser considerados. A família, a motivação 
pessoal , outros compromet imentos motores e 
psicológicos, barreiras arquitetônicas entre outros 
elementos, são aspectos que não estão contemplados 
nessas avaliações e que podem estar interferindo, de 
maneira crucial, na vida da pessoa. 

Cabe ressaltar ainda que avaliar as condições 
motoras não se restringe à detecção de comprometi
mentos físicos, mas possui no seu cerne a finalidade 
de "olhar" atentamente para os mecanismos que 
interferem na vida da pessoa, que modificam seu estilo 
de vida, permitindo assim apontar quais os caminhos 
que podem ser considerados a fim de contribuir para a 
realização de suas atividades, de seus desejos e 
necessidades pessoais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo proporcionou a elaboração de um 
protocolo sistematizado para avaliar a simetria e a 
transferência de peso do hemiplégico. O instrumento 
permitiu enfocar essa condição demonstrando ser 
simples, prático e efetivo, o que possibilita o seu uso 
por diversos profissionais que atendem indivíduos com 
esse comprometimento, assim como a sua utilização 
nos mais diferentes locais de atendimento. 

A partir da Avaliação da Simetria e Transferência 
de Peso (ASTP) pudemos fazer inferências a respeito 
da relação dessa condição com a atividade funcional 
desempenhada pela população pesquisada. Verificou-
se, nesse estudo, que a simetria e a transferência de 
peso possuem uma boa correlação com as atividades 
de vida diária, apresentando um r = 0.76 entre essa 
condição e o índice de Barthel modificado (IBm) e 
uma correlação moderada, correspondente a r = 0.64, 



entre a avaliação da simetria e transferência de peso e 
as atividades sociais realizadas pela pessoa, após a 
hemiplegia, avaliadas pelo Frenchay Activities Index 
(FAI-P). 

De modo geral, pudemos observar que hemiplégicos 
com pontuações mais altas na ASTP tiveram pontuações 
mais altas no IBm (principalmente) e no FAI-P. Os 
indivíduos classificados, na primeira avaliação, como 
aqueles que tinham capacidade íntegra e boa, também 
eram independentes ou ligeiramente dependentes nas 
AVDs e resgataram suas atividades sociais. 

Nesse mesmo sentido, os resultados mantiveram-
se nesta proporcionalidade demonstrando que, quanto 
menor a capacidade de manter-se simétrico e de 
transferir peso para o lado afetado, mais comprometi
das tornavam-se suas atividades funcionais. 

No entanto, ressaltamos ainda que essa relação não 
pode ser entendida como fator único e que toda 
atividade funcional da pessoa portadora de hemiplegia 
pode ser adquirida quando a simetria e a transferência 

de peso torna-se íntegra. A experiência com esse 
trabalho, com o uso de avaliações e o contato com 
essas pessoas proporcionou um rico aprendizado a 
respeito da complexidade dos fatores envolvidos na 
vida da pessoa. A motivação pessoal, a família, o 
impacto psicológico e social, são alguns desses fatores 
que verificamos imprescindíveis a serem considerados 
ao analisarmos os comprometimentos motores e 
funcionais de pessoas portadoras de deficiência. 

A simetria e transferência de peso do hemiplégico 
foi um dos fatores identificados como uma condição 
física que interfere no desempenho das atividades 
funcionais. Essa condição necessita ser observada ao 
trabalharmos com essa população. A Avaliação da 
Simetria e Transferência de Peso (ASTP) proporciona 
verificar especificamente essa condição, o que auxilia 
o profissional a detectar os problemas, relacionar as 
capacidades e traçar suas metas, trabalhando os 
elementos necessários para buscar a autonomia e 
independência da pessoa portadora de hemiplegia. 
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RESUMO: Modelos experimentais de 
pulmão têm sido uma boa forma de 
estudar a eficácia de respiradores 
artificiais, pois permitem a realização 
de experimentos que têm sido muito 
úteis no que se refere ao estudo da 
ventilação mecânica e suas diversas 
aplicações na prática clínica. Objetivos: 
1- Realizar uma revisão bibliográfica 
apresentando os modelos mecânicos de 
pulmão e suas aplicações clínicas; e 
sobre a ventilação não invasiva (VNI); 
2- Comparar a eficiência do modo de 
ventilação CPAP (Pressão Positiva 
Contínua nas Vias Aéreas) obtido 
através de três sistemas para ventilação 
não invasiva (VNI), utilizando-se dois 
modelos distintos de simulador de 
pulmão. Local: Laboratório de 
Ventilação Mecânica Experimental da 
Disciplina de Pneumologia da 
Faculdade de Medicina da USP. 
Material e métodos: Foram utilizados 
dois modelos mecânicos de pulmão, 
sendo um do tipo duplo fole e o outro 
do tipo caixa torácica; a cabeça de um 
manequim; máscaras para ventilação 
não invasiva específicas para os 
sistemas de VNI avaliados; um 
ventilador mecânico para realizar 
esforço inspiratório obtido através de 
três fluxos diferentes (30, 60 e 90 U 
min); três sistemas para VNI, sendo um 
gerador de fluxo, um aparelho 
específico para VNI, o BiPAP Vision 
e um ventilador mecânico utilizado em 
UTI, o INTER 5. Para análise de dados 
foi utilizado um sistema para aquisição 
de dados (LAB VIEW) que recebia 

sinais de dois transdutores diferentes 
para pressão e fluxo, localizados entre 
a via aérea do manequim e o aparelho 
teste. Resultados: Foram feitas medidas 
de volume corrente, trabalho 
respiratório e diferença entre o pico de 
pressão nas vias aéreas (Ppico) e 
pressão mínima (Pmin) obtidas nos 
dois simuladores, através dos três 
sistemas para VNI em CPAP de 5 e 10 
cm H 0. Observou-se que não houve 
diferença estatisticamente significante 
nos valores de volume corrente entre 
o gerador de fluxo e o BiPAP Vision, 
porém o Inter 5 apresentou valores 
acima em relação aos outros dois 
sistemas, de forma significante. Em 
relação ao trabalho respiratório, este foi 
menor no Inter 5, nos dois simuladores, 
e maior nos outros dois sistemas. 
Houve diferença significante entre o 
Inter 5 e os outros dois aparelhos, mas 
entre estes dois os valores foram muito 
próximos. E a diferença entre o Ppico 
e Pmin se mostrou muito maior no Inter 
5 e entre o gerador de fluxo e BiPAP 
Vision esta diferença foi semelhante 
para os dois sistemas, próximo do valor 
de CPAP. Conclusão: O gerador de 
fluxo e o BiPAP Vision apresentaram 
resultados satisfatórios demonstrando 
sua eficiência como sistema para VNI 
com CPAP. O Inter 5 necessitou da 
associação de uma pressão de suporte 
para um bom desempenho. Os dois 
simuladores mostraram bom 
desempenho para realização de estudos 
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experimentais, mostrando coerência 
com os dados de literatura. 

DESCRITORES: Respiração artificial/ 
métodos, Respiração com pressão 
positiva/ métodos, Respiração com 
pressão positiva/ efeitos adversos, 
Insuficiência respiratória/ complicações, 
Insuficiência respiratória/ prevenção & 
controle, Modelos biológicos. 

ABSTRACTS: Experimental lung 
models have been a good way to study 
the efficiency of artificial ventilators, 
because allow the realization of 
experiments that have been very 
usefull refering to mechanical 
ventilation studies and its varieties of 
application in clinical care. Objectives: 
1- To realize bibliography review 
showing the mechanical lung models 
and its clinical applications, and about 
noninvasive ventilation(NIV); 2 - To 
compare the efficiency of the 
continuous positive airway pressure 
(CPAP) mode ventilation obtained by 
three systems of noninvasive 
ventilation (NIV) in the CPAP, using 
two distinct lung models simulators. 
SETTING: Experimental Mechanical 
Ventilation Lab, Pulmonary Division, 
Universty of São Paulo. Material and 
methods: Two mechanical lung 
models; one being double bellows, and 
the other, a lung chest type; a 
mannequins head; noninvasive 
ventilation masks specific to the NIV 
systems evaluated; one mechanical 
ventilator to perform inspiratory effort 
obtained by three different flows (30, 
60 and 90 L/min); three systems to 
NIV, one flow generator, one specific 
device to NIV, BiPAP Vision and one 
ventilator used in the ICU, Inter 5. To 
analyse the measurements one system 
was used to obtain the data (LAB 
VIEW) that received signs of to 

different transducers of pressure and 
flow, located between the mannequin's 
airway of the test ventilator. Results: 
Tidal volume measurements, work of 
breathing and difference between peak 
pressure (Ppi) and minimal pressure 
(Pmin) obtained in the simulators were 
done by the three systems of NIV in 
the CPAP of 5 and 10 cmH 0. No 
significant statistics difference was 
observed in the tidal volume values 
between the flow generator and the 
BiPAP Vision. However the Inter 5 
showed higher values in relation to the 
two systems, in a significant way. In 
relation to the work of breathing this 
one was lower in the INTER 5, in the 
two simulators and higher in the other 
two systems. There was a significant 
difference between the INTER 5 and 
the other two equipments, but between 
these two, the values were very close 
and much higher in the INTER 5 and 
between the flow generator and the 
BiPAP Vision these difference was 
similar to the two systems, close to the 
CPAP value. Conclusions: The flow 
generator and the BiPAP Vision 
showed satisfatory results proving its 
efficiency as a NIV system with CPAP. 
The Inter 5 needed the association of a 
pressure suport to demonstrate a good 
performance.The two simulators were 
shown efficient to perform the 
experimental studies showing 
coherence to the literature data. 

KEY WORDS: Respiration, artificial/ 
methods, Positive-pressure respiration/ 
methods, Positive-pressure respiration/ 
adverse effects, Respiratory 
i n s u f f i c i e n c y / c o m p l i c a t i o n s , 
Respiratory insufficiency/prevention 
& control 
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RESUMO: A realização de cirurgias de 
grande porte, como é o caso dos 
transplantes de fígado, só tem sido 
possível em virtude da ciclosporina e 
da grande revolução causada pela 
ventilação mecânica e sua evolução no 
tratamento de pacientes com insufi
ciência respiratória aguda. Nas últimas 
décadas, o aperfeiçoamento dos apare
lhos levou a uma sensível diminuição 
dos casos de óbito. Entretanto, apesar 
dessa evolução no campo da ventilação 
mecânica, não foi possível evitar algu
mas complicações que se seguiram. O 
aquecimento do ar, que é realizado no 
respirador através do sistema úmido 
aquecido (canecas), leva a uma conden
sação da água nos circuitos, provocando 
a colonização de bactérias e a infecção 
pulmonar. Com isso, a pneumonia 
relacionada ao respirador tornou-se fre
qüente. Na tentativa de eliminar esse 
inconveniente, foi sugerido a substitui
ção das canecas por filtros regenerado-
res de calor e umidade. Foram compara
dos neste trabalho, dois tipos de filtros 
umidificadores, com propriedades 
diferentes; um, higroscópico, composto 
de fibras de polipropileno e papel de 
dupla face, impregnado de cloreto de 
cálcio, altamente absorvente; outro, 
hidrofóbico, também de polipropileno 
e papel recoberto de cerâmica, produ
zindo efeito mecânico que impede a 
passagem de água; ambos com a finali
dade de evitar a perda de água e filtrar 

o ar, evitando a entrada de microrganis-
mos. O objetivo deste trabalho é compa
rar os efeitos do filtro hidrofóbico e os 
do filtro higroscópico em relação às 
propriedades físicas do muco e sua 
transportabilidade, para comprovar a 
eficácia deles na prevenção da infecção 
pulmonar . Foram estudados pacientes 
com doença hepática crônica e sem 
pneumonia, intubados e submetidos à 
ventilação mecânica, por tempo maior 
que 24 horas, internados na UTI da 
Unidade de Fígado do HCFMUSP, no 
período de abril de 1995 a maio de 1997. 
Os pacientes foram randomizados em 
dois grupos, imediatamente após a 
intubação: Grupo 1: n = 19 utilizaram 
filtro hidrofóbico (BB 100 - Pall -EUA) 
e Grupo 2: n = 16 utilizaram filtro 
higroscópico (Humid-Vent Filter0 Light 
- Gibeck - Suécia). A idade média dos 
grupos hidrofóbico e higroscópico é de 
52,4 ± 13,0 e 45,5 ± 16,4 anos, 
respectivamente. Após a intubação, 
iniciou-se a coleta do muco brônquico. 
Uma alíquota foi armazenada no 
Laboratório de Poluição Atmosférica da 
Faculdade de Medicina para posterior 
estudo das propriedades do muco, e uma 
outra foi encaminhada ao Laboratório 
Central do Hospital das Clínicas para a 
pesquisa de microrganismos. Após 24 
horas, o filtro foi trocado e realizado o 
swab das extremidades proximal e distai 
do filtro. Esses procedimentos continua
ram nos dias subseqüentes. O muco foi 
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estudado sobre dois aspectos: transporte 
mucociliar e adesividade. A análise do 
filtro como barreira de bactérias foi 
avaliada por meio de cultura de secreção 
traqueal e swab das extremidades. O 
muco dos pacientes com filtro higroscó-
pico apresentou transporte mais efi
ciente em simulador de tosse. Os grupos 
são semelhantes em relação à adesivida
de e o transporte ciliar do muco, à 
freqüência de contaminação do circuito 
e à incidência de infecção pulmonar. 
Conclui-se que as propriedades físicas 
do muco não foram alteradas com o uso 
dos filtros. A variável transporte através 
da tosse foi melhor no grupo 
higroscópico. Os filtros podem ser 
considerados como barreira de bactérias 
e podem diminuir a incidência de 
pneumonia relacionada ao respirador. 

DESCRTTORES: Depuração mucociliar, 
Hepatopatias/patologia, Respiração 
artifical/ métodos, Infecções 
respiratórias/diagnóstico, Infecçòes 
respiratórias/microbiologia 

ABSTRACT: The large-scale 
operations like liver transplantation has 
only became capable due to cyclosporin 
and the major revolution caused by 
mechanical ventilation and its evolution 
in the treatment of patients with acute 
respiratory failure. In the last decades 
equipment improvement has 
considerably reduced the mortality rate. 
However, in spite of this evolution in 
the field of the mechanical ventilation, 
it was not possible to avoid subsequent 
complications. Heating of the air 
performed in the ventilator through the 
warm humid system, condenses the 
water in the circuits, giving rise to 
bacterial colonization and lung 
infection. Thus ventilator-related 
pneumonia became fairly frequent. This 
study compares two types of 
humidifying filters with different 
properties: a highly absorbent 
hygroscopic filter and a hydrophobic 
filter, also made of propylene and 
ceramic-covered paper with a 
mechanical effect that obstructs the 
passage of water. The aim of this study 
is to compare the effects of the 
hydrophobic and hygroscopic filters 
regarding the physical properties of 

mucus and its transportability and prove 
their effectiveness in preventing lung 
infection. Patients with chronic hepatic 
disease without pneumonia, intubated 
and submitted to mechanical ventilation 
for longer than 24 hours in the ICU of 
the Liver Unit of the HCFMUSP 
between April 1995 and May 1997 
were studied. The patients were 
randomized into two groups after 
intubation. Group 1: n = 19 used a BB 
100( (Pall - USA) hygroscopic filter and 
Group 2: n = 16 used a Humid-Vent 
Filter( Light (Gibeck - Sweden) 
hygroscopic filter. The mean age of the 
hydrophobic and hygroscopic groups 
was 52.4 ± 13.0 and 45.5 ± 16.4, 
respectively. Collection of bronchial 
mucus began after intubation. An 
aliquot was stored in the Laboratory of 
Atmospheric Pollution for the 
subsequent study of the properties of 
the mucus, and another was taken to the 
Central Laboratory for microorganism 
research. The filter was replaced after 
24 hours and a swab was taken of the 
filters' proximal and distal ends. These 
procedures continued during the 
subsequent days. Two aspects of the 
mucus were studied: mucociliary 
transportation and adhesion. The 
analysis of the filter as a bacterial barrier 
was evaluated by a culture of the 
tracheal secretion and the swab of the 
proximal and distal ends of the filter. 
The mucus of the patients using 
hygroscopic filters showed a more 
effective transportation with cough 
simulators. The groups had similar 
results regarding the adhesion and 
ciliary transportation of the mucus, the 
contamination frequency of the circuit 
and lung infection rate. The conclusion 
is that the physical properties of the 
mucus were unaltered with the use of 
the filters. The transportation through 
coughing was better in the hygroscopic 
groups. Both filters can be considered 
bacterial barriers and can reduce the 
occurrence of ventilator-related 
pneumonia. 

KEY WORDS: Mucociliary clearance, 
Liver diseases/pathology, Respiration, 
artificial/methods, Respiratory tract 
infections/diagnosis, Respiratory tract 
infections/microbiology 
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Telefone: (0xx85) 268-2052 ou (0xx85) 268-2202 

I SIMPÓSIO PAULISTA DE FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA 

Dam: 30/06 a 01/07 
Local: São Bernardo do Campo, SP 
Telefone: (Oxxll) 4427-5022 

VII ENEEFISIO 

Data: 23/07 a 27/07 
Informações: rtemoteo@zipmail.com.br 

I SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA NO ESPORTE 

Data: 10/08 a 12/08 
Local: UNICID, SP 
Informações: alemroberto@bol.com.br 

mailto:nuec@zip.net
mailto:luizcarlos.dped@epm.br
http://www.ufrgs.br/ixcbb
mailto:tfleig@polaris.unisc.br
mailto:rtemoteo@zipmail.com.br
mailto:alemroberto@bol.com.br


Eventos/Events. 

I X CONGRESSO BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA E I I JORNADA 
BRASILEIRA DE FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA EM PEDIATRIA 
Data: 29/09 a 03/10 
Local: Florianópolis, SC 
Telefone: (0xx48) 231-0343 ou (0xx48) 231-0329 

I I JORNADA DE FISIOTERAPIA DA SANTA CASA DE SANTOS 
Data: 08/10 a 10/10 
Local: Santos, SP 
Telefone: (0xxl3) 3202-0600 (r. 269) 

I CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIAS MANUAIS 
Data: Novembro 
Local: Fortaleza, CE 
Telefone: (0xx85) 261-2796 ou (0xx85) 224-0638 
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A REVISTA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO é uma publicação do Curso de Fisioterapia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A revista publica além de artigos originais, artigos de revisão 
(revisão de literatura dos últimos 10 anos), relato de caso (relato de um ou mais casos que evoluíram de forma crítica), 
resenha de livro (análise crítica da obra), teses, dissertações e monografias sob a forma de resumo, pontos de vista (o 
pensamento do autor sobre um tema) e cartas ao Editor (expressão da opinião do leitor). 

Os artigos e outros textos enviados para Revista, serão submetidos à apreciação por 2 pareceristas externos pertencentes 
ao Conselho Consultivo, que decidirão sobre sua publicação, podendo ser devolvidos aos autores para adaptação às normas 
de publicação desta Revista. 

Os trabalhos devem ser enviados para: 

CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
Rua Cipotânea, N 2 51 - Cidade Universitária "Armando Salles de Oliveira"- CEP 05360-000 - São Paulo, SP. 

O conteúdo e as opiniões expressas são de inteira responsabilidade de seus autores. 

FORMA E CONTEÚDO: 

1. Apresentação dos originais - Os trabalhos deverão ser encaminhados em disquete, e impressos em três vias, duas 
delas sendo cegas (sem autoria e instituição). Originais digitados em programa Winword ou compatível, em espaço 
duplo, folha A4. 

2. Página de rosto - Deve constar: a) título do trabalho elaborado de forma breve e específica, b) versão do título para o 
inglês; c) nome completo dos autores e respectivos títulos profissionais e acadêmicos; d) identificação das instituições 
às quais os autores estão vinculados: e) referência ao trabalho como parte integrante de dissertação, tese ou projeto; f) 
referência à apresentação do trabalho em eventos, indicando nome do evento, local e data de realização; g) endereço 
para correspondência. 

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

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

5. Estrutura do texto - O caráter interdisciplinar da publicação permitiu estabelecer um formato mais flexível quanto à 
estrutura orgânica dos trabalhos sem comprometer o conteúdo. A publicação sugere que os trabalhos de investigação 
científica devem ser organizados mediante a estrutura formal: a) Introdução, estabelecer o objetivo do artigo, 
relacionando-o a outros publicados anteriormente e esclarecendo o estado atual em que se encontra o objeto investigado; 
b) Material e Métodos, ou, Casuística e Métodos (quando a pesquisa envolve seres humanos), descrever procedimentos, 



apresentar as variáveis incluídas na pesquisa, determinar e caracterizar a população e amostra, detalhar técnicas e 
equipamentos, indicar quantidades exatas; c) Resultados, exposição factural da observação, apresentada na seqüência 
lógica do texto, apoiados em gráficos e tabelas; d) Discussão, apresentação dos dados obtidos e resultados alcançados, 
estabelecendo compatibilidade ou não com resultados anteriores de outros autores; e) Conclusões, são as deduções 
lógicas e fundamentadas nos Resultados e Discussão. 

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

EXEMPLOS: 

• Monografias 
Voss, D.E., Ionta, M.K., Myers, B.J. Facilitação neuromuscular proprioceptive. 3.ed. São Paulo: Panamericana, 1987, 

388p. 

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

F.R., Evers, P. Nerves and the gut. Thorafare, NJ.: C.B. Slack, 1977. 642p. p. 377-427. 

• Partes de Monografias (sem autoria especial) 
Rothstein, J.M., Roy,S.H., Wolf, S.L. The rehabilitation specialists handbook. Philadelphia: F.A. Dairis, 1991. p.465-

585: Vascular anatomy, cardiology and cardiac rehabilitation. 

• Dissertações, Teses 
Marques, A.P. Um delineamento de linha da base múltipla para investigar efeitos de procedimentos de ensino sobre 

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

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

Auton. Nerv. Syst. v.3, p. 171-75, 1981. 

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

de Estudos e Pesquisas, 1984. 642 p. 

• Eventos (considerados em partes) 
Orlando Filho, J., Leme, EJ.A. Utilização agrícola dos resíduos da agroindústria canavieira. In: SIMPÓSIO SOBRE 

FERTILIZANTES NA AGRICULTURA BRASILEIRA, 2., 1984, Brasília. Anais ... Brasília: EMBRAPA, 
Departamento de Estudos e Pesquisas, 1984. 642 p. p. 451-75. 

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

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






