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Editorial 

A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo é uma revista 

de cunho acadêmico-científico produzida pelo Curso de Fisioterapia da 

Faculdade de Medicina - USP desde 1994, com o objetivo de divulgar a 

produção de conhecimentos específicos da área, reciclando e atualizando 

profissionais e acadêmicos. Foi a primeira publicação nacional de revista 

especializada com nível acadêmico e científico nos moldes e padrões 

internacionais, dirigida aos acadêmicos, pesquisadores, educadores e 

profissionais da área. Essa revista é indexada na base de dados LILACS e 

LATINDEX e sua periodicidade é semestral. 

Nos primeiros anos a maior dificuldade foi a captação de artigos a 

serem publicados, dado o perfil assistencialista do fisioterapeuta. Mesmo assim 

a revista manteve a sua periodicidade semestral e uma tiragem de 1000 

exemplares. Hoje é uma das quatro revistas Brasileiras de Fisioterapia 

indexadas no LILACS, com a responsabilidade de publicar artigos científicos 

originais, fruto de pesquisas, quase que exclusivamente de fisioterapeutas. 

A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo está propondo 

mudanças estruturais, para o ano de 2005 visando melhorar a sua indexação 

e entre elas: mudança e ampliação do seu corpo editorial, parceria com outras 

instituições de ensino superior, transformá-la em periodicidade quadrimestral, 

submetê-la a outras bases de dados e mudança do nome atual para 

FISIOTERAPIA E PESQUISA. 

Para tanto, temos o prazer de convidar a todos para participar das 

mudanças e com a certeza de que o sucesso desse periódico dependerá do 

empenho, colaboração e sugestões de cada um dos leitores e dos inúmeros 

colaboradores. 

Amélia Pasqual Marques 

Editora-chefe 
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RESUMO: A maioria dos indivíduos com 
lesão medular alta (C4 a C6) apresentam di
minuição na sua função respiratória a partir 
do momento da lesão, sendo esta a principal 
causa de mortalidade nesses indivíduos, nos 
primeiros meses após a lesão. Assim, estes 
pacientes apresentam diminuição de volu
mes e capacidades pulmonares, da função 
pulmonar e da força dos músculos respirató
rios, porém o percentual de perda de alguns 
destes parâmetros, avaliados na posição sen
tada, varia entre os autores. Dez pacientes 
com lesão medular (C4 a C7) foram avalia
dos para mensurar a pressão inspiratória 
máxima (PImáx), pressão expiratória máxi
ma (PEmáx) e capacidade vital forçada (CVF), 
nas posições supina e sentada. O método de 
medidas seguiu padronização internacional, 
em seqüência aleatória, com o examinador 
"cego" sobre o valor das medidas. Os dados 
obtidos foram comparados com os valores 
previstos e entre as duas posições, de acor
do com a prova de Wilcoxon, com nível de 
significância de 0,05 ou 5%. Os valores obti
dos de PImáx, PEmáx e CVF, na posição 
sentada, foram menores que os valores pre
vistos (PImáx = 60 ± 17,15 cm H20 , 50% 
do previsto; PEmáx = 22 ± 5,69 cm H20 , 
10% do previsto; CVF = 1,60 ± 0,55 L, 4 1 % 
do previsto) (p < 0,05); quando compara
das as posições, os valores na posição senta
da foram menores que na posição supina 
(PImáx = 71 ± 25,42 cm H20 , 60% do pre

visto; PEmáx = 31 ± 15,92 cmH20,14% do 
previsto; CVF = 2,22 ± 0,64L, 53% do 
previsto)(p < 0,05). Concluímos, portanto, 
que, pacientes tetraplégicos apresentam di
minuição da força da musculatura respirató
ria e da CVF e que as perdas de CVF são 
menores na posição supina do que na posi
ção sentada. 

DESCRITORES: Resistência das vias res
piratórias. Respiração com pressão positi
va. Capacidade inspiratória. Respiração 
com pressão positiva intermitente. Capa
cidade pulmonar total . Quadriplegia. 
Espirometria. Modalidades de projeção. 

ABSTRACT: Most patients with high 
spinal cord lesion (CÍ-CÓ) present decreased 
respiratory function, which is the principal 
cause of mortality among these individuals, 
especially during the early period pos lesion. 
These pat ients usually show reduced 
pulmonary volumes and capacities, impaired 
pulmonary function, and decreased 
respiratory muscle strength. Ten patients 
with Spinal Cord Injury (C4 to C7) were 
studied in order to evaluate the maximal 
inspiratory pressure (PImáx), maximal 
expiratory pressure (PEmáx), and forced 
vital capacity (F VC), which were measured 
in supine and si t t ing pos i t ions . The 
measurements were taken according to 
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international standards, and determined in a random order. The 
researcher was blinded to the measurement values. The obtained 
data were compared with the predict values in both positions 
(supine and sitting) according to Wicoxon's Test. The significance 
was set at 0.05 level. The obtained values of PImax, PEmáx, and 
FVC, in the sitting position, were smaller than the expected 
values (PImáx = 60 ± 17,15 cm H 2 0 , 5 0 % predicted; PEmáx = 22 
± 5,69 cm H 2 O,10% predicted and CVF = 1,60 ± 0,55 L, 4 1 % 
predicted) (p < 0,05). When the positions were compared, the 
results in the sitting position were lower than in the supine 
position (PImáx = 71 + 25,42 c m H 2 0 , 60% predicted; PEmáx 

= 31 + 15,92 cm H 2 0 , 1 4 % predicted and CVF =2,22 ± 0,64L, 
53% predicted) (p < 0,05). In conclusion, tetraplegic patients 
presented decreased respiratory muscles strength. In addition, 
the FVC values were higher in the supine position than in the 
sitting position. 

KEY WORDS: Airway resistance. Positive-pressure respiration. 
Inspiratory capacity. Intermittent positive-pressure breathing. 
Total lung capacity. Quadr ip legia . Modal i t ies , posi t ion. 
Spirometry. 

INTRODUÇÃO 

A lesão medular é uma das mais 
graves incapacidades que podem 
acometer um indivíduo, por provocar 

alterações motoras e sensitivas, além de modificar 
as funções respiratória, circulatória, urinaria, intestinal, 
controle térmico, pressão arterial, atividade sexual, 
levando-o não somente a uma dependência física, 
como também social, psicológica e profissional 2 4. 

A maioria dos indivíduos com lesão medular 
alta (C 4 a C 6) apresenta uma diminuição na sua função 
respiratória a partir do momento da lesão. Esta é a 
principal causa de mortalidade, principalmente nos 
primeiros meses após a lesão 1 3 2 0 . 

Em pacientes com transecção traumática 
cervical inferior (C 6 a C 8 ), a caixa torácica e os 
músculos abdominais estão paralisados e o diafragma 
é o único músculo ativo durante a respiração tranqüila. 
Com isso, o movimento da caixa torácica e abdômen 
se altera, tornando-se diferente do padrão normal, 
quando estes pacientes assumem a posição sentada: 
durante a inspiração, enquanto o abdômen se expande, 
há um decréscimo no diâmetro ântero-posterior do 
terço superior da caixa torácica; em contraste, o terço 
inferior da caixa torácica se expande em fase com o 
abdômen, particularmente ao longo de seu diâmetro 
transversal 6 1 5 * 1 8 1 9 . 

O comprometimento da função pulmonar de 
lesados medulares já foi estudado por vários autores, 
que avaliaram: volume expiratório de reserva (VRE), 
volume residual (VR), capacidade vital (CV), 
capac idade vi tal forçada (CVF) , capac idade 
pulmonar total (CPT); pressão inspiratória máxima 
(PImáx), pressão expiratória máxima (PEmáx) e 
obtiveram diminuição de VRE, CV, CVF, CPT, PImáx 

e PEmáx e aumento de V R 7 ' 8 - 9 1 0 1 2 1 5 1 6 1 7 1 9 ' 2 5 . A 
magnitude desta perda, porém, difere entre os 
autores. Além disso, a maioria dos estudos avaliou a 
função pulmonar na posição sentada, que é a posição 
padronizada para a realização destes testes, mas não 
é a posição em que os pacientes tetraplégicos 
permanecem a maior parte do tempo. 

A proposta desta pesquisa foi quantificar a 
perda de força da musculatura respiratória e da ca
pacidade vital forçada nas posições supina e senta
da em pacientes tetraplégicos. 

METODOLOGIA 

Casuística 

Foram avaliados dez pacientes, sendo nove 
do sexo masculino e um do sexo feminino, com mé
dia de idade de 31,80 ± 10,91, de 16 a 49 anos; com 
média de peso 69,50 ± 15,88 Kg, média de altura de 
1,75 ± 0,11 m, com diagnóstico prévio de traumatismo 
raqui-medular e níveis de lesão variando de C 4 a C 7 . 
O tempo de lesão foi, em média, 72,20 ±91,84 me
ses (variando de 12 a 288 meses), sendo as causas 
das lesões: 50% por acidentes automobilísticos, 40% 
por mergulho em águas rasas e 10% por arma de 
fogo. Dentre os pacientes, dois eram ex-tabagistas 
(com tempo de abstenção de um e de sete anos), os 
demais não fumantes, dentre os quais seis confirma
ram que tiveram pelo menos uma infecção pulmonar 
logo após a lesão; a maioria no decorrer do primeiro 
ano posterior a esta. 

Sete pacientes eram provenientes da Institui
ção APARU (Associação dos Paraplégicos de 
Uberlândia) e três pacientes de clínicas particulares 
da mesma cidade. Todos faziam uso de suas terapias 



físioterápicas de rotina e três pacientes utilizavam me
dicação (pacientes 3 e 9: antiespástico de ação medu
lar; paciente 05: fitoterápico laxativo), sem nenhuma 
exceção, durante o desenvolvimento da presente pes
quisa. Os pacientes e responsáveis foram devidamente 
informados sobre os procedimentos e os objetivos des
te estudo, após o que assinaram um termo de consenti
mento. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa em Humanos do Centro Univer
sitário do Triângulo - UNIT. 

Protocolo do estudo 

Para dar início ao estudo, três assistentes fo
ram selecionados e treinados, tendo por objetivo o aper
feiçoamento e padronização das técnicas de medidas. 

Após a seleção e inclusão dos pacientes no 
estudo, os mesmos foram submetidos, primeiramente, 
a um prévio treinamento das medidas de força e de 
volumes pulmonares, a serem realizadas por pelo me
nos uma vez, garantindo-se que o fizessem de 
forma correta, evitando-se, assim, o efeito aprendizado 
durante a pesquisa. 

Durante a coleta dos dados, foram realizadas, 
no mínimo, três medidas de PImáx, PEmáx e 
espirometria, nas posições supina e sentada, numa se
qüência aleatória. 

Medida das pressões respiratórias má
ximas 

As pressões, em centímetros de água, foram 
medidas por um manovacuômetro {Marshall Town -
MV - 120 - USA) que foi calibrado antes do início da 
pesquisa, conectado a um bocal de plástico de 2 cm de 
diâmetro interno, com um orifício de lmm de diâmetro 
na extremidade, permitindo, desta forma, prevenir que 
os músculos da face não produzissem pressões adicio
nais que pudessem interferir no resultado da medida. 
Os pacientes foram orientados a prender o bocal com 
seus lábios para que não houvesse nenhum escape de 
ar durante o procedimento. Eles foram instruídos e in
centivados a realizarem seus esforços máximos duran
te todas as medidas através da voz de comando do 
pesquisador. 

As pressões inspiratórias máximas (PImáx) fo
ram mensuradas a partir do VR e as pressões 
expiratórias máximas (PEmáx), a partir da CPT, na 
posição sentada, de acordo com o método proposto por 

Black e Hyatt2. O mesmo protocolo foi adaptado para 
a posição supina3. 

Foram realizadas medidas de PImáx, PEmáx 
nas posições supina e sentada aleatoriamente. A repe
tição do processo era solicitada ao paciente até se al
cançar no mínimo três medidas: 

> quando o maior valor fosse obtido na última 
medida; 

> quando as medidas não podiam ser 
verificadas corretamente; 

> quando os valores de pressão não fossem 
mantidos por dois segundos; 

> quando houvesse diferença igual ou maior a 
20 centímetros de H 2 0 ou 10% entre elas. 

Foi utilizado um período de intervalo para des
canso de dois minutos entre cada medida para evitar o 
efeito cansaço, em que o paciente era orientado a não 
falar. 

Foi considerado o maior valor obtido para os 
cálculos estatísticos. 

Medidas espirométricas 

Para as medidas espirométricas, foi utilizado 
um espirômetro de fole (AIR - SHIELDS VITALOR 
INC. model V-23, A NARCO MEDICAL CO. 
HATBORO, P.A 19040, USA) previamente calibrado. 
Após as medidas, entre as três curvas obtidas, 
foram selecionados pelo examinador os melhores valo
res obtidos de CVF e de VEF } seguindo-se os critérios 
da American Thoracic Society (ATS) 1 1 . Foram 
registrados os valores de CVF, VEFj e a relação VEF,/ 
CVF (%). 

Cálculo dos valores previstos para 
indivíduos saudáveis 

Para o calculo dos valores previstos de PImáx 
e Pemáx, foi utilizada a tabela de normalidade de Black 
e Hyatt2, que propõem as seguintes equações de re
gressão: para homens (PImáx = 129-0.13 A; PEmáx = 
229 + 0.08 A) e para mulheres (PImáx = 100-0.39 A; 
PEmáx = 1 5 8 - 0 . 1 8 A), em que A = idade em anos. 

Para os valores previstos de CVF, VEF 1 e a 

relação VEF /CVF (%) foi adotada a tabela de Kory 

et al. 1 4. 



Análise estatística 

Para comparação entre os valores obtidos 
nos pacientes tetraplégicos e os valores previstos 
para indivíduos saudáveis na posição sentada, foi 
utilizado o teste de Wilcoxon. O nível de significância 
foi estabelecido em 0,05 ou 5%, em uma prova 

bilateral para ambas as análises. 

RESULTADOS 

Os resultados mostraram valores inferiores 
ao previsto, em média, de 10% para a PEmáx e 50% 
para PImáx na posição sentada dos dez pacientes 
estudados (p < 0,05), mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores individuais, médias (MA), desvios-padrão (DP) e medianas (MD) de pressão inspiratória máxima (PImáx), pressão 
expiratória máxima (PEmáx), capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no I o segundo (VEF,) e relação VEFi / CVF (%), 
obtidos e % do previsto (% prev.) na posição sentada dos dez pacientes tetraplégicos. 

PImáx PEmáx CVF VEFi VEF,/CVF 

Obtido % Prev Obtido % Prev Obtido % Prev Obtido %Prev % 

1 44 35,48 22 9,44 1,40 34,00 1,10 33,40 78 

2 59 47,58 24 10,30 1,75 47,50 1,70 39,10 97 

3 68 78,16 22 14,47 1,02 53,80 1,00 39,10 98 

4 48 38,70 26 11,15 1,85 53,80 1,75 63,60 94 

5 66 53,22 19 8,15 1,10 24,60 1,00 27,90 90 

6 56 45,16 18 7,72 0,70 14,80 0,70 18,50 1 

7 90 72,58 30 15,87 2,30 54,00 2,12 62,50 92 

8 32 25,80 9 3,86 1,60 35,70 1,18 33,00 73 

9 53 42,74 24 10,30 1,90 46,30 1,40 51,60 71 

10 80 64,51 25 10,72 2,40 46,90 2,25 55,00 93 

M A 60 50,00 22 10,00 1,60 41,00 1,42 42,37 89,00 

DP 17,15 16,76 5,69 3,38 0,55 13,47 0,52 15,16 10,63 

M D 57,50 46,37 23,00 10,30 1,68 46,60 1,29 39,10 92,50 

Quando comparados os valores obtidos na posi
ção supina com os valores previstos, os resultados foram 
semelhantes à posição sentada, em média de 14% do 
previsto para PEmáx e 60% do previsto para PImáx 
na posição supina dos dez pacientes estudados (p < 0,05), 
mostrados na Tabela 2. Quando comparados os valores 
de PImáx e PEmáx nas posições sentada e supina, 
não houve diferença estatisticamente significante (Figura 1). 

Os resultados mostraram valores de CVF 

obtidos menores que os valores previstos segun

do a tabela de Kory et a l . 1 4 e Pereira et. a l . 2 2 

(p < 0,05) para as posições supina e sentada com uma 

média de 53% do previsto da CVF na posição supina e 

uma média de 4 1 % da CVF na posição sentada dos 

dez pacientes estudados (Tabelas 1 e 2). 

Quando comparados os valores obtidos 

de CVF na posição supina e sentada, os valores 

de CVF ob t idos foram ma io res na pos ição 

supina, quando comparada com a posição sen

tada (p < 0,05), conforme mostrado na Figura 2. 

Os valores obtidos de VEF] foram me

nores do que os valores previstos (Figura 2), 

porém a relação VEFj/CVF manteve-se normal 

(acima de 85%) para todos os pacientes, suge

rindo o padrão restritivo pulmonar, sem limita

ção de fluxo (Tabelas 1 e 2). 



Tabela 2 - Valores individuais, médias (MA), desvios-padrão (DP) e medianas (MD) de pressão inspiratória máxima (PImáx), pressão 
expiratória máxima (PEmáx), capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no I o segundo (VEFi) e relação VEFi / CVF (%), 

obtidos e % do previsto (% prev.) na posição supina dos dez pacientes tetraplégicos. 

PImáx PEmáx CVF VEFj V E F / CVF 

Obtido % Prev Obtido % Prev Obtido % Prev Obtido % Prev % 

1 48 38,70 22 9,44 2,00 48,50 1,51 45,90 75 

2 64 51,61 30 12,87 2,11 47,10 1,80 50,30 47 

3 80 91,95 27 17,76 1,65 51,60 1,30 50,80 78 

4 73 58,87 20 8,58 2,51 73,00 2,10 76,40 83 

5 92 74,19 20 8,58 2,39 53,30 2,10 58,70 87 

6 104 83,87 24 10,30 1,48 31,20 1,40 36,90 94 

7 80 64,51 52 22,31 2,50 58,70 1,48 72,90 99 

8 33 26,61 16 6,86 1,30 29,00 1,09 30,40 83 

9 98 79,03 32 13,73 2,81 74,30 2,11 69,90 75 

10 34 27,41 66 28,32 3,40 66,40 2,85 69,70 83 

MA 71 60,00 31 14,00 2,22 53,00 1,77 56,19 80,40 

DP 25,42 23,28 15,92 6,94 0,64 15,54 0,52 15,89 14,04 

MD 76,50 61,69 25,50 11,59 2,25 52,45 1,66 54,75 83,00 

previstos e que a os valores de CVF foram maio
res na posição supina . 

Medidas de curvas espirométricas de pacien
tes tetraplégicos mostram um processo restritivo sem 
evidências de um componente obstrutivo 1 5 , 1 6 , 1 9 , 2 5 , o 
que também pode ser observado nos pacientes da 
presente pesquisa, que demonstraram VEFj menor 
que o previsto em conseqüência de diminuição de 
CVF, com relação VEF[ / CVF normal. 

Um dado que merece ser abordado é que a 
maioria dos estudos são realizados com um pequeno 
número de pac ien tes 7 1 0 1 6 1 7 ' 2 5 , muitas vezes inferio
res a 10 pacientes como nesta pesquisa. Apesar disto, 
este e outros estudos possibilitam evidenciar cla
ramente alguns resultados. 

Uma dificuldade encontrada foi a grande va
riação no tempo de lesão, determinando a não 
homogeneidade deste parâmetro. Esta variação tam
bém está presente nos trabalhos de Loveridge et al.1 7; 
Lin et al. 1 6; Baydur et al. 1; Van De Schans et al. 2 5; 
Estenne et al. 7, porém este dado não deve ter com
prometido os resultados, pois a literatura mostra uma 
estabilização dos parâmetros ventilatórios após três 
meses de lesão 1 5 , 1 7 1 9 , 2 0 , e todos os pacientes tinham 
tempo de lesão maior que doze meses. 

C V F 

Isentada 

V E F j 

O supino 

Figura 2 - Médias e desvios-padrão de CVF e VEFi, em L, dos dez 
pacientes tetraplégicos, nas posições sentada e supina. 

DISCUSSÃO 

O presente trabalho avaliou as pressões 
inspiratórias e expiratórias máximas (PImáx e PEmáx) 
e capacidade vital forçada (CVF), nas posições sen
tada e supina, de pacientes com traumatismo raqui-
medular com nível de lesão variando entre C 4 a C , 
demonstrando que os pacientes apresentam valores 
obtidos dos parâmetros avaliados menores que os 



Estudos anteriores indicam que após a le
são, os pacientes são marcados por uma alta taxa de 
mortalidade, devido à perda do controle supra-es-
pinhal dos músculos respiratórios inervados por 
segmentos espinhais, situados abaixo do nível da 
lesão 8 ' 9 1 5* 1 7 ' 2 0, e que estes pacientes são caracteriza
dos por uma diminuição da força inspiratória, volu
mes pulmonares e uma acentuada redução da força 
dos músculos expiratórios 9 1 5 ' 1 9 ' 2 3. Concordando com 
esses resultados, Gounden 1 2 demonstrou que 
tetraplégicos apresentam diminuição da força mus
cular inspiratória, com uma redução muito mais 
acentuada na força muscular expiratória. 

O presente estudo mostrou valores obtidos 
de PImáx na posição sentada inferiores aos previs
tos (60 ± 17,15cmH 20), concordando com outros 
resultados da l i teratura 9 1 0 ' 1 2 ' 1 6 ' 1 7 1 9 ' 2 5 . Houve uma di
minuição de 50%, que é semelhante ao estudo de 
Fugl-Meyer et al. 9 e difere dos estudos de Loveridge 
et al. 1 7, Gounden 1 2 e Lin et al. 1 6, todos demonstran
do aproximadamente 60% de diminuição da PImáx. 

Outro dado encont rado na l i teratu
r a 9 1 2 ' 1 6 ' 1 9 , 2 5 é que pacientes tetraplégicos apresen
tam uma redução muito mais acentuada na força 
dos músculos expiratórios, o que também pode 
ser demonstrado neste estudo, com diminuição 
de 90% da PEmáx na posição sentada. Os resul
tados da literatura variam de 70% a 85%. 

Os valores de pressões respiratórias foram 
comparados aqueles propostos por Black e Hyatt 2 

por se tratar de uma referência internacional, uti
lizada pela maioria dos autores pesquisados. Tam
bém os valores propostos por Black e Hyatt 2 são 
comparáveis aos obtidos por Camelo Jr. et al . 4 

para a população brasileira. 

O presente estudo encontrou também uma di
minuição de CVF em relação aos valores previstos (41 % 
do previsto na posição sentada), o que já havia sido 
demonstrado nos trabalhos de Ledsome et a l . 1 5 ; 
Loveridge et al. 1 7; Lin et al. 1 6; Van Der Schans et al. 2 5, 
porém, nestes estudos referidos, a diminuição foi em 
menor magnitude (55% a 60% do previsto). 

O efeito da posição corporal sobre a função 
respiratória, em indivíduos saudáveis, é conhecido. De 
Troyer5, em seu estudo sobre a mecânica dos músculos 
abdominais em relação à postura, demonstrou que ne
nhuma atividade está presente nesses músculos duran
te a respiração em repouso, na posição supina, enquan
to que a inclinação do indivíduo de 45° e 80° para cima 

demonstrou atividade elétrica contínua. O autor con
cluiu que a atividade tônica dos abdominais promove 
um alongamento que previne o encurtamento excessi
vo do diafragma e que aumenta a sua habilidade de 
gerar pressão, ajudando a expandir a caixa torácica 
durante a fase inspiratória, enquanto diminui qualquer 
trabalho excessivo da musculatura inspiratória. 

Nos pacientes tetraplégicos, a musculatura 
abdominal está denervada e a posição corporal modifi
ca a função pulmonar; porém, neste caso, a gravidade 
tem um efeito adverso na posição sentada. Com a 
flacidez dos músculos abdominais durante a inspiração, 
o conteúdo abdominal move-se para fora e ocorre a 
descida do diafragma. Como na fase expiratória ne
nhuma ação abdominal ocorre para retornar o diafrag
ma à sua posição de repouso, o paciente tetraplégico 
tem a sua ventilação pulmonar mais comprometida na 
posição sentada. No entanto, quando em posição supina, 
a ventilação melhora porque o abaixamento do diafrag
ma é acompanhado por compressão do conteúdo ab
dominal e protrusão da parede abdominal flácida. Ao 
final da fase inspiratória, na posição supina, a retração 
elástica da parede abdominal combinada com os movi
mentos para cima do conteúdo abdominal e a ação da 
gravidade sobre o mesmo, movem o diafragma para 
cima, diminuindo o volume expiratório final e permitin
do, desta forma, uma melhor excursão do diafragma na 
próxima inspiração1 • 1 9 , 2 1. 

Esta modificação na mecânica também foi 
observada nos pacientes deste estudo, que demonstra
ram uma melhora significante da CVF, quando os pa
cientes passaram da posição sentada para a posição 
supina, passando de 4 1 % do previsto na posição senta
da para 53% na posição supina. 

Este achado, concordante com a literatura, em 
pesquisa nas bases de dados MEDLINE e LILACS, 
não foi descrito em nenhum estudo realizado com amos
tras da população brasileira, caracterizando-o como uma 
referência inicial. Além disto, reforça a necessidade de 
conhecimento específico para a assistência fisioterápi-
ca do paciente tetraplégico e não a recomendação sis
temática da postura elevada ou sentada, que favorece 
a ação do diafragma somente quando os abdominais 
não estão paralisados. 

Concluiu-se, portanto, que pacientes 
tetraplégicos apresentam diminuição da força da 
musculatura respiratória e da capacidade vital forçada 
e que as perdas de capacidade vital forçada são menores 
na posição supina do que na posição sentada. 
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RESUMO: A imobilização e restrição ao 
leito de pacientes internados em Unidade 
de Terapia Intensiva causam, entre outras 
complicações, diminuição da força e atrofia 
muscular. Com o objetivo de avaliarmos 
estes efeitos em sete pacientes oncológicos 
internados na Unidade de Terapia Intensiva 
do Hospital do Câncer, mensuramos as 
espessuras do músculos gastrocnêmio e 
quadriceps, com intervalo de cinco dias por 
meio de ultrassonografía transcutânea e a 
recuperação das atividades motoras após a 
alta da UTI. Todos os pacientes estiveram 
sob ventilação mecânica, receberam suporte 
nu t r ic iona l e f is ioterapia motora e 
respiratória convencionais. Observou-se 
d iminuição da espessura do múscu lo 
gastrocnêmio em média 28,5% (13,1 a 37,5 
%) e do quadriceps em média 34,6% (11,2 a 
62,7%). Nos quatro pacientes onde foi 
possível o acompanhamento pós alta, a 
recuperação da deambulação sem auxílio 
ocorreu entre três a sete dias e um paciente 
não se recuperou . Não foi poss ível 
estabelecer a correlação entre o grau de perda 
de massa muscula r e o impacto na 
recuperação das atividades motoras após a 
alta da UTI. O real papel da fisioterapia na 
prevenção ou recuperação destes distúrbios 
ainda não estão totalmente esclarecidos. 

DESCRITORES: Atrofia muscular. Fadiga 
muscular. Unidades de terapia. Imobilização/ 
efeitos adversos. Oncologia. Respiração ar
tificial. Fisioterapia. 

A B S T R A C T S : Immobi l iza t ion and 
prolonged bed rest of patients in the 
Intensive Care Unit can lead to muscle 
atrophy and muscular weakness. This study 
was conducted to quantify the adverse 
effects of prolonged bed rest. Seven cancer 
patients in the ICU of the Hospital do 
Cancer were underwent u l t rasound 
evaluation, which measured the thickness 
of the gastrocnemius and femoral quadriceps 
muscles at interval of five days. All patients 
were under mechanical ventilation and 
rece ived nut r i t ional support , chest 
physiotherapy and passive limb movements 
performed by a physiotherapist. We found 
that muscle thickness decreased in all 
patients studied, the means percent of 
muscle reduction were 28% (13.1 a 37.5 
%) and 34 .6% (11.2 a 62.7) for 
gastrocnemius and femoral quadriceps 
respect ively. Complete deambulat ion 
recovery occurred between 3 to 7 days after 
ICU discharge . All cancer pat ients 
presented severe muscle atrophy and 
muscular weakness during ICU treatment. 
Further studies are necessary to establish 
the importance of physical therapy to 
prevent and treat muscle atrophy in patients 
in the ICU. 

KEY W O R D S : Muscu la r atrophy. 

Intensive care uni ts . Muscle fatigue. 

Immobilization/adverse effects. Respiration 

artificial. Physical therapy. Neoplasms. 



INTRODUÇÃO 

Arestrição ao leito é parte integrante 
do tratamento de pacientes vítimas de 
traumas, doenças agudas e crônicas. 

Apesar da imobilização ser benéfica nestas fases, 
permitindo a recuperação do paciente comprometido 
de forma aguda, inúmeras complicações podem ocorrer 
em diversos órgãos e sistemas. 

As complicações respiratórias mais comuns 
incluem diminuição da força dos músculos respiratórios 
e conseqüente diminuição de até 50% da capacidade 
respiratória. Também são descritas alteração na relação 
ventilação/perfusão, atelectasia e pneumonia por 
dificuldade na eliminação das secreções brônquicas1 7. 

Balanço nitrogenado negativo por diminuição 
da síntese protéica e aumento do catabolismo 6 , 
alterações cardiovasculares7 e a perda de massa óssea 
em associação a hipercalcemia e osteoporose1 5 também 
foram descritas. 

Outra grave complicação da imobilização é o 
aparecimento de fraqueza e atrofia muscular. Os mús
culos perdem cerca de 10 a 15% de sua força a cada 
semana de imobilização, dentre os quais os da extremi
dade inferior e tronco são os primeiros a tornarem-se 
fracos, pois são músculos antigravitacionais e nos paci
entes em posição supina essa força não age7. 

A imobilização prolongada diminui a resistência 
através da redução da força muscular, da atividade 
metabólica e circulatória. Um músculo normal em 
inatividade por dois meses pode perder metade de seu 
volume 1 4. 

A combinação de diminuição de força muscular, 
resistência limitada e atrofia muscular levam a 
incoordenação dos movimentos das extremidades 
podendo limitar a habilidade dos pacientes em suas 
atividades de vida diária7. 

Infecção e sepse também apresentam ação 
sobre o metabolismo muscular. Nas situações de sepse, 
a resposta inflamatória sistêmica com a liberação de 
citocinas e mediadores e as alterações hormonais do 
Cortisol, insulina e glucagon promove o catabolismo 
protéico com evidente e rápida perda de massa muscular 
e aumento da excreção urinaria de nitro-gênio 1 , 4 1 8. 

Pacientes internados em Unidade de Terapia 
Intensiva estão expostos a várias condições já descri
tos, ou seja, imobilização, neoplasia e infecção em ativi
dade. Podendo então, estar mais suscetíveis ao 
desenvolvimento de fraqueza e atrofia muscular. 

A atrofia muscular e perda de força observadas 
nos pacientes internados em Unidade de Terapia 
Intensiva não podem ser consideradas como decorrentes 
exclusivamente da inatividade física, mas sim 
conseqüência de distúrbios neuromusculares adquiridos. 
Polimiopatia de doença grave, miopatia com perda 
seletiva de filamento de miosina e miopatia necrotizante 
aguda de UTI são as formas mais comuns e seus fatores 
desencadeantes são, possivelmente, os mediadores 
inflamatórios da sepse e das altas doses de corticóides 
e relaxantes musculares utilizados 5 1 0 1 1 . 

Os dados da literatura atual sobre a perda de 
massa muscular em pacientes internados em UTI são 
ainda incompletos e os efeitos da atrofia muscular na 
recuperação motora após a alta não foram até o 
momento investigados. 

OBJETIVO 

Quantificar as perdas de massa muscular nos 
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva 
e avaliar seu impacto na recuperação hospitalar após a 
alta da Unidade de Terapia Intensiva é objetivo do 
presente estudo. 

PACIENTES E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado no Centro de 
Tratamento e Pesquisa - Hospital do Câncer - Fun
dação Antônio Prudente, após sua aprovação pela 
Comissão de Ética em Pesquisa, entre julho de 2001 
a janeiro de 2002. 

Os critérios de inclusão foram: pacientes 
oncológicos, internados na UTI e com previsão de 
internação maior que 72 horas. Os pacientes excluídos 
ao estudo foram os que apresentavam instabilidade 
hemodinâmica grave, piora do quadro hemodinâmico 
após 72 horas da instalação do tratamento, sepse não 
responsiva ao tratamento, pacientes com miopatias co
nhecidas, pacientes com comprometimento neurológi
co e plegia ou paresia de membros inferiores e supe
riores, pacientes amputados. 

A massa muscular foi avaliada pela 
determinação da espessura dos músculos quadriceps 
(reto femoral) e gastrocnêmio, por meio de 
ultra-sonografia transcutânea (Toshiba, modelo Tosbee, 
transdutor linear 7,5MHz cod.PLF-705S), no dia da 
inclusão no protocolo e após cinco dias. 



sedativos e bloqueadores neuromusculares. 
Após a alta da UTI os pacientes perma

neceram em acompanhamento fisioterapêutico, 
padronizado pelo Serviço de Fisioterapia conforme o 
seguinte protocolo: atendimento realizado duas vezes 
ao dia, de acordo com as condições clínicas de cada 
paciente através de exercícios passivos, ativos, ativos 
assistidos, resistidos, isométricos, alongamentos para 
as articulações de quadril, joelho, tornozelo, pé e 
posteriormente deambulação . 

A recuperação para as atividades motoras foi 
avaliada diariamente por meio de um questionário desde 
sua admissão na enfermaria até a alta hospitalar, pela 
fisioterapeuta responsável pelo estudo. Seus dados 
foram registrados em uma ficha própria, conforme 
Figura 1. 

Com auxílio (1) Sem auxílio (2) Não se aplica (0) 

DATA 

Mudança de decúbito 

Banho no leito 

Banho no chuveiro 

Transferência de decúbito para posição sentada 

Transferência de posição sentada para ortostática 

Deambulação 

Figura 1 - Atividades motoras. 

As medidas foram feitas sempre com o mes
mo aparelho e pelo mesmo médico de ultra-sonografia, 
com o paciente e o membro em estudo na mesma 
posição, do mesmo lado. Para o músculo quadriceps 
as medidas foram tomadas no ponto médio entre a 
prega inguinal e a base da patela, para o músculo 
gastrocnêmio no terço médio entre a superfície poplítea 
e a inserção do tendão de aquiles. Os locais de medi
da foram marcados com corante verde brilhante para 
diminuir a possibilidade de erro na leitura. A perda de 
massa muscular foi calculada como porcentagem da 
segunda medida em relação à primeira. 

Durante a internação na Unidade de Terapia 
Intensiva, de cada paciente foram coletados diariamente 
os dados relativos à doença, infecção, aporte nutricional, 
ventilação mecânica, uso de antibióticos, corticóides, 

RESULTADOS 

Foram acompanhados sete pacientes (quatro 
homens e três mulheres), com idade de 47 a 65 anos, 
de acordo com os critérios de elegibilidade. 

Os dados referentes à avaliação e suporte 

nutricional estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 - índice de massa corpórea(IMC) e dados do suporte 
nutricional. 

Variáveis N = 7 IMC (%) 
Min 18,9 
Máx 30,4 
Média ± dp 23,0 ± 4,0 

Aporte Calórico(Kcal/dia) Min 600 
Máx 1900 
Média ± dp 1166,6 ±476,1 

Aporte protéico (G/dia) Min 24 
Máx 60 

Média ± dp 42,3 ± 13,04 

Os principais diagnósticos da admissão na UTI 
foram: quatro casos de insuficiência respiratória 
(56,6%), um caso de rebaixamento do nível de cons
ciência (28,6%o) e um caso de choque séptico (14,3%). 
Todos os pacientes apresentavam infecção, sendo 
57,1%) em pulmão, 28,6%) em vias urinárias e 14,3 %> 
em pleura. Todos os casos estavam em ventilação 
mecânica sob esquema de sedação e 83,3% dos ca
sos utilizaram corticóide. Em nenhum caso foi utiliza
do bloqueador neuromuscular. 

Observou-se diminuição média da espessura 
do músculo gastrocnêmio de 28,5%> (13,1 a 37,5%) e 
do músculo quadriceps de 34,6 % (11,2 a 62,7%), con
forme Tabela 2. 

Dos sete pacientes acompanhados quatro re
ceberam alta da UTI e puderam ser acompanhados na 
enfermaria. Os dados referentes à perda de massa 
muscular, ao tempo de permanência na UTI e ao inter
valo de tempo até a recuperação para as atividades 
motoras estão descritas na Tabela 3. 



Tabela 2 - Valores das medidas e espessuras dos músculos e variação entre as medidas. 

Paciente I a Medida 2 a Medida % Diminuição da espessura 
(mm) (mm) do músculo 

Quadriceps 1- 14,0 7,9 43,5 
2- 11,8 4,4 62,7 

3- 16,3 12,8 21,4 

4- 11,7 4,8 58,9 

5- 9,4 7,8 17,0 

6- 10,7 7,7 28,0 

7- 7,1 6,3 11,2 

Média 11,6 7,4 34,7 

Gastrocnêmio 1- 8,3 15,9 13,1 

2- 8,3 6,4 22,0 

3- 11,7 7,8 33,3 
4- 8,4 6,1 27,0 
5- 12,3 8,4 31,7 
6- 14,9 9,3 37,5 
7- 7,5 4,9 34,6 

Média 10,2 8,4 28,5 

Dos sete pacientes acompanhados quatro re- muscular, ao tempo de permanência na UTI e ao in-
ceberam alta da UTI e puderam ser acompanhados tervalo de tempo até a recuperação para as ativida-
na enfermaria. Os dados referentes à perda de massa des motoras estão descritas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Recuperação das atividades motoras após a alta da UTI. 

Paciente Tempo de % Diminuição % Diminuição da Intervalo para recuperação da capacidade de realização 
permanência da espessura espessura do das atividades motoras sem auxílio (dias) 
UTI (dias) do quadriceps gastrocnêmio 

Mudança de Sentar Deambular Evolução 
Decúbito 

1- 16 43,5 13,1 >13 >13 >13 Óbito 
2- 09 62,7 22 0 0 3 Alta hospitalar 

3- 09 21,4 33 3 7 7 Alta hospitalar 

4- 08 58,9 27 0 5 5 Alta hospitalar 

DISCUSSÃO 

Os achados da literatura mostram claramente 
que a imobilização no leito provoca complicações como 
a diminuição da força e atrofia muscular, perda de 
massa óssea, alterações cardiovasculares 6 ' 7 1 4 1 5 1 7 . 

Neste estudo todos os pacientes permanece
ram na UTI em ventilação mecânica, sob esquema de 
sedação e, mesmo recebendo aporte calórico e protéico 
e cuidados da fisioterapia rotineiramente, apresenta
ram expressiva perda de massa muscular. Em um 
período de 5 dias, o músculo gastrocnêmio reduziu o 

seu volume entre 13,1 a 37,5 % e o músculo quadriceps 
reduziu a massa muscular entre 11,2 a 62,7 %. 

O imobilismo entretanto, não é o único fator 
determinante de atrofia muscular. Em pacientes com 
câncer, a perda de massa muscular pode também ser 
causada pela indução de drogas citostáticas que levam a 
anorexia, náusea, diminuindo a ingestão de proteínas, como 
também as freqüentes infecções e sepses que contribuem 
para o metabolismo muscular, promovendo o catabolismo 
protéico com perda de massa muscular 1 ' 4 1 2 1 8 . 



Sti l ler 1 6 em uma revisão da l i teratura, 
demonstrou que os exercícios realizados passivamente 
para manter a mobilidade das articulações, melhorar 
a força e função muscular e diminuir os riscos 
circulatórios em pacientes internados em UTI, 
contribuem apenas para um significativo aumento no 
metabolismo e nas variações hemodinâmicas , 
aumentando 15% o consumo de oxigênio. 

O corticóide é comum no tratamento de pa
cientes em UTI e foi utilizado em 6 casos do nosso 
estudo. O efeito colateral causado na musculatura 
esquelética tem sido descrito por causar miopatias, 
levando à atrofia das fibras do tipo I e predominante
mente do tipo II b 2 . 

O pequeno número de casos do nosso estudo 
não nos permitiu correlacionar com segurança a per
da de massa muscular e o real comprometimento após 
a alta da UTI. 

Dos sete casos acompanhados na UTI, qua
tro receberam alta para a enfermaria e foram avalia
dos quanto à evolução para as atividades motoras. 
Dos quatro pacientes um faleceu 15 dias após a alta 
da UTI e três conseguiram deambulação sem auxílio 
num período que variou entre três a sete dias. 

Embora não se possa correlacionar a perda 
de massa muscular com o tempo de recuperação para 
as atividades motoras após a alta da UTI, o tempo de 
permanência maior na UTI parece influenciar na re
cuperação das atividades motoras. 

O número de casos avaliados é pequeno e 
não permite comparações ou análises de variáveis. O 
fato do paciente recuperado mais rapidamente ter sido 
aquele que apresentou a maior perda de massa 
muscular não é significativo, já que diversas outras 
variáveis clínicas, incluindo atividade do tumor primá
rio, podem ter interferido nos resultados. 

Le Blanc et al. 1 3 demonstraram que em indi
víduos sadios voluntários o repouso de até 17 sema
nas leva à acentuada atrofia muscular cuja magnitu
de será proporcional à atividade regular de cada 
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grupo muscular. 

Os pacientes avaliados apresentaram acen

tuada diminuição da espessura muscular já em cinco 

dias. Acredita-se que a presença de tumor, estado 

nutricional comprometido e ocorrência de infecção 
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da força e diâmetro das fibras musculares tipo I do 

músculo sóleo 1 9 e diminuição da massa magra, 

aumento da massa gordurosa e diminuição da síntese 

protéica corporal8. 

A perda de massa muscular pode ser 

explicada pela diminuição da força do músculo e 

acredita-se que a eletroestimulação pode aumentar 

ou manter a força dos mesmos 7. 

Outros estudos demonstram que a força pode 
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contração submáxima (65% a 75% da máxima) 1 4 e 

que os exercícios resistidos contribuem para manter a 

síntese protéica do músculo 9. 

CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou expressiva diminuição 
de massa muscular, apesar de todos os pacientes 
receberem fisioterapia diariamente. Não é possível, 
entretanto, estabelecer uma clara correlação entre a 
perda de massa muscular e o impacto na recuperação 
das atividades motoras após a alta da UTI . 

Maiores investigações são necessárias para 
correlacionar a perda de massa muscular com a 
recuperação hospitalar após a alta da UTI, como 
também as técnicas e recursos fisioterapêuticos 
utilizados em pacientes internados em UTI com a 
diminuição de atrofia muscular e com a abreviação do 
tempo de internação hospitalar. 
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RESUMO: Os instrumentos de medidas 
devem ser analisados quanto a sua utilidade 
clínica e respaldo científico em diferentes 
populações. O objetivo desse estudo foi 
avaliar a confiabilidade inter-examinadores do 
flexímetro (Fleximeter®) em um grupo de 12 
sujeitos adultos maduros e idosos 
assintomáticos de ambos os sexos, através 
do índice de Correlação Intraclasses (ICI). 
Os resultados mostraram que o equipamento 
apresentou alta confiabi l idade inter-
examinadores nos movimentos de rotação da 
coluna cervical, flexão de quadril em 
ortostatismo, flexão do quadril com joelho 
estendido e fletido, flexão de joelho, flexão 
dorsal e flexão plantar do tornozelo. A 
confiabilidade do instrumento foi moderada 
e baixa nos movimentos de flexão lateral da 
coluna cervical, na flexão e extensão do 
cotovelo, na flexão anterior, flexão lateral e 
extensão do tronco, na extensão do quadril 
em ortostatismo e em decúbito ventral e na 
extensão de joelho. A partir dos resultados 
do presente estudo não é possível afirmar 
que o Fleximeter seja um instrumento 
confiável para medidas de flexibilidade do 
corpo em geral. O fato do instrumento 
apresentar diferentes índices de confiabilidade 
entre os vários movimentos pesquisados e 
as dificuldades encontradas na sua utilização 
sugerem que o mesmo necessi ta de 
aprimoramento técnico e que outros estudos 
devam ser realizados, a fim de determinar 
sua confiabilidade em outras populações. 

DESCRITORES: Reprodutibilidade de 
resultados. Adultos. Idoso. Maleabilidade. 
Sensibilidade e especificidade. Equipamentos 
e provisões. 

ABSTRACT: Measurement instruments 
should be analyzed according to their clinical 
application and their scientific validity 
tested in different popula t ions . The 
purpose of the present study was to verify 
the inter-rater reliability of a Fleximeter in 
a group of 12 mature adults and 
asymptomatic elderly subjects using the 
Intraclass Correlation Coefficient (ICC). 
Our results showed that the Fleximeter 
presented high inter-rater reliability for 
cervical spine rotation, hip flexion in 
orthostat ic posi t ion, hip flexion with 
extended and flexed knee, dorsal and plantar 
flexion of the ankle, and knee flexion. The 
reliability of this instrument was moderate 
for lateral flexion of the cervical spine, 
forward trunk flexion, elbow flexion and 
extension, and hip extension in orthostatic 
position as well as ventral decubitus. 
Final ly, lateral t runk flexion, t runk 
extension, and knee extension showed low 
reliability. According with the results of the 
present study it is not possible to validate 
the Fleximeter as a reliable instrument to 
assess the joints of the body. Our results 
have demonstrated that there was a wide 
variation of reliability indices among the 
movements assessed, and the fleximeter 
was difficult to manage management. 
Therefore, it is recommended that other 
studies should be developed to technically 
improve this instrument and establish its 
reliability in a more diversified population. 

KEY WORDS: Reproducibility of results. 
Adult. Aged. Pliability. Sensitivity and 
specificity. Equipment and supplies. 
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INTRODUÇÃO 

Flexibilidade refere-se à capacidade de 
mover uma ou mais articulações até a 
completa amplitude de movimento 

(ADM) e foi reconhecida como componente essencial 
à performance física e para a adequada 
funcionalidade h u m a n a 3 1 3 . Segundo Saudek e 
Palmer 1 6, independente da população, a flexibilidade 
contribui para a realização das tarefas diárias, das 
atividades profissionais e de lazer e, quando diminuída, 
resul ta em prob lemas pos tura i s , dores e 
incapacidades 4 , 5 , 1 8 . 

A perda da flexibilidade ou da ADM é bem 
documentada com o avanço da idade 4 ' 5 ' 6 1 1 1 5 , e está 
relacionada à dificuldade em utilizar escadas, em le
vantar-se de uma cadeira, bem como à necessidade 
de deambular com auxíl io 4 , 5 , 2 0 , e à ocorrência de 
q u e d a s 7 , 9 1 9 . 

Medidas de ADM são rotineiramente utili
zadas com objetivo de avaliar a mobilidade articular, 
planejar programas de intervenção e traçar objetivos 
reais para os indivíduos 2 1. Em idosos, além destes 
objetivos, medidas de flexibilidade, força, equilíbrio e 
coordenação são úteis para avaliar e intervir em cada 
componente individualmente, a fim de manter um ade
quado desempenho funcional8. 

Vários instrumentos foram desenvolvidos 
para aval iar a mobi l idade ar t icular , como o 
goniômetro 1 3, o flexímetro da marca Fleximeter®1 e 
o Flexometer de Leighton 2. A avaliação científica 
de um instrumento de medida envolve a análise de 
três propriedades psicométricas: validade, sensibili
dade e confiabilidade. A validade diz respeito à ca
pacidade que um instrumento possui de medir o que 
ele se propõe e sensibilidade está relacionada à ca
pacidade de um instrumento de detectar mudanças 
clinicamente importantes 1 0. A confiabilidade permi
te saber o quanto uma medida é consistente e livre 
de erro em distintas situações. Além disso, estudos 
de confiabilidade permitem definir a utilidade de um 
equipamento para um ou vários examinadores, pos
sibilitando grande aplicabilidade clínica. Há quatro 
tipos de confiabilidade: a confiabilidade intra-exami-
nador é avaliada quando uma mesma pessoa mede a 
mesma var iável em diferentes s i tuações ; a 
confiabilidade interexaminadores é avaliada quando 

diferentes pessoas obtêm medidas da mesma variá
vel; formas paralelas de confiabilidade são avaliadas 
quando diferentes formatos do mesmo teste avaliam 
a mesma variável; a consistência interna é avaliada 
quando as partes de um único teste são desenhadas 
para testar o mesmo elemento produzindo resultados 
similares 1 0. 

Estudos de confiabilidade têm sido analisados 
utilizando coeficientes de correlação. Análises de 
correlação refletem o grau de associação entre dois 
valores. Existem vários tipos de coeficientes de 
correlação que podem ser aplicados a uma variedade 
de estudos e dados 1 2. O Coeficiente de Correlação de 
Pearson (CCP) é o mais comumente utilizado quando 
as variáveis são contínuas e com uma distribuição 
normal. Este coeficiente é baseado no conceito de 
covariância, no qual se espera que as variáveis se 
modifiquem em padrões similares. Embora o CCP 
apresente a forma de variação entre as medidas, de 
maneira quantitativa, esse coeficiente nada informa 
sobre a concordância entre as mesmas. Outra 
caracterís t ica do CCP é que essa análise não 
diferencia o componente de variabilidade que é 
atribuído ao erro das reais diferenças entre os dados. 
Além disso, as análises de correlação são bivariadas, 
ou seja, apenas duas variáveis podem ser 
correlacionadas simultaneamente, o que dificulta uma 
análise mais completa da confiabilidade12. Por se tratar 
de uma estimativa limitada para confiabilidade, o CCP 
tem sido substituído pelo índice de Correlação 
Intraclasses (ICI). OICI é o índice que mais se aplica 
a análises de confiabilidade, pois reflete a correlação 
e a con-cordância entre as variáveis. O ICI pode ser 
aplicado sem distorção de dados na escala ordinal 
quando se assume que os intervalos entre as medidas 
são equivalentes1 2. Como em outras formas de análise, 
não há valores fixos para determinar o grau de 
confiabilidade pelo ICI. Em geral, sugere-se que 
valores acima de 0,75 são indicativos de alta 
confiabilidade e, aqueles abaixo de 0,75 indicam baixa 
a moderada confiabilidade1 2. Estatisticamente, o ICI 
tem algumas vantagens, como poder ser usado para 
avaliar a confiabilidade entre vários examinadores, 
permitindo uma ampla aplicabilidade clínica, e o fato 
dos estudos com o ICI não requererem o mesmo 
número de examinadores por sujeito, concedendo uma 
grande flexibilidade aos estudos clínicos. 



Profissionais como fisioterapeutas devem 
obter medidas que sejam exatas, confiáveis e 
equiparáveis. Para isso, é imprescindível a utilização 
de instrumentos que tenham sido avaliados quanto à 
utilidade prática e ao respaldo científico. Assim, o 
objetivo desse estudo foi determinar a confiabilidade 
interexaminadores do equipamento Fleximeter" em 
indivíduos adultos maduros e idosos assintomáticos. 

C A S U Í S T I C A E M É T O D O S 

P a r t i c i p a n t e s 

Participaram do estudo 12 indivíduos adultos 
maduros e idosos de ambos os sexos. Todos eram 
destros, sedentários e assintomáticos. Esses indivíduos 
foram submetidos a uma avaliação fisioterapêutica na 
qual não foram observados deficits funcionais, dores 
ou alterações posturais. Todos os participantes assi
naram um termo de consentimento para participação 
no estudo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 

E q u i p a m e n t o 

O flexímetro da marca Fleximeter" (Figu
ra 1) é um equipamento projetado a partir dos es
tudos de Leighton, desenvolvido e fabricado no 
Brasil, sob patente e registro do Instituto Code de 
Pesquisas. O princípio de medição é baseado em 
um mecanismo de ação gravitacional, que dispen
sa calibrações ou correções para medidas diretas e 
sucessivas. Utiliza uma escala em graus para me
didas de ângulos articulares, é portátil e possui uma 
fita para fixá-lo na articulação a ser medida, dei
xando as mãos do avaliador livres 1. 

A v a l i a ç ã o d a c o n f i a b i l i d a d e i n t e r e 

x a m i n a d o r e s 

A flexibilidade foi avaliada bilateralmente 
e cada movimento foi realizado ativamente pelo 
indivíduo, ao longo do arco de movimento. As 
medidas analisadas foram aquelas obtidas no lado 
direito do corpo, observando-se, para isso, o lado 
dominante dos indivíduos e uma redução no número 
de análises realizadas. 

Para a avaliação da confiabilidade intere
xaminadores do Fleximeter foram obtidas medi
das das seguintes articulações: coluna cervical, 
cotovelo, tronco, quadril, joelho e tornozelo. Os 
indivíduos foram avaliados no Ambulatório do 
Hospital das Clínicas da UFMG utilizando-se, 
quando necessário, a mesma maca e cadeira para 
a realização dos testes. Para coleta de dados, os 
participantes foram avaliados, sem aquecimen
to prévio e em dois momentos diferentes duran
te o período de dois a três dias Cada indivíduo 
foi avaliado por duas vezes e por cada examina-
dor, conferindo-se um intervalo de dois a três 
dias entre as medidas feitas pelos dois examina-
dores. Cada movimento articular foi repetido 3 
vezes, e encontrou-se a média das 3 medidas 
obtidas nas duas sessões. 

P r o c e d i m e n t o s 

Os participantes foram posicionados se
gundo o manual de instruções do Fleximeter 1 . 
De acordo com este manual, o equipamento deve 
ser colocado paralelamente ao eixo da articula
ção a ser medida. 

Na coluna cervical, foram feitas medidas 
dos movimentos de rotação e flexão lateral. Para o 
movimento de rotação, o indivíduo foi posicionado 
em decúbito dorsal (DD) e orientado a rodar a 
cabeça o máximo possível no plano transversal, 
mantendo os ombros sobre a maca e o Fleximeter 
foi colocado no ápice da cabeça e fixado ao queixo. 
Para o movimento de flexão lateral, o indivíduo foi 
pos ic ionado assentado com a coluna ereta e 
orientado para que o movimento fosse realizado sem 
rodar a cabeça, no plano frontal e o Fleximeter 



foi colocado atrás da cabeça, na região occipital. 

Na articulação do cotovelo, foram medidos 

os movimentos de flexão e extensão no plano sagital, 

em ortostatismo. Em ambas as medidas, o indivíduo 

foi posicionado com o membro superior ao lado do 

corpo e o Fleximeter posicionado distalmente no 

antebraço sobre o processo estilóide do rádio. O 

sujeito foi orientado a não movimentar o ombro 

durante a realização dos movimentos. Na extensão, 

iniciou-se o movimento com o cotovelo fletido a 90°. 

No tronco, foram feitas medidas dos mo

vimentos de flexão anterior, extensão e flexão 

lateral em ortostatismo. Para o movimento de flexão 

anterior e de extensão no plano sagital, o indivíduo 

foi posicionado com os braços elevados em direção 

ao teto e estendidos e foi orientado a manter os 

joelhos estendidos durante o movimento. O Fleximeter 

que, segundo o manual de instruções, deve ser 

posicionado na região torácica sobre o ângulo inferior 

da escapula direita, foi colocado ao lado do tórax 

próximo a região mamaria. Na flexão lateral de 

tronco, o indivíduo foi posicionado com os membros 

inferiores unidos e estendidos e orientado a não rodar 

o tronco durante o movimento. 

Na articulação do quadril, os movimentos 

avaliados foram flexão e extensão em ortostatismo, 

flexão com joelho fletido e estendido em DD e ex

tensão em decúbito ventral (DV) no plano sagital. 

Para os movimentos de flexão e extensão em 

ortostatismo, o indivíduo foi posicionado com os bra

ços elevados em direção ao teto e estendidos e o 

Fleximeter foi colocado lateralmente acima da crista 

ilíaca direita. 

Na flexão de quadril com o joelho estendido 
e joelho fletido, o Fleximeter foi colocado no trocânter 
maior do fêmur a ser medido e o membro não avaliado 
permaneceu estendido em ambos os movimentos. 
Para o movimento de extensão de quadri l , o 
Fleximeter foi posicionado da mesma maneira 
descrita anteriormente e o indivíduo em DV foi 
orientado a não retirar a espinha ilíaca ântero-superior 
do apoio. 

Na articulação do joelho, mediram-se os 

movimentos de flexão e extensão no plano sagital, 

em DV. Nestes mov imen tos , o indiv íduo foi 

posicionado com os pés ultrapassando a borda da 

maca e o Fleximeter posicionado acima do maléolo 

lateral, no membro a ser medido. O movimento 

de extensão foi realizado com o joelho posicionado 

a 90° de flexão. 

No tornozelo, foram avaliados os movimentos 

de flexão e extensão no plano sagital. O indivíduo foi 

posicionado assentado sobre a maca com a arti

culação avaliada ultrapassando a borda da mes

ma. O Fleximeter foi colocado lateralmente ao 

primeiro metatarsal e o movimento foi iniciado 

após a articulação ser posicionada em neutro pelo 

examinador. 

Análise estatística dos dados 

Os dados foram analisados através do "ín

dice de Correlação Intraclasses" (ICI) para deter

minar a confiabilidade interexaminadores. 

RESULTADOS 

Seis homens e seis mulheres com idade 

variando entre 52 e 68 anos (média 61,5 ± 6,2 

anos) participaram do estudo. 

Os resultados da avaliação da confiabilidade 

in terexaminadores (Tabela 1) mostraram alta 

confiabilidade do Fleximeter para os movimentos de 

rotação da coluna cervical, flexão de quadril em 

ortostatismo, flexão de quadril com joelho estendido 

e joelho fletido, flexão de joelho, flexão dorsal e flexão 

plantar do tornozelo, com valores de ICI variando 

entre 0,76 e 0,83. Com relação aos movimentos de 

flexão lateral da coluna cervical, flexão e extensão 

do cotovelo, flexão anterior do tronco, extensão de 

quadril em ortostatismo, extensão de quadril em DV 

a confiabilidade foi moderada e os valores de ICI 

variaram entre 0,44 e 0,71. Para os movimentos de 

extensão e flexão lateral de tronco, extensão de joe

lho, os valores de ICI foram iguais ou menores 

que 0,37, demonstrando baixa confiabilidade. 



Tabela 1 - Confiabilidade interexaminadores do Fleximeter em distintos movimentos (n=12). 

Articulação Movimentos ADM 1* ADM 2 ** ICI 

Coluna cervical Rotação 55,08 ± 9,43 58,0 ± 8,92 0,79 

Flexão lateral 27,83 ± 5,87 30,58 ± 6,86 0,55 

Cotovelo Extensão 91,66 ±7 ,43 91,33 ±9 ,03 0,63 

Flexão 152,66 ±10,14 162,50 ± 14,81 0,44 

Tronco Flexão anterior 82,25 ± 22,66 99,41 ±14,45 0,57 

Extensão 17,16 ± 4,10 20,66 ± 5,39 0,37 

Flexão Lateral 21,00 ±7 ,44 28,91 ±8 ,45 0,27 

Quadril Flexão (em pé) 55,91 ±21,03 55,66 ± 12,54 0,81 

Flexão(DD joelho ext) 54,08 ± 12,93 61,75 ± 11.88 0,82 

Flexão (DD joelho fie) 81,41 ±7 ,85 85,16 ± 10,20 0,82 

Extensão (DV) 15,66 ±7 ,45 22,50 ± 10,27 0,56 

Extensão (em pé) 12,91 ±4 ,85 11,66 ± 3,91 0,48 

Joelho Flexão 123,07 ±9 ,43 116,44 ± 15,07 0,76 

Extensão 100,00 ±4 ,45 94,25 ± 9,25 0,21 

Tornozelo Dorso flexão 14,33 ±6 ,91 18,83 ± 6,20 0,76 

Flexão plantar 46,33 ± 9,70 50,75 ± 12,25 0,83 

* Média e desvio padrão da amplitude de movimento (ADM) medida em graus, pelo examinador 1. 
** Média e desvio padrão da amplitude de movimento (ADM) medida em graus, pelo examinador 2. 
ICI: índice de Correlação Intraclasse. 
ext. = extensão; fie. = flexão; DD = decúbito dorsal; DV = decúbito ventral 

DISCUSSÃO 

O presente estudo foi desenhado para 
investigar a confiabilidade interexaminadores do 
Fleximeter em uma população de adultos maduros e 
idosos assintomáticos. Os resultados da avaliação da 
confiabilidade interexaminadores mostraram diferentes 
valores de ICI entre os vários movimentos pesquisados, 
indicando alta confiabilidade do Fleximeter para 
medidas de flexibilidade em alguns movimentos e 
moderada a baixa confiabilidade em outros. 

Achour Júnior e Queiroga2 compararam me
didas de flexibilidade do quadril e do tronco entre o 
Fleximeter e o Flexometer de Leighton em indivíduos 
com idade variando entre 9 e 17 anos. Os instrumen
tos demonstraram valores altos de correlação nos 
movimentos de extensão e flexão de quadril com joe
lho fletido e estendido, flexão e extensão de tronco, 
através da análise do coeficiente de correlação sim
ples. Queiroga et al. 1 4 realizaram um estudo de corre

lação com atletas jovens para comparar as medidas 
de flexibilidade de tronco e de quadril obtidas pelos 
instrumentos Fleximeter e Banco de Wells. O estudo 
demonstrou a existência de uma correlação entre os 
instrumentos através do CCP (r= 0,75). Tais resulta
dos foram obtidos em indivíduos jovens e atletas dife
rentemente da população mais idosa utilizada no pre
sente estudo. Embora os estudos citados anteriormente 
tenham encontrado altos valores de correlação nas 
medidas de flexibilidade com o Fleximeter, isso não 
significa que a concordância também o seja, visto que 
o CCP apresente algumas limitações para se estabe
lecer a confiabilidade de uma medida, como já men
cionado anteriormente. 

O ICI é o índice que mais se aplica a análises 
de confiabilidade, pois, além da correlação, reflete 
também a concordância entre as variáveis 1 2 e tal índi
ce tem sido amplamente utilizado na literatura. O 



estudo de Schenkman et al. 1 7 , por exemplo, reali
zado em indivíduos adultos e idosos, demons
trou alta confiabilidade interexaminadores, atra
vés do ICI (r = 0,97) para o ins t rumento 
Functional Axial Rotation que mede a flexibili
dade em movimentos combinados axiais. 

Segundo Portney e Watk ins 1 2 , a lgumas 
razões poder iam expl icar ba ixos índices de 
confiabilidade obtidos pelo ICI. A primeira razão seria 
a falta de concordância entre os examinadores. No 
presente es tudo, os examinadores possu íam 
experiência quanto ao manuseio e uso do Fleximeter 
uma vez que fizeram um treinamento em conjunto e 
que utilizavam o equipamento com freqüência. Outra 
razão para um baixo valor de ICI pode estar associada 
à falta de variabilidade nas medidas de uma amostra. 
Sabe-se que a confiabilidade é baseada na proporção 
da variabilidade total observada, que é atribuída ao 
erro. Logo, quanto maior for a variabilidade de uma 
amostra, o componente de erro será proporcional
mente menor a esta. Uma pequena variabilidade entre 
as medidas obtidas nesse estudo pode ter contribuído 
para diminuir os valores de confiabilidade do 
Fleximeter através do ICI. 

Tecnicamente, algumas dificuldades foram 
encontradas com relação ao uso e posicionamento 
do equipamento, particularmente nos movimentos 
onde o Fleximeter apresentou baixa confiabilidade. 
Observou-se que o aparelho é pouco sensível na
quelas articulações, cujos movimentos articulares são 
de pequena amplitude como na flexão lateral da co
luna cervical e do tronco, assim, foi necessário repe
tir o movimento algumas vezes ou executá-lo mais 
bruscamente para se obter o dado numérico neces
sário. Além disso, durante a realização desses movi
mentos os participantes do presente estudo apresen
taram dificuldades em realizá-los no plano frontal. 
Mesmo sendo orientados a não rodar a articulação 
durante o movimento, a flexão lateral era realizada 
com alguma rotação, o que pode ter contribuído para 
os baixos valores de confiabilidade encontrados. 

Em algumas articulações como cotovelo, 
joelho e tornozelo, o aparelho deveria ser posicionado 
em referências anatômicas que não proporcionavam 
uma base estável para o mesmo, como maléolo late
ral, processo estilóide do rádio, dentre outros 1. Nes
ses casos, procurou-se ajustar a fita de velcro na 

articulação o máximo possível de acordo com a 

tolerância do indivíduo, a fim de se obter maior 

estabilidade para a medida. 

Nos movimentos de flexão e extensão do 

cotovelo, as medidas obtidas com o Fleximeter apre

sentaram moderada confiabilidade. O fato de tais me

didas terem sido obtidas em ortostatismo pode ter 

comprometido a estabilidade tanto do membro quan

to do equipamento na articulação. Tais medidas tam

bém podem ser realizadas em DD, o que pode favo

recer uma maior estabilidade nas articulações 

proximais e, provavelmente, obter-se índices de 

confiabilidade mais altos. 

De acordo com o manual de instruções do 

Fleximeter 1, a extensão de joelho deve ser medida 

estando o indivíduo posicionado em DV e joelhos 

ultrapassando a borda da maca. O fato dos indivíduos 

demonstrarem uma certa sensação de instabilidade 

nessa posição, fez com que a medida fosse realizada 

em DV, porém estando apenas os pés para fora do 

apoio. Tal adaptação na padronização do teste pode 

ter influenciado a confiabilidade do Fleximeter nesse 

movimento. 

CONCLUSÃO 

O flexímetro da marca Fleximeter® mostrou 

altos índices de confiabilidade interexaminadores, 

através do ICI, para os movimentos de rotação da 

coluna cervical, flexão de quadril, flexão de joelho, 

dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo. Por outro 

lado, para os movimentos de flexão lateral da coluna 

cervical, flexão e extensão do cotovelo, flexão e 

extensão de tronco e extensão de joelho, o Fleximeter 

apresentou moderada e baixa confiabilidade. 

A partir dos resultados do presente estudo 
não é possível afirmar que o Fleximeter seja um ins
trumento confiável para medidas de flexibilidade das 
diversas articulações testadas. O fato de o instru
mento apresentar diferentes índices de confiabilidade 
entre os vários movimentos pesquisados e as dificul
dades encontradas na sua utilização sugerem que o 
mesmo necessita de aprimoramento técnico e que 
outros estudos devam ser realizados, a fim de deter
minar sua confiabilidade em diversas populações. 
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R E S U M O : O diagnóst ico preciso de 
hipóxia perinatal é motivo de controvérsias 
na literatura. O índice de Apgar tem sido 
amplamente utilizado, entretanto gera con
flitos quanto ao seu valor preditivo em re
lação ao estado neurológico fetal. Vários 
estudos vêm sendo desenvolvidos e preco
nizam a análise da gasimetria do cordão 
umbilical como um dado preciso e objeti
vo a ser adicionado na avaliação fetal ao 
nascimento. Este estudo propõe uma revi
são dos princípios básicos e relevância da 
gasimetria umbilical, e sugere uma refle
xão sobre a possível adoção dessa prática 
em gestantes de alto risco. Quanto mais 
objetivos forem os parâmetros que defi
nam ou indiquem uma possível lesão neu
rológica fetal, mais precoce será a atuação 
de toda a equipe interdisciplinar envolvi
da no atendimento neonatal. 

DESCRITORES: Gasimetria/métodos. 

Asfixia neonatal/sangue. Cordão umbilical/ 

fisiopatologia. índice de Apgar. Gravidez 

de alto risco. Asfixia neonatal/prevenção & 

controle. 

ABSTRACT: According to the literature, 
the diagnosis of perinatal hypoxia is 
controversial. Although the Apgar score has 
been largely utilized as an assessment tool, 
its predictive value for neurological fetal 
status has generated conflicting issues. 
Several studies support the idea that the 
gasometric analysis of the umbilical cord 
is an accurate and objective way to assess 
the fetus at birth. The purpose of this 
present study was to review the basic 
principles of the gasometric analysis as well 
as its relevance. We further evaluated the 
possibility to adopt such a practice in high 
risk pregnant women. The more accurate 
and quicker a fetal neurological injury is 
determined, the sooner and more precise 
may be the in tervent ion of the 
interdisciplinary team involved in the 
neonatal care. 

K E Y W O R D S : Blood gas analys is / 

methods. Asphyxia neonatorum/blood. 

Umbilical cord/physiophatology. Apgar 

score. Pregnancy, high-risk. Asphyxia 

neonatorum/prevention & control. 
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INTRODUÇÃO 

Odesenvolvimento de hipóxia perinatal 
é motivo de preocupação no manejo 
obstétrico do parto. Com o avanço 

tecnológico, surgiram vários métodos que permitem 
uma melhor vigilância fetal, porém o estabelecimento 
de parâmetros precisos para um diagnóstico da asfixia 
fetal (hipóxia neonatal) ao nascimento permanece 
ainda difícil. 

A avaliação clínica do neonato ao nascimento 
pelos valores de Apgar é um método fácil amplamente 
utilizado, suscitando alguns questionamentos em 
relação a sua subjetividade e ao seu real valor preditivo 
quanto ao acometimento neurológico fetal 1 7 2 2 . 

Valores menores que 7 no I o minuto após o 
nascimento têm sido associados à ocorrência de asfixia 
durante o parto. Entretanto, seus parâmetros podem 
sofrer influência e apresentar-se alterados por outros 
fatores além de um episódio de hipóxia. A maturidade 
do feto, sedação materna, condições neurológicas e 
cardiorespiratórias podem interferir na freqüência 
cardíaca, tonus e respiração fetal e, consequentemente, 
afetar o resultado do Apgar 1. 

A Academia Americana de Pediatria 1 e a 
Faculdade Americana de Obstetrícia e Ginecologia 
(apud GILSTRAP et al. 8) relatam que apenas os 
valores de Apgar não devem ser considerados como 
evidência ou conseqüência da asfixia. Do mesmo 
modo, segundo Sykes et al. 2 5, prejuízos neurológicos 
causados por asfixia perinatal podem desenvolver-se 
em crianças que apresentem valores de Apgar normais. 

Baseados nestas evidências, vários autores 
têm preconizado a utilização da gasimetria umbilical 
como um dado bastante objetivo a ser acrescentado 
na avaliação fetal ao nasc imento 8 1 2 1 3 1 6 ' 2 7 . A análise 
do sangue do cordão umbilical permite uma avaliação 
objetiva do estado dos gases respiratórios, dos valores 
ácido-básico fetais e reflete as condições das trocas 
gasosas materno-fetal durante o trabalho de parto 1 4. 

Segundo Arikan et a l . 2 , uma definição 
rigorosa de asfixia grave deveria incluir a presença 
de acidose nos valores sangüíneos do cordão 
umbilical, a diminuição dos valores de Apgar e a 
evidência de prejuízo dos órgãos neonatais com 
presença de convulsões e disfunção cardíaca e renal. 
Diversos autores afirmam que a detecção de acidose 
sangüínea umbilical é o reflexo mais sensível de 
asfixia ao nascimento 1 5 ' 2 2 ' 2 5 2 7 . 

Portanto, o objetivo deste estudo é propor uma 
revisão dos princípios básicos e relevância da gasimetria 
umbilical e sugerir uma reflexão sobre a possível ado
ção dessa prática nas maternidades de atendimento às 
gestantes de alto risco. 

OS VASOS UMBILICAIS 

A placenta, através do espaço viloso, funciona 
como área de troca gasosa materno-fetal. A veia 
umbilical (VU) é responsável pela transferência do 
sangue oxigenado proveniente da placenta em direção 
ao feto, enquanto as artérias umbilicais (AAU) retornam 
o sangue não arterializado para a placenta 1 8. Essa 
relação é oposta aos vasos extra-uterinos, mas é a 
mesma quando comparada com as veias e artérias 
pulmonares, uma vez que a placenta funciona como o 
pulmão fetal1 9. 

O valor de pH fetal dos vasos umbilicais é 
menor que o materno. O sangue na VU sempre tem um 
valor maior de pH e P02 e menor de PC02 em relação 
às AAU 1 9 e reflete o estado ácido-básico materno, a 
função placentária, além do estado ácido-básico 
fetal 2 1 , 2 6. O sangue arterial umbilical reflete o estado 
fetal, porque flui diretamente a partir do feto. A 
quantidade de bicarbonato e base excess é 
aproximadamente a mesma nesses vasos 1 9. 

A maioria dos autores 3 , 1 6 , 2 1 , 2 6 preconiza a coleta 
e análise de ambos os sangues arterial e venoso para 
melhor interpretação dos valores e informação da causa 
do distúrbio ácido-básico. Na presença de compressão 
de cordão, existe uma grande diferença no pH e na 
gasometria dos sangues arterial e venoso3. Nos casos 
de prolapso de cordão, há valores acidóticos no sangue 
das AAU e valores normais na VU. Quando a função 
placentária está anormal ou existe um distúrbio ácido-
básico materno, os sangues arterial e venoso estão 
anormais 2 6. 

Apesar do sangue arterial umbilical refletir o 
estado tecidual fetal e dos autores preconizarem-lhe a 
utilização de tais valores gasimétricos como escolha 
para indicação de acidose fetal, obter o valor da VU 
proporciona um melhor entendimento da causa da 
acidose. Se houver necessidade de escolha, no entanto, 
os autores 1 6 , 2 1 2 6 sugerem que se deve optar pela coleta 
da artéria umbilical. 

FISIOLOGIA DA ACIDEMIA FETAL 

Distúrbios envolvendo a troca gasosa da 



placenta podem causar alterações no equilíbrio ácido-
básico e levar ao desenvolvimento de acidemia. 

Asfixia é definida como uma interrupção da 
troca gasosa, com hipóxia subsequente e hipercapnia1. 
No útero, a interrupção total da troca gasosa é rara, 
mas vários graus de hipóxia e interferências transitórias 
com a troca respiratória materno-fetal são comuns em 
todos os partos. A acidemia respiratória fetal ocorre 
com mais freqüência devido a uma súbita diminuição 
na perfusão uteroplacentária ou umbilical. É raro 
ocorrer esse tipo de acidemia que é geralmente 
transitória, freqüentemente associada à compressão de 
cordão e normalmente sem seqüelas a longo prazo 3 ' 6 1 4 , 2 6 . 

Se uma hipoxemia significativa ocorrer, o feto 
irá utilizar glicólise anaeróbica para alcançar sua energia 
necessária. O produto final do metabolismo anaeróbico: 
lactate e H + acumular-se-á nos tecidos causando uma 
diminuição do pH sangüíneo fetal 2 8 . Portanto, a 
acidemia respiratória fetal prolongada pode resultar no 
acúmulo de ácidos não voláteis a partir do metabolismo 
anaeróbico e, com o bicarbonate diminuído e o dióxido 
de carbono aumentado, resultar em acidemia mista ou 
metabólica3. 

Segundo Thorp e Rushing2 6, a causa dominante 
da acidemia metabólica fetal é a acidemia lática devido 
a hipóxia tecidual. Assim, a acidose metabólica é um 
indicador bastante acurado do grau de débito de 
oxigênio tecidual e uma melhor medida da asfixia 
intraparto experimentada pelo feto 2 1 6 . Dentre os valores 
gasimétricos, a literatura sugere que o pH arterial 
umbilical reflete com maior fidedignidade esse estado 
fetal. 

As preocupações clínicas são maiores com uma 
acidemia metabólica e mista grave do que com uma 
acidemia respiratória pura. No estudo de Low et al 1 5 , a 
ocorrência de acidose respiratória pura não estava 
associada a um aumento da freqüência e gravidade das 
complicações neonatais no sistema nervoso central, 
cardiovascular, respiratório ou renal. Enquanto que no 
grupo de acidose metabólica uma ou mais complicações 
foram observadas em 78% dos neonates e 50% 
obtiveram complicações em 3 ou 4 sistemas. 
Corroborando com tais achados, no estudo de Herbst 
et al. 1 4 houve mais admissões na unidade de terapia 
intensiva neonatal nos recém-nascidos com diagnóstico 
de acidemia mista. 

A gravidade da acidose metabólica reflete o 
grau da lesão hipóxico fetal. O efeito da asfixia no feto 
é influenciado por um número de fatores adicionais, 

incluindo o padrão de desenvolvimento, a duração da 
asfixia e a natureza da resposta fetal à asfixia. O feto 
pode desenvolver um significativo grau de acidose 
metabólica devido a um quadro de hipoxemia grave 
em um curto período de tempo ou em resposta a leves 
graus de asfixia agindo por um longo período5. 

A resposta fetal a hipoxemia é preponderante 
para o efeito do grau e a duração da asfixia fetal. Um 
quadro de hipoxemia fetal resulta em uma desacelera
ção da freqüência cardíaca fetal e aumento da resistência 
vascular, com conseqüente aumento da pressão arterial 
e redistribuição do débito cardíaco. Há uma redução 
do fluxo sangüíneo para as circulações pulmonares, 
renais e gastrointestinais e um aumento desse fluxo para 
o cérebro, coração e glândulas adrenais 4 5 . Porém, 
quando não controlados o grau e a duração da hipóxia, 
tais mecanismos compensatórios falham e o resultado 
final será o comprometimento de vários sistemas 
inclusive o sistema nervoso central podendo levar a 
seqüelas neurológicas. 

GASIMETRIA E VALORES NORMAIS NO 
CORDÃO UMBILICAL 

Analisando a literatura, observa-se que vários 
estudos 6 1 3 ' 2 1 , 2 7 ' 2 9 tentaram estabelecer valores normais 
dos dados gasimétricos, no entanto estes valores 
apresentam variações significativas (Tabela 1). Dentre 
os fatores que podem interferir nas diferenças entre os 
valores, evidenciam-se as características das populações 
estudadas e a escolha dos critérios de inclusão e exclu
são que definem o neonato vigoroso e normal ao 
nascimento, assim como algumas amostras diferem 
quanto ao número, ao tipo de parto, à presença de 
complicações maternas, à presença de mecônio, ao uso 
de analgesia, à idade gestacional, à utilização da 
freqüência cardíaca fetal e até à escolha do Apgar de 
I o ou 5 o minuto. 

O diagnóstico de acidemia fetal e de asfixia 
intra-uterina pelos valores de pH é controverso. 
Classicamente a acidemia fetal tem sido definida com 
a obtenção de um pH arterial umbilical menor que 
7^9,24,29,30 N 0 e n t an to , trabalhos mais recentes vêm 
sugerindo que a utilização de valores menores que 7.1 
e até 7.0 8 ' 2 8 refletiria uma acidemia com repercussões 
clínicas significativas. Parece consenso, portanto, que 
um valor inferior a 7,2 representa o desenvolvimento 
da acidemia e que valores mais baixos tem o potencial 
de manifestar clinicamente complicações neonatais 1 7 2 3 . 



Tabela 1 - Valores da gasimetria umbilical de acordo com a literatura. 

ARTÉRIA UMBILICAL VEIA UMBILICAL 

Autor pH PCCh PO2 Base Excess HCO3 ' pH PCO2 PO2 Base Excess HCO3 
(ano) (mmHg) (mmHg) (mmEq/L) (mmEq/L; (mmHg) (mmHg) (mmEq/L) (mmEq/L) 

Yeomans et al. 

(1985) 7.28 ± 0.05 49.2 ± 8.40 18.0 ± 6.20 * 22.3 _± 2.Í 7.35 ± 0.05 38.2 ± 5.60 29.2 ± 5.90 * 20.4 ± 2 . 1 
Thorp et al. 

(1989) 7.24 ± 0.07 56.3 ± 8.60 17.9 ± 6 . 9 0 -3.6 ±2.7 24.1 ± 2.2 7.32 ± 0.06 43.8 ± 6.70 28.7 ± 7.3( -2.9 ± 2.40 22.6 ±2 .1 
Rilley e Johnson 

(1993) 7.27 _+_ 0.069 50.3 ±_ 11.1 18.4 _± 8.2 -2.70 ± 2,8 22.0 ± 3,6 7.34 ± 0.063 40.7 ± 7,9 28.5 _± 7.7 )-2.4 ±2 .00 21.4 ± 2 . 5 
Helwig et al. 

(1996) 7.26 _+ 0.07 53.0 ±_ 10.C 17.0 _± 6.00 -4.00 ±_3.00 * 7.34 ± 0.06 41.00 ± 7.00 29.0 ± 7.0C -3.00 ± 3.00 * 

Daniel et al. 

(1998) 7.23 J ; 0.08 47.4 _± 8.00 21.1 ± 7.2 -7.60 ± 4.20 * 7.33 ± 0.05 37.3 ± 6.40 30.7 ± 8.00 -5.54 ± 2.50 * 

* valores não referidos pelos respectivos estudos 

Mais difícil ainda é estabelecer os valores que 
classifiquem o tipo de acidemia em respiratória, mista 
ou metabólica. Não há nenhuma concordância na 
li teratura em relação às definições exatas de 
parâmetros para os tipos de acidemias no sangue do 
cordão umbilical. Os autores utilizam geralmente 2 
desvios padrões a partir das médias de suas próprias 
populações. Alguns se baseiam nos valores de buffer 
base 1 5 - , outros nos valores de P a C 0 2 e base 
excess 3 1 1 1 4 ' 2 7 e outros ainda nos valores de PC02 e 
bicarbonate 9 , 2 8. 

Além de todas as variáveis para determinação 
de valores padrões, deve-se ainda considerar a 
localização dos hospitais de pesquisa e a possível 
proximidade do nível do mar, já que este tem o poder 
de interferir no resultado dos gases 1 3 . Segundo 
THORP et a l . 2 7 , a definição de parâmetros anormais 
dos gases do sangue umbil ical deve variar 
clinicamente de acordo com cada Instituição. 

Na realidade, os autores vêm buscando, 
através de suas pesquisas, estabelecer parâmetros ou 
correlações fidedignas que apresentem relação com o 
desenvolvimento de encefalopatia hipóxica-isquêmica 
e, a partir de tal dado, um valor ou valores com a 
capacidade preditiva para tal acontec imento 1 0 2 0 . 
Segundo Belai et al. 3, esse achado seria de grande valia 
para que epidemiologicamente pudessem ser obtidos 
melhores e novos entendimentos para as possíveis 
causas do dano cerebral. Em seu estudo, Belai et al. 3, 
ao analisar 82 fetos diagnosticados com acidose grave 
pelo pH arterial menor que 7, mostraram que as 
diferenças arteriovenosas de P C 0 2 acima de 25 
mmHg foram sensíveis e específicas na identificação 

de neonates asfixiados com convulsões, encefalopatia 
hipóxico-isquêmica, disfunção cardiopulmonar e 
renal, detectando assim maior risco de morbidade 
neonatal. 

IMPORTÂNCIA DA GASIMETRIA E CORRE
LAÇÃO COM O APGAR 

A análise sangüínea arterial e venosa do 
cordão umbilical, que avalia o equilíbrio ácido-básico 
e os parâmetros gasosos fetal, apresenta um benefício 
na avaliação retrospectiva das condições intraparto 
do feto e na avaliação das técnicas obstétricas para o 
manejo do parto. De acordo com Hagelin e Leyon 1 2, 
tal análise não apenas fornece um indicador objetivo, 
mas também quantifica o grau de asfixia. 

Segundo Yeomans et al. 2 9, a avaliação objetiva 
do estado neonatal pela determinação ácido-básica do 
cordão umbilical representa mais um parâmetro a ser 
associado aos valores de Apgar. O autor relata não se 
poder afirmar categoricamente que uma depressão 
neonatal resultou de eventos peripartos, se valores 
sangüíneos ácido-básicos forem normais. 

O valor de Apgar no I o minuto falha em 
detectar acidose, quando presente. Indica uma 
condição clínica anormal do recém-nascido, mas não 
define uma etiologia específica 1 7. A detecção de 
acidose metabólica no cordão pode confirmar a 
suspeita de hipóxia e a presença de disfunção múltipla 
de órgãos, no período inicial neonatal, sustentando o 
diagnóstico de asfixia1 0. 

O diagnóstico da ocorrência de asfixia que se 
uti l iza apenas dos valores de Apgar não é 



recomendado. A própria Academia Americana de 
Pediatria1 orienta no sentido de que a confirmação de 
uma suspeita de hipóxia deve ser obtida através da 
demonstração de acidemia metabólica no cordão 
umbilical. De acordo com esta Academia, a asfixia 
intraparto implica em uma hipercapnia e hipoxemia 
fetais, que se prolongada resultará em uma acidemia 
metabólica. 

O estudo de Sykes et al. 2 5 mostra que 80% dos 
casos com Apgar < 7 no 5 o minuto não apresentavam 
acidemia (pH < 7.11) e 73% das crianças acidóticas 
apresentaram Apgar normal, demonstrando que a 
asfixia intraparto pode estar sub ou superdiagnosticada 
em aproximadamente 80% dos casos quando o critério 
for apenas o Apgar. Analisando 1924 neonates, Thorp 
et al. 2 6 detectaram que nos neonatos considerados 
deprimidos, com base em valores de Apgar menores 
que 7, no I o ou 5 o minuto, a incidência de valores 
normais de pH arterial umbilical foi de 77,8%. Houve 
também discrepância entre tais parâmetros no trabalho 
de Low et al. 1 5. Um Apgar do I o minuto com valor de 0 
a 3 foi detectado em 115 neonatos, dentre os quais 
15,65% apresentaram acidose metabólica significativa, 
enquanto que 84,34% obtiveram valores normais ácido-
básico. 

Em estudo, Gilstrap et al.8, ao analisar 2.738 
partos a termo, concluíram que a combinação de um 
Apgar < 3 no I o e 5 o minutos e pH arterial umbilical 
< 7 era um sensível preditor para todos os casos de 
morbidade neonatal séria. Corroborando com tal acha
do, o estudo de Winkler et al. 2 8 detectou um risco 
aumentado de complicações neonatais para os recém-
nascidos que apresentaram um pH < 7 e valores baixos 
de Apgar. 

A obtenção da gasimetria umbilical permite 
ainda benefícios médico-legais 7 2 6. Atualmente, vários 
autores concordam que diversos critérios precisam ser 
preenchidos para que a lesão neurológica possa ocorrer 
no período intraparto, dentre os quais está a presença 
de uma acidemia metabólica acentuada. Deste modo, a 
gasimetria umbilical possibil i ta um dado 
Bioquimicamente preciso que revela tal episódio, 
podendo ser associada a outros requisitos. O registro 
do pH arterial normal no neonate vigoroso possibilita 
uma documentação objetiva que exclui o diagnóstico 
de asfixia ao nascimento em aproximadamente 98% 
dos casos 2 7. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em razão dos custos do procedimento, trans
pondo a possível adoção desta prática para a nossa re
alidade, parece razoável que a gasimetria possa ser co
letada de forma seletiva, envolvendo apenas a artéria 
umbilical. Casos específicos como prematuridade, 
detecção de alterações graves na freqüência cardíaca 
fetal, utilização de fórceps, presença de mecônio es
pesso e complicações maternas específicas poderiam 
confirmar a indicação da coleta. Maternidades desti
nadas ao atendimento de gravidez de risco, em que a 
gestação complica-se por doença ou por problemas, 
gerando risco de enfermidade ou de morte à mãe ou ao 
feto, podem beneficiar-se desta conduta. Isto possibili
ta à Instituição acrescentar um dado objetivo no seu 
banco de dados, permitindo posterior análise e correla
ção entre os resultados neonatais e as intercorrências 
no parto de acordo com a rotina de serviço e a caracte
rística de sua população atendida. 

Apesar das várias tentativas observadas em 
diversos estudos a fim de estabelecer um único 
parâmetro para o uso da gasimetria umbilical na 
identificação de uma possível hipóxia intraparto, este 
ainda não foi determinado. 

Portanto, parece que apenas a análise 
gasométrica umbilical não é suficiente para diagnosticar 
asfixia neonatal ou predizer possíveis seqüelas 
neurológicas. No entanto, quando associada aos valores 
de Apgar e à clínica apresentada pelo recém-nascido, 
possibilita maior habilidade e acurácia para identificar 
os neonatos asfixiados e com maior risco de desenvolver 
uma encefalopatia hipóxico-isquemica. 

Tudo isto possibilita que a equipe de obstetrícia 
inter-relacione as ocorrências durante o parto e possa 
traçar metas objetivas direcionadas ao manejo do parto 
de risco; que a equipe de pediatria intervenha com mais 
precisão e introduza possíveis medidas preventivas que 
evitem ou minimizem as complicações neonatais; e que 
a equipe de fisioterapia possa ter uma possível atuação 
obtendo mais êxitos com intervenções cada vez mais 
precoces e com possibilidade de acompanhamento a 
longo prazo. 

Em termos de saúde pública, dispor cada vez 
mais de dados objetivos possibilita uma melhor 
fundamentação científica para que objetivos sejam 
viabil izados nos 3 níveis de atenção à saúde. 
Conseqüentemente, mesmo dentro das limitações 



econômicas impostas pela política nacional de saúde, 
a prática seletiva deste procedimento vem acrescentar 
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RESUMO: Propriocepção é a capacidade 
de perceber , de modo consciente ou 
inconsciente , o movimento e o 
pos ic ionamento art icular através dos 
mecanorreceptores articulares. Na população 
geriátrica, a propriocepção é extremamente 
importante, pois deficits aumentam os riscos 
para a queda. Em pacientes com artroplastia 
total de joe lho , a lgumas aferências 
proprioceptivas são perdidas na cirurgia e 
suas conseqüências ainda geram controvérsias 
entre pesquisadores. O ligamento cruzado 
posterior é um elemento estabilizador 
primário do joelho que pode ser ou não 
preservado nas artroplastias totais . O 
presente trabalho buscou realizar uma revisão 
da literatura com o objetivo de rever a 
propr iocepção em pac ien tes com 
artroplastia total de joelho, a partir do 
l evan tamento atual da l i teratura , e 
espec i f icamente a impor tânc ia da 
preservação do ligamento cruzado posterior 
nas p ró teses . A conc lusão traz 
controvérsias, no entanto, a maioria dos 
autores defendem a idéia de que a 
ar troplast ia total de joe lho diminui a 
propr iocepção da ar t iculação e que o 
l igamento cruzado poster ior deve ser 
preservado sempre que possível. 

DESCRITORES: Propriocepção. Artro
plast ia do joe lho/ reabi l i tação . Idoso. 
Literatura de revisão. Mecanorreceptores. 
Acidentes por quedas/prevenção & controle. 

A B S T R A C T : P ropr iocep t ion is the 

consc ious or unconsc ious abi l i ty to 

perceive the motion and joint position 
through the articular mechanoreceptors. 

Proprioception is extremely important in 

geriatric patients, because such deficits 

may increase the risk of falls. Patients with 

total knee arthroplasty usually lose some 

p rop r iocep t i ve s afferents , and the 

consequences of this impairment are still 

contradictory among researchers. The 
posterior cruciate ligament is one of the 

primary stabilizers of the knee joint, and 

it may or may not be removed in total 

knee arthroplasty. The present paper 
reviewed the literature in order to discuss 
proprioception in patients with replaced 

knees. We also highlighted the importance 
of keeping the posterior cruciate ligament 

after surgery. Our conclus ion raised 
controversial issues. However, most of the 

pas t s tudies agree that j o in t 
proprioception decreases after total knee 
a r th rop las ty and also agree on the 

importance to preserve posterior cruciate 

ligament. 

KEY W O R D S : Propr iocept ion . 

Ar throplas ty , rep lacement knee / 
rehabilitation. Aged. Review literature. 
Mechanorecep to r s . Accident falls/ 

prevention & control. 
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INTRODUÇÃO 

A propriocepção 

Propriocepção é um termo introduzido por 
Sherrington em 1906, para descrever 
todas as informações neurais originadas 

nos proprioceptores das articulações, músculos, tendões, 
cápsulas e ligamentos, que são enviadas através de uma 
inervação aferente direta, a qual informa o sistema 
nervoso central, de modo consciente ou inconsciente, 
sobre as relações biomecânicas dos tecidos articulares, 
as quais podem influenciar o tônus muscular, programas 
de execução motora e coordenação, cinestesia, reflexos 
musculares, equilíbrio postural e estabilidade 
articular 5 , 1 6 ' 1 9. 

Os proprioceptores são receptores mecânicos, 
também chamados de mecanorreceptores, que são 
sensibilizados durante a deformação articular, levando 
informações sobre a angulação e velocidade do 
movimento. No corpo humano, são eles: receptores de 
Rufini, corpúsculos de Paccini, corpúsculos de Golgi-
Mazzoni, terminações nervosas livres, órgãos tendinosos 
de Golgi e fusos musculares 8 1 1 1 9 . 

Os estímulos mecânicos são convertidos pelos 
proprioceptores em atividade elétrica, direcionando-os 
aos elementos neurais das vias aferentes no sistema 
nervoso central, o qual irá processar e modular respos
tas motoras apropriadas em seus centros de forma cons
ciente ou inconsciente1 1'2 9. 

O fuso muscular é um receptor sensível ao 
estiramento muscular, o qual possui em seu centro fi
bras musculares intrafusals que não se contraem como 
as extrafusais. Em seu interior encontram-se as 
fibras aferentes que servem como terminações nervo
sas sensorials. A terminação primária do fuso 
envia sinais à medula espinhal para informá-la do com
primento do músculo e da velocidade de alteração de 
seu comprimento, seja ela estiramento ou encurtamen-
to. A terminação secundária aferente informa a posi
ção final de alteração de comprimento muscular8. A 
resposta dos fusos inclui a ativação do reflexo miotático 
em um músculo distendido e a inibição da elaboração 
de tensão no grupo dos músculos antagonistas, proces
so conhecido como inibição recíproca. Enquanto que a 
ativação dos órgãos tendinosos de Golgi, situados na 
unidade músculo-tendínea, produz relaxamento de um 
músculo alongado, minimizando o efeito dos fusos9, pre
servando as articulações de movimentos amplos 8. 

Os receptores de Ruffini, presentes na camada 
fibrosa da cápsula articular, no tecido subcutâneo das 
dobras da pele e ponta dos dedos, são sensíveis ao 
estiramento capsular, alteração de pressão do fluido 
intracapsular, amplitude e velocidade de alteração da 
posição articular 1 1 ' 1 2 ' 1 9. 

Os corpúsculos de Paccini, encontrados na 
cápsula, nos ligamentos, na pele e no mesentério da 
parede abdominal1 2, são sensíveis às posições estáticas, 
porém, quando a articulação é imposta a velocidades 
rotacionais constantes , são sensíveis durante 
aceleração e desaceleração e a vibrações de alta 
freqüência (acima de 60 Hz) 1 1 . 

As terminações nervosas livres podem ser 
encontradas na cápsula, nos ligamentos e nos meniscos. 
São sensíveis ao estresse mecânico e também são 
ativadas por diferentes substâncias bioquímicas 1 2. 

Atualmente, utiliza-se o termo sistema sensó-
rio-motor, que se refere ao complexo processo 
neuromuscular e neurosensorial de integração sensorial, 
motora e central, do qual a propriocepção faz parte 1 1. 
Neste sistema, outros centros de processamento sen
sorial enviam informações adicionais para o sistema 
nervoso central sobre a propriocepção articular, são 
eles: a visão, o sistema vestibular, o cerebelo e os nú
cleos da b a s e 1 1 1 6 , 1 9 . Quando um desses centros é 
lesado, a via que leva informações necessárias à ma
nutenção da harmonia do movimento fica prejudicada. 
Assim, haverá uma compensação necessária pelas de
mais estruturas dos outros centros remanescentes22. 

Os impulsos proprioceptivos conscientes che
gam ao córtex cerebral e permitem, mesmo sem 
informação visual, a percepção de seu corpo e suas 
partes, de sua posição, bem como da atividade mus
cular das articulações, responsáveis pelo sentido de 
posição e de movimento 8. 

Nos indivíduos normais, a propriocepção pro
tege a articulação de lesões em razão dos movimen
tos de grandes amplitudes, maiores do que o normal, 
determina o equilíbrio muscular das forças agonistas 
e antagonistas, participa com outros receptores 
aferentes para gerar uma imagem somatossensorial 
no sistema nervoso central 1 1. A propriocepção forne
ce um controle neuromuscular necessário para ativar 
de forma rápida e inconsciente reflexos de proteção e 
de equilíbrio. 

Durante a marcha, reconhece-se a importân
cia da percepção do movimento de forma inconsciente 



para o posicionamento do pé no solo orientado pela ca
deia cinética inferior, favorecendo o equilíbrio unipodal, 
coordenação e estabilização articular29. Em outras ati
vidades, estímulos facilitatórios são enviados de áreas 
afins do tronco cerebral para aumentar o tônus de 
várias áreas do corpo, estabilizando a articulação e an
tecipando-se para a atividade a ser realizada8. 

A propriocepção em idosos e em 
pacientes pós artroplastia total de joelho 

A população geriátr ica perde muitas 
integrações entre os receptores e o sistema nervoso 
central com o envelhecimento biológico, e estas 
integrações são responsáveis pela qualidade da resposta 
motora, apresentando, maiores deficits de 
p rop r iocepção 2 1 3 1 4 ' 2 0 ' 2 8 ' 2 9 , 3 4 . Dentre as alterações 
causadas pelo envelhecimento pode-se citar: diminuição 
de fibras musculares, diminuição do número de 
neurônios e diminuição da condução nervosa 1 8. 

Em joelhos com artrite e osteoartrose avan
çada, a dor, a inflamação e a laxidão articular contri
buem para os deficits de propriocepção encontrados 
nesta população que alteram o padrão da marcha. 
Como resposta deste processo, observa-se uma dimi
nuição do tempo de apoio e aumento dos riscos para 
queda 1 7 2 6 . 

Em idosos submetidos à artoplastia total de 
joelho, em que há a reconstrução da articulação com 
finalidade de restaurar o movimento e a função da 
mesma, os deficits do sistema músculo- esquelético, 
entre eles a propriocepção, são mais significativos, pois 
se somam às perdas relacionadas à idade. Diversos 
autores relatam a diminuição da propriocepção em 
joelhos de pacientes submetidos à artroplastia total em 
comparação com joelhos sadios contralaterais ou de 
indivíduos não operados da mesma idade 1 , 3 ' 6 , 2 4 , 3 4 Tam
bém já fora citada perda da propriocepção no joelho 
contralateral6, no entanto tais perdas não foram en
contradas por outros autores 1 0. 

Estas perdas de propriocepção podem estar re
lacionadas com a retirada de estruturas que contém 
mecanorreceptores durante a cirurgia. Tais estruturas 
podem ser: cápsula articular, ligamentos do joelho, princi
palmente o ligamento cruzado posterior. Este é um dos 
objetos de estudo na presente revisão, já que pode estar 

presente em algumas artroplastias totais de joelho. 

O controle postural de idosos, com idade igual 
ou superior a 70 anos, sujeitos à artroplastia total foi exa
minado através da variação do deslocamento do centro 
de pressão (COP) obtido por uma plataforma de força e 
correlacionado com o limiar de percepção da posição 
articular do tornozelo e joelho. Os indivíduos que apre
sentaram atraso na percepção do movimento de flexão e 
extensão do joelho (limiar de percepção aumentado) 
tiveram grandes variações do centro de pressão em apoio 
unipodal. No entanto, estes resultados não afetaram a 
capacidade destes indivíduos de responderem positiva
mente ao tratamento para controle postural20, ou seja, 
estes resultados não influenciaram clinicamente na evo
lução do tratamento do indivíduo. 

De acordo com a literatura, diversos protocolos 
são utilizados para avaliar a propriocepção de joelhos 
submetidos à artroplastia total de joelho e ainda há con
trovérsias nos achados. Segundo Pap et al. 2 4, somente 
uma técnica de mensuração da percepção do movimen
to passivo é insuficiente para avaliar déficit de 
propriocepção, sugerindo que análises posteriores sejam 
feitas a partir do "threshold hunting paradigm " (Weiler 
e Awiszus, 1998 apud Pap et al) 2 4, em que o indivíduo 
deve interpretar qual movimento ocorreu (flexão ou ex
tensão) ou até mesmo se nenhum movimento ocorreu no 
tempo determinado. A amplitude de movimento é dimi
nuída quando o indivíduo acertar duas vezes numa série 
de três tentativas, tornando o teste mais complexo. 

A avaliação da propriocepção da articulação 
não só nos fornece dados da condição motora do pa
ciente (seja na locomoção ou em outras atividades de 
vida diária), como também informações do processo 
cirúrgico, da eficácia do programa de reabilitação, da 
influência do "design" da endoprótese na atividade 
motora 3 ' 3 1 , 3 2 , 3 3 e das vantagens da permanência do li
gamento cruzado posterior 1 ' 3 , 4 ' 6 ' 1 0 ' 1 5 ' 2 3 ' 2 7 ' 3 0 ' 3 2 ' 3 3 . 

Diante do contexto, o objetivo do estudo é 
revisar a literatura sobre propriocepção em joelhos de 
pacientes submetidos à artroplastia total de joelho, 
analisando a importância da manutenção do ligamento 
cruzado posterior. 

MATERIAL E MÉTODO 

O presente estudo foi realizado a partir do 
levantamento bibliográfico no período de 1978 a 2003, 
consultando os resumos de artigos de periódicos 
nacionais, internacionais e eletrônicos nas bases de 



dados: diretório CAPEs, Medline, Lilacs e SeCIR. 
Foram utilizadas para a busca de artigos as seguintes 
palavras-chaves em por tuguês e inglês 
respectivamente: propriocepção, joelho, artroplastia, 
ligamento cruzado posterior, idosos, proprioception, 
knee, arthroplasty, posterior cruciate ligament e 
elderly. 

Foi realizada, a partir da apresentação do 
histórico e evolução científica do tema, propriocepção 
em artroplastia total de joelho, a análise e interpretação 
da literatura já existente, caracterizando o trabalho de 
revisão bibliográfica25. 

REVISÃO DA LITERATURA 

Barrack et al. 2 e Skinner et a l . 2 8 2 9 , citados 
nos parágrafos seguintes, atuaram em ambos traba
lhos utilizando o mesmo protocolo de avaliação. Os 
métodos de análise consistiam em reproduzir os 
posicionamentos do joelho e avaliar o limiar de per
cepção do movimento passivo, partindo de 60° com 
velocidade de 0,4°/s. 

Barrack et al. 2 estudaram 17 pacientes com 
artroplastia total de joelho (grupo de pós-operados), 
com idade média de 62 anos. Os resultados foram 
comparados com um grupo controle de 11 indivíduos 
idosos, com média de idade de 63 anos, e com 11 indi
víduos jovens, com média de idade de 25 anos. No 
grupo de pós-operados, assim como nos grupos con
troles, não foram encontradas diferenças comparan
do-se os membros bilateralmente. O grupo de jovens 
apresentou uma percepção significantemente melhor 
se comparado com os outros. O grupo controle de 
idosos apresentou uma melhor resposta que os opera
dos. Dentre esses, não houve diferenças entre os joe
lhos operados e não-operados. Assim, os autores con
cluíram que a propriocepção diminui com a idade, e 
que as artroplastias não interferem significantemente 
nos resultados. 

Skinner et a l . 2 8 2 9 avaliaram 29 voluntários com 
idade entre 20 e 82 anos, sem história de doença nos 
joelhos e concluíram que a propriocepção também 
declina com o aumento da idade. Portanto, esta apa
rente denervação sensorial sem perda de inervação 
motora pode ser um fator indicativo de degeneração 
articular (Finsterbush apud Skinner et al.) 2 8. 

Kaplan et al. 1 3 estudaram a propriocepção em 
dois grupos de indivíduos: 14 idosos, com média de 

idade de 70 anos e 15 jovens saudáveis, com idade 
média de 24 anos. Com um goniômetro, o terapeuta 
mensurava a reprodução da posição percebida de 
cada joelho colocado a 15°, 30° e 70°, com o membro 
contralateral na posição estática. A "memória recen
te" da posição da articulação era testada após o inter
valo de repouso do joelho, que tinha sido fletido a 20° 
e também a 70°. O grupo de jovens obteve melhores 
resultados em relação a ambos os testes. 

Warren et al. 3 3 analisaram 118 joelhos incluin
do um grupo controle de 9 voluntários para um teste 
piloto e 50 pacientes com idade entre 56 e 85 anos, 
com um ano ou mais de artroplastia total de joelho, em 
que alguns tinham osteoartrite no lado contralateral à 
artroplastia, outros com ligamento cruzado posterior 
preservado e um joelho com osteotomia para alinha
mento da patela. Utilizaram um aparelho de movimen
tação passiva contínua, para realizar o movimento 
passivo da perna em 10 posições de flexão de joelho 
entre 0 e 60°. O sujeito indicava sua percepção do 
movimento, usando um modelo de perna portátil com 
eletrogoniômetro. Observaram melhora da pro
pr iocepção pós-ar t roplast ia , comparados com 
joelhos com osteoartrite. As próteses com ligamento 
cruzado posterior preservado conferiram maior incre
mento da propriocepção. 

Attfield et al. 1, ao analisarem a influência de 
um residual desequilíbrio dos tecidos moles pós-
artroplastia na propriocepção do joelho de 51 pacien
tes, encontraram melhora da propriocepção aos 3 e 6 
meses de pós-operatório nos joelhos balanceados em 
extensão total e flexão. Para isto, utilizaram um méto
do de avaliação que consistia num aparato que supor
tava o membro analisado e um goniômetro fixado à 
perna. Um modelo de perna com transdutor elétrico 
foi posicionado próximo ao sujeito, no qual deveria 
representar sua percepção do posicionamento de sua 
perna nas amplitudes angulares de 10°, 25° e 40°. 

Cash et al. 3 obtiveram a quantificação da 
propriocepção, mensurando o limiar de percepção para 
o movimento passivo e reproduzindo-o a fim de com
parar a propriocepção em próteses com e sem a 
preservação do ligamento cruzado posterior com 30 
pacientes em cada grupo. Utilizou-se uma máquina 
com velocidade constante de 0,57s que realizava a 
extensão do membro entre 45° e 10° similarmente ao 
método de Skinner et a l . 2 8 2 9 . Um aparelho que media 
a quantidade de flexão necessária para alcançar o 



limiar de percepção foi preso em cada joelho. Os auto
res concluíram que a retenção ou a retirada do 
ligamento cruzado posterior não interferia no limiar de 
percepção do movimento. 

Simmons et al. 2 7 quantificaram o limiar do 
movimento passivo como método de estudar a 
propriocepção em joelhos com artroplastia total. O tes
te era realizado com os sujeitos sentados, com olhos 
vendados e com os membros suportados por um apara
to que realizava o movimento de flexão e extensão 
passiva da perna. O protocolo utilizado incluía seis re
petições executadas a uma velocidade angular de 
0,67s. O limiar do movimento passivo era dado pelo 
tempo gasto para que o sujeito percebesse que uma 
das pernas estava sendo movimentada, então deveria 
apertar um botão para sinalizar e dizer a qual membro 
se referia. Avaliaram dois grupos: com preservação e 
com ressecção do ligamento cruzado posterior. O grau 
de degeneração articular também foi pesquisado no pré-
operatório pela classificação de Resnick e Niwoyama 
(Resnick e Niwoyama apud Simmons et al.) 2 7. Os au
tores concluíram que pacientes com severo grau de 
artrose antes da cirurgia se beneficiaram mais das 
próteses que substituem o ligamento cruzado posterior. 
No entanto, a propriocepção não teve diferença entre 
os grupos com preservação e com ressecção do liga
mento cruzado posterior em outros graus de artrose no 
pré-operatório. 

Ishii et al. 1 0 estudaram a percepção da posição 
articular em 55 pacientes que sofreram artroplastia to
tal de joelho. Estes foram subdivididos em pequenos 
grupos, seguindo o critério: com preservação do liga
mento cruzado posterior, com ressecção do mesmo, com 
e sem osteotomia para alinhamento da superfície patelar 
e com e sem cimento fixador e comparados com 32 
idosos cujos joelhos não haviam sofrido cirurgia, utili
zando-se, como método de mensuração da 
propriocepção, a reprodução ativa do posicionamento 
do joelho após mudança passiva da posição articular. 
Entretanto, não foi encontrada diferença entre os gru
pos com artroplastia, nem mesmo com o grupo contro
le, concluindo-se que artroplastia total de joelho não afeta 
a percepção da posição articular. 

Lattanzio et al. 1 5 mensuraram a propriocepção 
em 10 pacientes com artroplastia total de joelho com 
preservação do ligamento cruzado posterior e 10 
pacientes com artroplastia total de joelho sem o liga
mento cruzado posterior. Foi uti l izado um 

eletrogoniômetro para a avaliação da propriocepção, 
reproduzindo-se ângulos estáticos. Não encontraram 
diferença significativa entre joelhos com próteses com 
e sem preservação do ligamento cruzado posterior, 
sugerindo que a preservação do ligamento cruzado pos
terior em artroplastia total de joelho pode não aumentar 
a propriocepção da articulação do joelho e conseqüen
temente não acarretam melhora da função articular. 

Fuchs et al.6 avaliaram a capacidade de repro
duzir o posicionamento de joelho em 28 pacientes com 
artroplastia total de joelho. Os autores compararam o 
membro operado com o membro contralateral não-ope-
rado e com 25 voluntários referentes ao grupo contro
le. Util izou-se um sistema de análise do 
movimento (Orthodata, Lüdenscheid, Alemanha) com 
marcadores articulares passivos (retro-refletivos) 
sobre a pele em trocânter maior, joelho e maléolo late
ral. Os testes eram realizados com os olhos abertos e 
vendados. O movimento era registrado com uma fre
qüência de amostragem de 50Hz, em uma objetiva de 
16mm a uma distância de 450cm. O paciente reprodu
zia os movimentos em posições de 90°, 0 o , 60° e 30° de 
flexão do joelho para ambas as pernas. Encontraram 
diferenças significativas entre os resultados dos pa
cientes em relação ao grupo controle. A propriocepção 
foi significantemente menor nos pacientes mesmo com 
o auxílio da visão e até mesmo no joelho contralateral 
não-operado. 

Koralewicz et al. 1 4 estudaram 117 pacientes 
com artrite avançada em um ou ambos joelhos que eram 
elegíveis à artroplastia total de joelho e que seriam opera
dos 30 dias após os testes, comparando-os com joelhos 
de 40 idosos normais. Para os testes, utilizaram o apa
relho Biodex System 2 Multi-joint. O paciente identi
ficava a direção do movimento (flexão ou extensão) a 
uma velocidade 0,57s, olhos vendados e fones de ouvi
do, gravava-se o limiar de percepção através da para
da do movimento. Encontraram perda proprioceptiva 
em joelhos com osteoartrite avançada e até mesmo no 
membro contralateral sadio. 

Pap et al. 2 4 investigaram a propriocepção em 
15 pacientes com idade média de 60 anos, com 
artroplastia total de joelho unilateral, sem preservação 
do ligamento cruzado posterior e, através de radiogra
fias e história clínica, concluíram que os joelhos 
contralaterals de todos os pacientes apresentavam si
nais de artrose. Um grupo controle foi composto de 15 
sujeitos saudáveis sem história ou sinais clínicos de 



artrose nos joelhos. Os autores utilizaram o método para 
mensurar o limiar de percepção para movimentação 
passiva a partir de 45° de flexão de joelho, com ampli
tude de 10° a 0,6°/s. Apertando o botão, o paciente 
sinalizava quando estava no fim ou no começo do 
movimento. Os joelhos reconstruídos demonstraram li
miares de percepção do início ao fim do movimento 
significativamente mais altos em comparação aos joe
lhos não-operados e em relação aos do grupo controle. 

Weiler et al. 3 4 investigaram a propriocepção 
em 9 pacientes com história de osteoartrite bilateral nos 
joelhos, com idade média de 66 anos, com artroplastia 
total de joelho unilateral, sem preservação do ligamento 
cruzado posterior. O primeiro método utilizado para 
avaliação foi o de percepção do movimento a 0,67s. O 
segundo teste avaliava a máxima performance da 
propriocepção: o limiar de percepção para flexão, ex
tensão e/ou nenhum movimento, em que o indivíduo 
sinalizava apertando botões correspondentes aos movi
mentos. Os resultados foram contraditórios segundo os 
próprios autores, visto que, para a percepção do limiar 
de movimento, os joelhos operados não obtiveram bons 
resultados, se comparados aos joelhos com osteoartrite, 
porém, para o teste de máxima performance da 
propriocepção, os pacientes com artroplastia total de 
joelho demonstraram resultados melhores quando 
comparados com o teste convencional para ambos os 
joelhos. Sugerindo assim, que os receptores articulares 
contribuem de alguma forma para a percepção do mo
vimento passivo. Porém nos joelhos com osteoartrite 
estes receptores podem ser responsáveis pela geração 
de sinais aferentes anormais, já que foram observados 
bons resultados nos joelhos operados, no qual este tipo 
de prótese observada neste estudo, não pretendeu pre
servar qualquer tipo de receptor. 

Tjon et al. 3 1 investigaram o uso do controle da 
atenção e da visão como estratégias compensatórias 
para permanecer em equilíbrio no apoio bipodal, em 18 
pacientes com artrite reumatóide e sério comprometi
mento articular do joelho. Os pacientes eram elegíveis 
para artroplastia total de joelho e realizariam cirurgia 
após 30 dias. Estes foram comparados com 23 indiví
duos do grupo controle. Os autores utilizaram uma pla
taforma de força para registrar a variação do centro de 
pressão (COP), com olhos abertos, com atenção para 
teste matemático e com olhos fechados. Após os tes
tes, os pacientes relatavam sua dor de acordo com a 
escala visual de 100mm (dor ausente - intolerável). 

Concluíram que os pacientes com artrite reumatóide 
têm uma instabilidade postural especialmente ligada ao 
estímulo doloroso, já que durante a tarefa do teste ma
temático, a atenção, antes voltada para o estímulo da 
dor, dirigiu-se para a nova tarefa, diminuindo a variação 
do centro de pressão. 

Fuchs et al.7 compararam joelhos com prótese 
bicondilar, com joelhos contralaterals aos operados e 
com joelhos de indivíduos saudáveis não operados. A 
propriocepção foi examinada pelo teste de equilíbrio 
observando o deslocamento do centro de pressão (COP) 
durante o apoio unipodal em uma plataforma de força. 
Os resultados encontrados não se diferenciaram entre 
os joelhos direitos e esquerdos dos indivíduos não ope
rados. Os pacientes operados tiveram variações do 
deslocamento do centro de pressão pouco maior, po
rém não foram estatisticamente significantes. Assim, a 
artroplastia de joelho que preserva os ligamentos 
intra-articulares, como no caso das próteses bicondilares, 
alcança melhores resultados em relação àperformance 
da propriocepção, semelhante aos de joelhos saudáveis 
de sujeitos da mesma idade. 

DISCUSSÃO 

A revisão da literatura confirma a presença de 
diversos métodos de análise da propriocepção de joe
lhos de pacientes idosos, principalmente para artroplastia 
total de joelho. A maioria dos autores se preocupou em 
minimizar os estímulos cutâneos e excluir a visão. Es
sas informações podem não ser específicas para 
propriocepção, no entanto há evidências de que tais in
formações possam potencializar sinais proprioceptivos11. 

Os protocolos realizados com o aparelho de 
movimentação passiva para joelho foram de grande 
valia, no entanto os ajustes devem ser realizados minu
ciosamente, podendo apresentar elevada margem de 
erro para coincidir o eixo do movimento do joelho com 
o eixo do equipamento. As medições dos ângulos com 
o eletrogoniômetro possuem menor margem de erro. 

Diversos autores 2 4 , 2 7 3 4utilizaram a velocidade 
de 0,67s em trabalhos recentes, entretanto, de acordo 
com Koralewicz et al. 1 4, a velocidade do movimento 
passivo de 0,57s é a compatível com a adaptação len
ta do mecanorreceptor da cápsula do joelho. Assim, 
esta velocidade deveria ser ajustada no aparelho para 
a realização dos testes. 

Indivíduos idosos têm um decréscimo das 



unidades motoras com o envelhecimento, que fica evi
dente após os 60 anos de idade, em virtude disso ocorre 
diminuição da massa, força e torque muscular 1 8 . 
Assim sendo, são questionáveis quaisquer testes rea
lizados na posição ortostática, pois os resultados 
podem ser afetados pelo déficit de força dos múscu
los dos membros inferiores e pela falta de equilíbrio 
resultante do envelhecimento, também destacada por 
muitos autores. 

Os resultados encontrados por Attfield et al.1 

também podem ser questionados, já que ao demons
trar no modelo o ângulo percebido, não se ponderou a 
noção matemática de medidas que o indivíduo deve 
ter. Assim, o que demonstrou no modelo pode ser di
ferente do que percebeu. Desta forma, seria mais 
conveniente que o indivíduo demonstrasse o ângulo 
articular percebido, reproduzindo-o ativamente. 

Patologias associadas que impeçam a reali
zação dos testes ou mascarem os resultados devem 
ser investigadas antes da realização dos testes, como 
vertigem, neuropatias periféricas, diabetes melittus, 
déficit cognitivo, problemas cardiovasculares. Além 
disso, dor, inflamação e instabilidade devem ser anali
sadas, pois interferem diretamente na propriocepção 
entre os pacientes com doença degenerativa3 0. 

Lattanzio et al. 1 5 utilizaram o questionário de 
qualidade de vida WOMAC para comparar os dois 
tipos de próteses analisadas: com e sem preserva
ção do ligamento cruzado posterior. Embora não te
nham observado resultados diferentes entre os dois 
grupos, esse método de análise pode nos fornecer 
informações adicionais referentes às atividades fun
cionais dos pacientes. 

A dor, como observado por Weiler et al. 3 4 e 
outros autores, pode diminuir o limiar do motoneurônio-
a e aumentar a sensibilidade reflexa dos músculos. A 
dor interfere nos resultados já que o estímulo doloroso 
mascara o sinal proprioceptivo aferente dos recepto
res articulares. Como observado por Fuchs et al. 7, a 
dor impede que sejam feitos estudos de propriocepção 
em indivíduos elegíveis para a cirurgia no período 
pré-operatório. Isto explica o fato de serem encontra
dos estudos comparativos com grupos controles de 
idosos com joelhos sãos. 

O método de mensurar o limiar de 
propriocepção pela percepção do movimento passivo 
parece ter limitações para joelhos pós- artroplastia to
tal de joelho 2 4, pois, como observado por Tjon et al. 3 1, a 
dor está relacionada às estratégias de transferência de 

peso, podendo aumentar a instabilidade postural dos 
pacientes e, conseqüentemente, o risco para quedas. 

Weiler et al. 3 4 ao estudarem dois métodos: o 
do limiar de percepção do movimento passivo e o de 
percepção do movimento com descrição do sentido do 
mesmo (flexão, extensão ou estático), chamado de tes
te de máxima performance da propriocepção, acharam 
resultados contraditórios e interessantes. Por um lado, 
joelhos reconstruídos não tiveram a percepção senso
rial reduzida perifericamente, mas para o teste de má
xima performance, perceberam que os receptores 
articulares não eram responsáveis sozinhos por aquela 
função, encontrando resultados melhores em joelhos 
protetizados. Portanto, o fato demonstrado é que a ci
rurgia compromete os receptores articulares, mas a dor 
nos joelhos com osteoartrite também compromete a 
propriocepção, inibindo os reflexos periféricos. 

A remoção dos receptores na artroplastia to
tal de joelho pareceu não afetar os testes de máxima 
performance da propriocepção. Este teste se aproxi
mou mais da função neurofisiológica durante a mar
cha. Sem os receptores articulares na artroplastia 
total de joelho, o processo de percepção proprioceptiva 
central pareceu estar perturbado, como demonstrado 
pelo método clássico de avaliação do limiar do movi
mento passivo, entretanto joelhos com osteoartrite 
recuperaram certo grau de propriocepção após a ci
rurgia, j á que outros elementos inibidores da 
propriocepção passaram a estar ausentes, como a dor. 

Fuchs et al. 6 não encontraram diferença da 
propriocepção entre joelhos sadios do grupo controle 
e joelhos reconstruídos. Demonstraram que houve 
perda da propriocepção no joelho contralateral com
parado ainda ao grupo controle. O que também foi 
encontrado por Barrack et al. 2, sustentando a idéia de 
Warren et al. 3 3, na qual a propriocepção não estaria 
somente ligada aos mecanorreceptores, mas sim, à 
performance máxima da propriocepção, dada pela boa 
integridade muscular e ligamentar. 

As dúvidas geradas quanto à preservação do 
ligamento cruzado posterior poderiam ser discutidas 
em estudos, em que idosos com o mesmo grau de 
osteoartr i te e incapacidade funcional fossem 
avaliados no pré-operatório, após o que se fizesse uma 
divisão em dois grupos, seguindo-se o critério: próteses 
com preservação e com ressecção do ligamento cruza
do posterior. 

Warren et a l . 3 3 encontraram aumento da 



propriocepção com o ligamento cruzado posterior pre
servado. Já Cash et al. 3 e Lattanzio et a l . 1 5 não 
encontraram diferenças entre os dois tipos de próteses 
relacionadas com propriocepção. 

Já Simmons et al. 2 7 afirmaram em seus estu
dos haver melhora da performance em próteses que 
substituem o ligamento cruzado posterior em pacientes 
com alto grau de osteoartrite. Isto pode ir ao encontro 
às preferências dos cirurgiões, os quais ressecam to
das as estruturas em casos de osteoartrite avançada, 
facilitando a cirurgia e o balanceamento das próteses, 
pois este influencia na propriocepção como comprova
do por Attfield et al.1. 

Nenhuma diferença na propriocepção foi 
encontrada entre o membro operado e o membro 
contralateral sadio, até mesmo comparando-se com in
divíduos não operados da mesma idade no primeiro 
estudo a ser realizado com a preservação dos dois liga-
mentos cruzados7. Isto demonstra a capacidade de pre
servação da propriocepção em próteses que substituem 
apenas os platôs tibiais e côndilos femorais medial e 
lateral. 

Os argumentos para preservação do ligamen
to cruzado posterior estão associados a uma marcha 
mais normal possível, ao aumento da amplitude de mo
vimento do joelho, à eficiência do quadriceps3 2 e ao 
fato de ser um estabilizador primário articular. 

Most et al. 2 1 investigaram a translação femoral 
posterior do joelho durante a flexão passiva em ensaios 
mecânicos, comparando joelhos normais com 
joelhos com ligamento cruzado posterior preservado e 
deficiente nas artroplastias. O ligamento cruzado 
posterior, preservado ou não, contribui para uma seme
lhante rotação interna da tíbia, porém, quando o liga
mento cruzado posterior estiver preservado nas 
artroplastias, o fêmur apresenta uma translação poste
rior durante a flexão do joelho que se aproxima da 
biomecânica normal do complexo articular do joelho. 

Se por um lado alguns autores não demonstra
ram melhora da propriocepção com o ligamento 
cruzado posterior preservado, muitos outros autores 
acreditam nas bases neurofisiológicas e biomecânicas 
ligadas ao ligamento cruzado posterior, como as citadas 
acima. Resta assim, a preferência do cirurgião, bem 
como as condições e possibilidades para se preservar o 
ligamento cruzado posterior durante a cirurgia. 

Sempre que for possível, deve haver uma boa 
reinserção e tensão apropriada do ligamento cruzado 

posterior, para que as funções dinâmicas de translação 
posterior do fêmur sobre a tíbia possam acontecer, ga
rantindo uma maior amplitude de movimento durante a 
flexão do joelho. 

Del Valle et al. 4, em uma análise imunohis-
toquímica de ligamento cruzado posterior de joelhos 
sadios e osteoartríticos, demonstraram a presença de 
cinco tipos de receptores articulares: lamelar simples, 
corpúsculo de Paccini, corpúsculo de Ruffini, Krause 
e um tipo não classificado. Relataram que autores 
anteriores demonstraram a presença do órgão 
tendinosos de Golgi. Estes achados reforçam a 
idéia favorável à preservação do ligamento cruzado 
posterior. 

Os estudos revelaram muita controvérsia, 
uma vez que os grupos não se inter-relacionam como 
pré e pós- artroplastia total de joelho, mas sim, entre 
joelhos não reconstruídos, reconstruídos e joelhos 
normais. Os métodos utilizados para as pesquisas 
também se diferenciaram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos demonstraram perda da 
propriocepção com o aumento da idade, diminuição do 
equilíbrio e conseqüentemente maior risco de quedas. 
Ainda há controvérsias entre propriocepção de joelhos 
com osteoartrite não reconstruídos e joelhos 
reconstruídos com artroplastia total de joelho, uma vez 
que a dor, a atrofia muscular e a metodologia utilizada 
podem influenciar nos resultados obtidos. No entanto, a 
maioria dos autores discute e comprova que artroplastia 
total de joelho diminui a propriocepção articular. Com 
relação à retenção ou retirada do ligamento cruzado 
posterior, houve mais argumentos a favor da preserva
ção do mesmo do que contrários. Mais estudos são 
necessários para que se tenha uma posição definitiva 
em relação a esta questão da propriocepção em sujei
tos com artroplastia total de joelho. Uma possível e mais 
provável contribuição ao tema são os estudos que utili
zem a metodologia de análise sistemática ou meta aná
lise, a fim de que se possa consistentemente determi
nar o melhor procedimento de avaliação da 
propriocepção e os resultados da retirada ou preser
vação do ligamento cruzado posterior na propriocepção 
do joelho. 
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RESUMO: A parede torácica, constituída 
pe la caixa torácica e compar t imen to 
abdominal, movimenta-se em sincronia 
durante o ato respira tór io e reflete a 
participação dos músculos inspiratórios na 
geração de volumes pulmonares. Com a 
evolução tecnológica os concei tos da 
participação muscular nas fases do ciclo 
respi ra tór io e no compor tamen to do 
movimento torácico e abdominal foram se 
modificando. Atualmente, sabe-se que é 
poss ível es t imar o vo lume corrente 
pulmonar por meio do conhecimento do 
deslocamento toracoabdominal , o que 
determina o tipo respiratório e atividade dos 
diferentes múscu los resp i ra tór ios . 
Reconhece-se que os indivíduos respiram 
deslocando predominantemente o abdômen 
quando em pos ição supina e, 
predominantemente, o tórax em posição 
ereta. A Fisioterapia Respiratória dispõe 
de uma grande variedade de técnicas que 
interferem no comportamento da bomba 
ventilatória, dentre elas destacam-se os 
exercícios respiratórios, que modificam o 
grau de par t i c ipação dos múscu los 
respiratórios com a finalidade de influir na 
ventilação pulmonar. Os estudos sobre os 
exerc íc ios resp i ra tór ios dos t ipos 
diafragmát ico e in tercosta l anal isam 
basicamente três aspectos: (1) normalização 
do mov imen to to racoabdomina l (2) 
distribuição da ventilação (3) alteração do 
padrão respiratório e troca gasosa com alívio 
da dispnéia. Nos anos 80, Cuello introduziu 

um novo esquema de exercícios 
respiratórios denominados de "padrões 
musculares respiratórios", estudando seus 
efeitos na distribuição da ventilação e 
resultados clínicos. Embora largamente 
utilizado na prática fisioterapêutica, os 
exercícios respiratórios têm sido pouco 
es tudados . O es tudo do movimento 
to racoabdomina l em associação aos 
exercícios respiratórios pode propiciar 
ampla investigação, verificando o impacto 
dessas técnicas na ação muscular 
respi ra tór ia e na geração de volume 
pulmonar. 

DESCRITORES: Literatura de revisão. 
Exercícios respiratórios. Modalidades de 
movimento. Tórax. Abdome. Avaliação. 

ABSTRACT: The chest wall is composed 
of the r ib cage and the abdominal 
compartments, which move in synchrony 
during the breathing act. This movement 
reflects the participation of the inspiratory 
musc les that change the pu lmonary 
volumes. The technological evolution and 
the concept of muscular participation 
during the phases of the breathing cycle 
and the thoracic and abdominal movement 
behavior was modified. Nowadays, we are 
aware that it is poss ib le to est imate 
pu lmonary f lowing vo lume through 
thoracoabdominal displacement, which 
determines the respiratory pattern and the 

mailto:mi.feltrim@incor.usp.br


activity of different respiratory muscles. It is well established 
that, during breathing, subjects displaced predominantly the 
abdomen when in supine, and the thoracic cage when in upright 
position. Chest physiotherapy has a great variety of techniques 
that interfere in the ventilatory pump behavior. In particular, 
breathing exercises that modify the involvement of respiratory 
muscles, improve pulmonary ventilation. Breathing exercises 
studies that deal with diaphragmatic and intercostal exercises have 
been basically analyzed in three aspects: 1) normalization of the 
thoracoabdominal movement, 2) ventilation distribution, 3) 
modification of the respiratory pattern and gaseous exchange, 
which relieves dyspnea. In the 80's, Cuello introduced a new 

scheme of breathing exercises denominated "respiratory muscular 
pattern". He also studied the effects of these exercises in the 
ventilation distribution as well as their clinical results. Although, 
breathing exercises are widely used as a physiotherapeutic resource, 
they have been seldom studied. The study of the thoracoabdominal 
movement in association with breathing exercises as well as the 
investigation of the impact of these techniques in respiratory 
muscular action and pulmonary volumes generation may lead to a 
better understanding of chest physiotherapy. 

ABSTRACTS: Review literature. Breathing exercises. Modalities, 
moving. Thorax. Abdomen. Evaluation. 

INTRODUÇÃO 

Osistema respiratório é composto pelos 
pulmões, órgãos responsáveis pela 
troca gasosa entre o organismo e o 

meio ambiente, e a parede torácica, formada pelo 
conjunto tórax-abdome, cuja função é o bombeamento 
de ar para dentro e para fora das vias aéreas na 
denominada ventilação 3 1. 

A respiração é um ato motor rítmico, que 
envolve várias estruturas integradas ao sistema 
respiratório e moduladas pelo sistema nervoso central. 
A ritmicidade apresenta, convencionalmente, as fases 
de inspiração e expiração, embora possam ser 
identificadas três: inspiração, pós-inspiração e expiração. 
Na inspiração, neurônios inspiratórios localizados na 
região bulbar recebem estímulos via nervo vago e 
aumentam sua descarga aos nervos frênico e 
intercostais, responsáveis pela contração dos músculos 
inspiratórios, dos quais o principal é o diafragma29. A 
ação coordenada dos vários músculos provoca a redução 
da pressão pleural promovendo a insuflação dos 
pulmões. No final da inspiração, os neurônios 
inspiratórios recebem forte inibição, que finaliza o 
aumento da atividade neural inspiratória, fazendo com 
que, neste período de pós-inspiração, haja declínio da 
atividade de somente parte dos neurônios inspiratórios. 
Esta atividade está associada ao freamento ativo do 
fluxo de ar no início da expiração e parece ser um fator 
importante na duração total da expiração. Após esta 
fase, os neurônios inspiratórios são totalmente inibidos 
por neurônios de padrão de descarga expiratória e a 
pressão de retração elástica dos pulmões e da caixa 
torácica promove a saída do ar. O fluxo expiratório é 
modulado pelos músculos das vias aéreas superiores e 
outros músculos, principalmente os abdominais, que 

podem atuar como complemento da força expulsiva do 
recolhimento do sistema respiratório6. 

A caixa torácica e o abdome movem-se como 
uma unidade durante a respiração tranqüila, na 
dependência das pressões desenvolvidas nesses 
compartimentos e de suas respectivas complacências. 
A complacência sofre influência da posição corporal, 
como resultado dos efeitos da gravidade sobre a 
mecânica respiratória e sobre o retorno sangüíneo 
venoso 1 5 . 

Durante a inspiração, quando a tensão nas 
fibras musculares diafragmáticas aumenta, é aplicada 
uma força de orientação caudal sobre o centro 
tendíneo; como decorrência a cúpula do diafragma 
desce, a massa visceral abdominal é empurrada 
caudalmente, a pressão abdominal se eleva e a parede 
anterior ou ventral do abdome é deslocada para fora. 
Ao mesmo tempo, as fibras do diafragma, que se 
inserem nas margens costais das seis costelas 
inferiores, ao se contraírem geram uma força de 
orientação cranial nessa região, que eleva e roda as 
costelas para fora, expandindo a região costal basal. 
Outro mecanismo importante para a inspiração é a 
área de aposição, que é o espaço entre a superfície 
interna da caixa torácica e as fibras costais 
diafragmáticas, que correm cranialmente de suas 
inserções costais até a cúpula tendínea 1 6. As inserções 
costais do diafragma estão limitadas às seis últimas 
costelas e a zona de aposição cobre somente 1/3 da 
caixa torácica, o que torna estes dois mecanismos 
inoperantes no tórax superior. Desta forma, é 
necessária a participação de músculos adicionais, como 
os intercostais internos paraesternais e os escalenos, 
para a expansão do tórax superior6. 



E S T U D O S DO M O V I M E N T O T O R A C O 
ABDOMINAL 

Uma das primeiras descrições do movimento 
toracoabdominal em indivíduos normais é de 1842 de 
Beau e Miassiat apud Mackenzie et al. 3 1, na qual era 
referido que as mulheres têm um padrão respiratório 
predominantemente intercostal e os homens, abdominal. 

No entanto, os primeiros estudos sobre a 
relação entre os movimentos da caixa torácica e do 
abdome só foram realizados no final do século passado 
e início deste por Sewall e Pollard e por Staehelin e 
Schütze apud Wade 4 6, que registraram os movimentos 
do abdome e do tórax durante a respiração tranqüila. 
Os autores observaram que o diafragma e os músculos 
costais não trabalham em proporção constante durante 
todo o tempo e que o diafragma é levemente mais 
ativo nos limites inspiratório e expiratório. Somente o 
primeiro resultado, no entanto, foi posteriormente 
confirmado por outros autores. 

Após a introdução da radiologia, no início do 
século, tentou-se estudar o movimento diafragmático 
por esta técnica. No entanto, como alguns indivíduos 
moviam a coluna vertebral durante a manobra de 
inspiração profunda, a imagem da cúpula diafragmática 
encontrava-se em um nível mais alto do que durante a 
respiração tranqüila, o que dificultava a análise da 
extensão do movimento diafragmático 1 3' 2 7. 

Herxheimer 2 6, em 1949, investigou o papel do 
diafragma e dos músculos intercostais na ventilação 
pulmonar, registrando os movimentos torácicos com 
um aparelho toracográfico, idealizado por Verzar, em 
1945. Desta forma, viabilizou-se verificar que as 
alterações na circunferência torácica podiam ser 
registradas simultaneamente ao volume de ar pulmonar 
o que permitia estimar o movimento desses músculos 
nas várias fases da respiração. Com os dados obtidos 
concluiu-se que havia dissociação dos movimentos da 
caixa torácica e do diafragma, que nas fases de 
inspiração e expiração o diafragma e os músculos 
intercostais trabalham juntos, porém em proporção e 
tempos diferentes; que na posição em pé a respiração 
tranqüila era muitas vezes puramente diafragmática, 
enquanto que em dorsal ou supino os músculos costais 
predominavam ao contrário do conhecimento atual; 
que durante a respiração tranqüila o deslocamento do 
diafragma, provocado pela pressão manual no abdome 
na posição em pé ou pela massa visceral na posição 

dorsal, ocasionava o aumento na circunferência do 
tórax. 

Estes achados de Herxheimer 2 6 foram con
testados anos mais tarde por Wade 4 6 que utilizou 
transdutores de borracha para medir as alterações no 
volume do tórax. Ele descreveu que a mudança cor
poral de ereto para dorsal aumenta o movimento do 
diafragma e diminui o da caixa torácica. Porém, 
observou que o movimento vertical da caixa torácica 
ocorre, em alguns casos, principalmente no final da ins
piração profunda e acentuadamente na posição em pé. 
Relacionou este fato ao movimento de flexo-extensão 
da coluna vertebral, com pequena participação dos 
músculos intercostais na ventilação pulmonar, concei
to que foi contestado e modificado em trabalhos pos
teriores. Concluiu-se, pelos seus registros, não haver 
evidências de que os movimentos do diafragma e do 
tórax fossem dissociados e os indivíduos tivessem qual
quer controle voluntário sobre o diafragma, de acordo 
com o pensamento de alguns médicos e fisioterapeu-
tas da época. 

Attinger et al. 2 estudaram a mecânica respi
ratória utilizando pressões intra-esofágica (Pes) e 
pleural (Ppl) em diferentes posições corporais e 
observaram que o padrão das curvas da pressão pleural 
e da pressão esofágica era similar, que os valores na 
Ppl eram levemente maiores do que os da Pes e que 
esta era, no final da expiração, geralmente menos ne
gativa do que a Ppl. 

Avanço maior foi realizado por Agostoni e 
Rahn 1, em 1960, que desenvolveram o método da me
dida de pressão transdiafragmática (Pdi), utilizando 
medidas de pressão gástrica (Pg) e esofágica (Pes). 
Isto permitiu a mensuração direta das pressões de
senvolvidas pelo diafragma, seja por contração ativa 
ou por estiramento passivo, determinando a pressão 
necessária para deslocar o abdome (Pab) e a atuante 
na superfície interna da caixa torácica (Ppl). Relata
ram que a contr ibuição do diafragma para o 
movimento toracoabdominal depende da ação da gra
vidade e, em particular, do conteúdo abdominal. 
Mostraram também que, em dorsal, a complacência 
no compartimento abdominal é maior do que na posi
ção ereta e atribuíram esta diferença à ação hidráulica 
do conteúdo abdominal. Em relação à complacência 
da caixa torácica, estaria diminuída em relação à 
posição sentada por causa da diminuição do volume 
pulmonar. Por fim, mostraram que a posição dorsal 



favorece o movimento do diafragma em direção cau
dal com predomínio do deslocamento abdominal. 

Stigol e Cuello 4 3 , utilizando o método de 
Agostoni e Rahn 1, estudaram o comportamento das 
pressões intrapleural e gástrica durante a realização de 
respiração diafragmática e intercostal em três fisiote-
rapeutas altamente treinados nas manobras e em cinco 
indivíduos não treinados. Os autores constataram que 
um dos treinados podia inspirar voluntariamente sem 
contrair seu diafragma, ao contrário das afirmações 
anteriormente feitas por Wade 4 6. Nenhum dos outros 
indivíduos, porém, foi capaz de inspirar ativamente sem 
aumentar a Pdi. Os resultados, em dois dos indivíduos 
treinados para a manobra, foram comparáveis àquele 
que obteve sucesso no controle do diafragma, nos 
demais casos, o insucesso foi atribuído à falta de expe
riência prévia na manobra, o que levou Campbell et al.5 

a argumentarem que o controle voluntário do diafrag
ma é possível, porém excepcionalmente. 

Embora várias técnicas e modelos para veri
ficar a participação dos deslocamentos do abdome e 
da caixa torácica tenham sido propostos, somente após 
a introdução do método descrito por Konno e Mead 2 8 , 
em 1967, é que foi possível estudar com exatidão a 
relação entre o movimento toracoabdominal e o volu
me deslocado durante a respiração. O método de re
gistro, inicialmente, com transdutor diferencial linear 
e, posteriormente, com magnetômetro, com eletromagnetos 
colocados nas regiões anterior e posterior do tórax e 
abdome, foi aplicado em indivíduos sadios nas posi
ções sentada e dorsal. Presumiram que a parede 
torácica tem duas partes que se movem cada qual 
como uma unidade, havendo considerável independên
cia de movimentos entre elas. Assim, durante a respi
ração tranqüila este sistema é considerado aberto, uma 
vez que a caixa torácica e o abdome podem acomo
dar volume de modo independente, como num modelo 
em paralelo, apresentando dois graus de liberdade de 
movimento. Quando boca e nariz são ocluídos, o sis
tema é considerado fechado e a parede torácica tor
na-se um sistema com duas partes e um grau de liber
dade. Neste instante, qualquer alteração no volume 
da caixa torácica deverá ser igual e oposta à altera
ção no abdome. Eles também descreveram que o 
deslocamento das regiões ao nível médio do esterno 
e ao nível do umbigo são os melhores pontos para re
presentar a relação movimento volume do tórax e 
abdome, respectivamente. Estes deslocamentos, do 

tórax e do abdome, podem ser expostos em um sistema 
cartesiano e, neste diagrama, o deslocamento da pare
de torácica pode ser relacionado ao volume pulmonar. 

A combinação dos trabalhos de Agostoni e 
Rahn 1 , com as medidas de pressões, e de Konno e 
Mead 2 8, com as medidas de volumes, permite medir 
as propriedades elásticas da caixa torácica e do abdo
me separadamente. Desta forma, pode-se constatar 
que na posição ereta o abdome é menos complacente 
do que o tórax, devido à ação da gravidade sobre o 
conteúdo abdominal ocasionando uma ação de 
estiramento sobre a parede abdominal, ao contrário 
da posição dorsal, quando a complacência abdominal 
aumenta consideravelmente. Assim, o movimento 
abdominal durante a respiração é mais proeminente 
em dorsal do que na posição e re ta 1 5 1 7 2 0 . 

Em 1973, Campbell et al. apud Jones et al. 2 5 

organizaram um simpósio intitulado "Os efeitos das 
cargas mecânicas na respiração". Nele, Mead e 
Goldman enfatizaram que os humanos sadios, em re
pouso e na posição ereta, respiram movendo a parede 
torácica próxima à sua configuração de relaxamento 
e que sua expansão resulta, exclusivamente, da con
tração do diafragma2 5. A hipótese de Goldman-Mead 
foi um marco, mas estudos posteriores mostraram que 
o movimento toracobadominal é de fato um processo 
complexo, integrado que envolve muitos músculos, não 
simplesmente o diafragma3 0. 

O desenvolvimento de aparelhos de 
monitorização ventilatória não invasiva tem permitido 
a realização de estudos do padrão respiratório e do 
movimento toracoabdominal por períodos prolongados. 
Caracterizam-se por apresentarem respostas de fre
qüência suficiente para registrar alterações rápidas na 
respiração, com registros precisos durante alterações 
da posição corporal e exercício, e são adaptáveis para 
monitorização ambulatorial e livres de perigos 
eletromecânicos. Os magnetômetros, inicialmente 
empregados por Konno e Mead 2 8, apresentavam mui
tos desses critérios, mas não mantinham calibração 
precisa com a mudança corporal e não podiam ser 
prontamente adaptados para uso ambulatorial. Uma 
al ternat iva foi a introdução do sistema de 
pletismografia respiratória por indutância ou pletis-
mografia indutiva respiratória por Cohn et al.8. Este 
aparelho é composto de transdutores constituídos de 
fios isolantes, um envolvendo o tórax e outro o abdo
me, os quais são excitados por oscilações de alta 



freqüência que podem alterar a sua auto-indutância 
pelos movimentos respiratórios. Sua vantagem é me
dir toda a área seccional do tórax e abdome e ser 
menos susceptível às distorções do que os magnetôme-
tros. Desta forma, os estudos de padrão respiratório e 
configuração toracoabdominal puderam ser realiza
dos em diferentes tipos de pacientes em situações de 
repouso e de exercício. Além disso, na fisioterapia 
respiratória, tem sido possível estudar diferentes téc
nicas de expansão pulmonar 7 , 3 4. 

A configuração toracoabdominal determina o 
tipo respiratório e a atividade dos diferentes músculos 
respiratórios. Desde os estudos de Konno e Mead 2 8, 
vem se reconhecendo que a maior parte dos indivíduos 
respira predominantemente com o abdome na posição 
dorsal e predominantemente com o tórax na posição 
ereta. Essas diferenças na configuração toracoabdomi
nal refletem o predomínio do uso do diafragma em dorsal 
e do recrutamento dos intercostais em ereto e isto tem 
sido interpretado baseando-se nas alterações da com
placência abdominal com a postura. 

Para Decramer e De Troyer 1 4, a ação mus
cular inspiratória é também um outro mecanismo 
complementar. Eles demonstraram que os músculos 
intercostais paraesternais agem como agonistas da 
inspiração e não simplesmente como fixadores e ati
vamente contribuem para a expansão da caixa torácica. 
Constataram que tais músculos encurtam menos de 
10% do seu comprimento de repouso durante uma 
inspiração a partir do volume residual até a capacida
de pulmonar total, com pequena variação entre as 
posições ereta e dorsal. Por outro lado, as fibras 
diafragmáticas encurtam entre 30% e 40% durante 
esta manobra, na posição dorsal 3 , 3 6 . Essa diferença 
no comprimento dos músculos inspiratórios implica na 
influência do volume pulmonar em seu recrutamento. 

Wolfson et al. 4 8 estudaram indivíduos normais, 
nas posições sentada e dorsal, quando respiravam a 
partir de altos volumes expiratórios finais Os achados 
mostram que nesta situação a contribuição do abdo
me no volume corrente diminui. Para explicar este 
fato os autores sugerem que, com o aumento de volu
me, a vantagem mecânica dos músculos intercostais/ 
acessórios foi menos alterada do que a do diafragma. 
Para De Troyer e Estenne 1 6 e Willeput4 7, estes dados 
corroboram com a idéia de que os músculos intercos
tais paraesternais operam em uma porção mais favo
rável das suas características de tensão x comprimento 

na posição ereta ou em volumes elevados, enquanto 
que o diafragma tem uma maior vantagem mecânica 
na posição dorsal. 

Exercícios respiratórios 

A fisioterapia respiratória dispõe de grande 
variedade de técnicas reputadas como capazes de in
fluenciar a mecânica respiratória, sobretudo a bomba 
ventilatória. Dentre elas, destacam-se as técnicas de 
exercícios respiratórios, que objetivam modificar o grau 
de participação dos músculos respiratórios com a fi
nalidade de influir na ventilação pulmonar. 

A denominação "exercício respiratório" é um 
nome genérico, usado comumente para descrever os 
vários tipos de respirações controladas e voluntárias. 
Vários autores 1 8 , 1 9 , 3 7 têm questionado o termo "exercí
cio respiratório", uma vez que essa modalidade tera
pêutica visa muito mais o controle respiratório do que o 
aumento do trabalho respiratório conforme seria espe
rado como efeito do exercício. Assim, outros termos 
têm sido propostos como "controle respiratório", 
"retreinamento respiratório" e "respiração controlada". 

Os exercícios respiratórios têm sido utiliza
dos desde o século passado. Em 1915, MacMahon 3 2 

descreveu o uso de exercícios respiratórios e motores 
em pacientes feridos de guerra, portadores de lesões 
pulmonar, pleural ou diafragmática. Quatro anos mais 
tarde, publicou o relato sobre a aplicação desses exer
cícios em pacientes com ferimentos torácicos provo
cados por arma de fogo, considerando a importância 
desta técnica na recuperação da capacidade respi
ratória 3 3. Um marco na história da Fisioterapia Res
piratória ocorreu em 1934, quando a fisioterapeuta 
Linton do Brompton Hospital de Londres introduziu 
os exercícios respiratórios localizados ou segmenta-
res no tratamento de pacientes de cirurgia torácica3 1. 
Assim, a inclusão da programação de exercícios res
piratórios para os pacientes submetidos à Fisioterapia 
Respiratória não é nova. Outrossim, estão presentes 
em quase todos os procedimentos da área, embora 
pouca atenção tenha sido dispensada para a análise 
dos efeitos específicos deste tipo de tratamento 2 2. 

Os manuais de fisioterapia respiratória atri
buem vários objetivos aos exercícios respiratórios como 
restaurar o padrão respiratório normal; controlar a res
piração com mínimo esforço; participar na mobilização 
de secreções brônquicas e auxiliar a eficiência da 



tosse; reexpandir tecido pulmonar colapsado; mobili
zar a caixa torácica; melhorar a força e "endurance" 
dos músculos respiratórios; aumentar o volume cor
rente; promover relaxamento 1 8 , 1 9 ' 3 1 3 7 . 

Várias são as formas pelas quais os exercícios 
respiratórios podem ser realizados. Os exercícios mais 
amplamente utilizados na rotina de trabalho dos fisio-
terapeutas são aqueles dos tipos diafragmático e de 
expansão torácica, este também conhecido como 
segmentar ou torácico localizado, que, quando 
realizado estimulando a região torácica inferior bila-
teralmente, denomina-se de costal basal. Ambos são 
sempre acompanhados de expiração labial. 

A partir dos anos 80, na América do Sul, além 
dos exercícios respiratórios clássicos, os fisioterapeu-
tas têm adotado o uso de uma série de exercícios 
respiratórios idealizados e difundidos por Cuello et al. 1 2, 
fisioterapeuta argentino, que os denominou de "pa
drões musculares respiratórios". Os exercícios em
pregados com a finalidade de aumentar o volume pul
monar são o tipo suspiros ou soluços inspiratórios, 
com inspirações breves, sucessivas, até atingir a ca
pacidade pulmonar total (CPT) e o tipo respiração 
ou expiração abreviada, com a inspiração 
entrecortada com expirações curtas atingindo a CPT, 
em três tempos (Cuello, comunicação pessoal). Uma 
variação dessa técnica, denominada de inspiração 
máxima, consiste em uma inspiração profunda até a 
CPT, uma expiração de pequeno volume com nova 
inspiração máxima, repetindo-se por três vezes. Um 
padrão para ser utilizado durante os quadros de 
broncoespasmo, conhecido como "exercício de pin
gue-pongue", recentemente renomeado de tempos 
respiratórios equivalentes, consiste em respirar pe
quenos volumes correntes, mantendo uma relação ins
piração/expiração (P.E) de 1:1 e elevada freqüência 
respiratória (Cuello, comunicação pessoal). 

Nestes exercícios respiratórios, o fisioterapeu-
ta impõe, com o comando verbal, o cadenciamento e 
a modulação do exercício; o paciente é orientado a se 
posicionar confortavelmente, colocando sua mão ou a 
do terapeuta na região a ser exercitada. Em todos 
esses exercícios a inspiração é nasal e a expiração é 
labial, mobilizando a região estimulada. 

A maioria dos estudos realizados sobre os 
exercícios respiratórios analisa o diafragmático e o 
intercostal basicamente em três aspectos: 

1) normalização do movimento toracoabdo
minal: estudos sobre o movimento toracoabdominal, 
em pacientes portadores de doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), têm mostrado que, du
rante a realização do exercício diafragmático, o com-
partimento abdominal aumenta sua participação no 
volume total , passando de 40%, obtido no 
repouso, a 67% com aumento da excursão cefálica 
do músculo 2 1. Também em pacientes com DPOC, res
pirações diafragmáticas produzem grandes excursões 
no movimento abdominal com pequena variação no 
movimento torácico 4 1. Recentemente, Gosselink e 
Wagenaar 2 3 publicaram uma metanálise sobre a res
piração diafragmática em pacientes com DPOC e 
asma, concluindo que não existem estudos com sufi
ciente evidência científica sobre a eficácia desses 
exercícios. Provavelmente, essa inquietude é que os 
tenha levado a estudar o movimento toracoabdominal 
em pacientes com DPOC de graus moderado e 
grave, submetidos a um período de treinamento com 
respiração diafragmática. Observaram que os 
pacientes são capazes de aumentar o movimento ab
dominal, porém com piora na sincronia da relação 
toracoabdominal, com menor eficiência mecânica e 
com aumento da dispnéia 2 4. 

2) distribuição da ventilação: em indivíduos 
sadios, a execução do exercício diafragmático a partir 
do volume residual desvia a ventilação do ápice para 
a base pulmonar; no entanto, em pacientes com DPOC 
não ocorre o mesmo fenômeno, sugerindo que, neste 
caso, o exercício diafragmático tem pouca influência 
na distribuição da ventilação, apesar da boa excursão 
da parede abdominal 4 1. Em pessoas normais, Roussos 
et al. 3 9 observaram que durante a respiração 
diafragmática o gás inalado se distribui para as zonas 
dependentes, enquanto que na respiração intercostal 
a distribuição é preferencialmente para zonas não-de-
pendentes. Assim, estes autores mostraram que pelo 
uso voluntário de diferentes grupos musculares, em 
diferentes posições corporais, pode-se alterar a 
distribuição do gás inalado. Brach et al. 3, estudando 
indivíduos sadios e pacientes com DPOC, atribuíram 
maior efeito do exercício respiratório diafragmático à 
alteração no padrão respiratório, caracterizado por 
volume corrente lento e profundo, do que à redis-
tribuição da ventilação. 

3) alteração do padrão respiratório e troca 
gasosa com alívio da dispnéia: os exercícios 



respiratórios diafragmáticos e as expirações labiais 
foram estudados e divulgados nos anos 60 e 70 por 
melhorar o padrão respiratório e a troca gasosa. Müller 
et al. 3 5 estudaram pacientes com DPOC, em repouso 
e no exercício, e observaram que durante o exercício 
em esteira, ao realizar expiração labial, o volume cor
rente (VC) aumenta e a freqüência respiratória (f) 
diminui, sem alteração nos níveis de oxigenação e de 
gás carbônico; e que no repouso, entretanto, a 
expiração labial, além de melhorar o padrão respirató
rio, com aumento do VC e diminuição da f, melhoram 
também os níveis das pressões parciais de oxigênio 
(Pa0 2) e de gás carbônico (PaC0 2), e a saturação ar
terial de oxigênio (Sa0 2). Tiep et al. 4 4 obtiveram resul
tados semelhantes e enfatizaram a importância da 
expiração labial em promover a melhora na oxigenação, 
como estratégia a ser empregada pelos pacientes 
hipoxêmicos para evitar o pânico, reforçar a auto-esti-
ma e melhorar a qualidade de vida. Recentemente, 
Spahija e Grassino4 2, ao analisar o efeito da expiração 
labial no padrão respiratório e na mecânica respiratória 
em indivíduos sadios, reafirmaram que esta técnica pro
move um padrão respiratório mais lento e mais profun
do, com prolongamento dos tempos expiratório e total, 
tanto em repouso como no exercício e o aumento da 
resistência expiratória, criado pela expiração labial, é 
vencido pelo recrutamento dos músculos expiratórios. 

O grupo de Vitacca et al . 4 5 estudaram pa
cientes portadores de DPOC grave com hipercapnia 
em recuperação de episódio agudo de insuficiência 
respiratória e observaram que, durante a realização 
de exercícios respiratórios diafragmáticos, houve me
lhora nos gases sangüíneos arteriais, com aumento no 
volume corrente e diminuição na freqüência respira
tória, o que resultou em significante aumento no volu
me minuto, porém com piora na sensação de dispnéia, 
atribuída ao aumento no esforço muscular inspiratório, 
observado nas oscilações da Pes. 

Cuello et al. 1 2 , baseando-se no trabalho de 
Roussos et al. 3 9, em que a distribuição da ventilação 
pode ser alterada por contrações seletivas dos mús
culos inspiratórios, estudou o efeito do seu esquema 
de exercícios respiratórios ou "padrões musculares res
piratórios" sobre a ventilação pulmonar. Utilizando o 
gás xenônio (Xe 1 3 3 ) em pacientes com bronquite 
crônica e pneumonia intersticial, observaram que, nas 
respirações denominadas de soluços ou suspiros 
inspiratórios e nas do tipo abreviada, havia maior flu

xo de radioisótopo para as zonas dependentes. Igual
mente, ao realizar o padrão de tempos respiratórios 
equivalentes, em paciente com crise asmática e apri-
sionamento aéreo, obteve aumento na distribuição da 
ventilação em regiões apicais, médias e basais 9 1 2 . O 
grupo de Cuello demonstrou em suas publicações que 
os padrões respiratórios musculares, dentre os quais 
os exercícios diafragmáticos, suspiros inspiratórios e 
respiração abreviada, aumentam a força muscular res
piratória (Pimáx e PEmáx) e a ventilação voluntária 
máxima (VVM) quando utilizados em pacientes no 
pós-operatório de cirurgia cardíaca 1 0 1 1 . Ainda que 
outras terapias respiratórias empregadas, como pres
são positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), 
inspirometria de incentivo e resistência inspiratória e 
expiratória, também alcançassem resultados expres
sivos nas medidas espirométricas e na força muscular 
respiratória, os autores concluíram que os padrões 
musculares respiratórios contribuem significativamen
te para a recuperação da musculatura respiratória. 

Embora largamente utilizados na prática 
fisioterapêutica, o conhecimento sobre a eficácia dos 
exercícios respiratórios ainda baseia-se muito mais 
nos vários benefícios observados, como a manuten
ção de baixa freqüência respiratória, diminuição do 
trabalho respiratório, redução da atividade da mus
culatura respiratória acessória com alívio da dispnéia 
e melhora nos gases sangüíneos do que em fortes 
evidências científicas 3 8. 

Há um século tem sido empregado o exercí
cio diafragmático em pacientes portadores de DPOC 
e, somente à luz dos trabalhos realizados nos últimos 
25 anos, pode-se sugerir que, embora o exercício pro
porcione melhora no padrão respiratório e na troca 
gasosa, não altera a distribuição da ventilação pulmo
nar regional, além de que a estimulação da atividade 
diafragmática decorrente do exercício possa piorar a 
sensação de dispnéia. Esta é uma das poucas afirma
ções que se pode inferir dos estudos realizados, 
apesar do que se continua com a sensação de que há 
necessidade de confirmações. Porém, este exercício 
também é realizado, bem como vários outros, em ou
tros tipos de alterações pulmonares e nada se tem 
documentado. 

Quando Cuello et al. 1 2 propuseram sua série 
de exercícios respiratórios, imediatamente foram 
incorporados no arsenal de recursos terapêuticos, ba
seando-se em poucos e parciais resultados obtidos 



somente pelo autor. Ao divulgar um pacote de exercí
cios sob o nome de padrões musculares respiratórios, 
o autor indica para cada alteração pulmonar um tipo 
de exercício, fundamentando-se em seus trabalhos com 
xenônio. Embora altamente elaborados, os resultados 
foram obtidos em poucos pacientes e cada um deles 
apresentava complicações pulmonares diferentes, o 
que sem dúvida não garante a generalização dos da
dos verificados. Por outro lado, os fisioterapeutas são 
os primeiros a verificar melhora após a aplicação dos 
exercícios respiratórios. O benefício é visível e os re
sultados são traduzidos pelo prolongamento da ativi
dade física, sensação de bem-estar, diminuição da 
morbidade, entre outros. No entanto, repetem-se os 
mesmos exercícios documentados por MacMahon 3 2 , 3 3 , 
desde 1915. 

Os fisioterapeutas têm documentado muito 

pouco o impacto desses exercícios sobre os resulta
dos obtidos na recuperação de volumes e capacida
des respiratória; pouco se sabe sobre a interferência 
dos exercícios respiratórios na ação muscular 
respiratória e na configuração toracoabdominal; pra
ticamente não há nada descrito sobre a hipótese do 
estímulo manual potencializar a contração muscular 
localizada; a literatura é escassa sobre a interferên
cia do aprendizado prévio e o treinamento sistemati
zado no melhor aproveitamento do exercício e, final
mente, poucos relatos existem sobre a influência da 
postura corporal durante os exercícios respiratórios. 
Assim, esta área de estudo pode propiciar ampla 
investigação, verificando o impacto dos exercícios 
respiratórios na ação muscular respiratória, expres
sa pelo movimento toracoabdominal e pelo desloca
mento de volume. 
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cegas (sem autoria e instituição) e uma identificada. Originais 
digitados em programa Word for Windows ou compatível; em espaço 
duplo; folha A4. As figuras (digitalizadas em formato JPG), tabelas 
e gráficos (Excell) devem estar impressos em papel de alta qualidade 
gráfica e em branco e preto. O número máximo de páginas no 
original não deve ultrapassar 20 (vinte). As páginas devem ser 
numeradas consecutivamente, começando com a página de rosto. 
Coloque o número da página no canto direito superior ou inferior 
da folha. 

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) running title (40 caracteres); f) endereço para correspondência; 
g) endereço eletrônico {email) dos autores; h) indicar o nome do 
autor responsável para receber correspondência, com respectivos 
endereços. 

3. Resumo/Abstract - Todos os artigos enviados devem apresentar 
dois resumos, um em português e outro em inglês. Observar as normas 
para redação e apresentação dos resumos: a) quanto a extensão, 
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 terceira pessoa do 
singular, evitar locuções como "o autor descreve", "neste artigo", 
"nós...", e t c , não adjetivar e não usar parágrafos. 

4. Descritores/Keywords - Selecionar de 3 a 10 palavras ou expressões 

utilizadas para fins de indexação e que representam o conteúdo dos 
trabalhos. Para o uso de descritores em português, utilizar os 
"Descritores em Ciências da Saúde" (DeCS) - http://decs.bvs.br/ -
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 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
entrez/query. fcgi?db=mesh. 

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) Métodos: descreve claramente a seleção dos sujeitos da observação 
ou experimentação (pacientes ou animais de laboratório, incluindo 
controles), quando a pesquisa envolve seres humanos deve indicar o 
Termo de C o n s e n t i m e n t o Livre e Esc la rec ido ; descrever 
procedimentos; apresentar as variáveis incluídas na pesquisa; 
determinar e caracterizar a população e amostra; detalhar técnicas e 
e q u i p a m e n t o s , ind icar quan t idades exa tas ; desc rever os 
procedimentos matemáticos e estatísticos quando conveniente; 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 
out ros au to res ; e) Conclusões: são as deduções lógicas e 
fundamentadas nos Resultados e Discussão. 

6. Ilustrações e Legendas - As tabelas e figuras com suas respectivas 
legendas devem ser elaboradas em folhas separadas, numeradas 
consecutivamente na ordem de citação no texto. No texto, deve 
aparecer uma referência à localização das tabelas e figuras para fins 
de editoração final do manuscrito. O título da tabela deve constar na 
parte superior, com espaço simples. Não usar linhas verticais no 
interior das tabelas, usar somente as linhas horizontais. As figuras 
se referem a todas as ilustrações, fotografias, desenhos gráficos, 
excetuando-se tabelas. 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. O título 
das figuras deve ser auto-explicativo e colocado abaixo das mesmas. 

7. Agradecimentos - Quando pertinentes, dirigidos a pessoas ou 
instituições que contribuíram para a elaboração do trabalho. Deve 
ser colocado após as conclusões. 

8. Abreviaturas e Unidades de medida: use somente abreviaturas 
universais e padronizadas. Evite-as nos títulos e resumos. O termo 
completo deve preceder sua sigla no momento de sua primeira citação 
no texto a não ser que seja uma unidade de medida. Para unidades 
de medida use o Sistema Internacional de Medidas (SI). 

9. Referências - Organizar as referências alfabeticamente e numerá-
las consecutivamente de acordo com as normas adotadas pelo Grupo 
de Vancouver (Requisitos Uniformes para Originais Submetidos a 
Revistas Biomédicas). O Grupo de Vancouver se expandiu e evoluiu 
para o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE). A 
identificação das referências no texto, nas tabelas e figuras deve ser 
feita por números arábicos (entre parênteses e sobrescri to) , 
correspondendo à respectiva numeração na lista de referências. 
Quanto aos trabalhos citados no texto, quando for necessário dar 
destaque aos autores do trabalho, se forem dois autores, citam-se 
ambos ligados pela conjunção "e"; e, se forem mais de três, cita-se o 
primeiro autor seguido da expressão latina "et al.". 

Exemplos de citação no texto: 
Mochizuki e Amadio < 4 ) , descrevem as funções do controle postural. 
Sousa et.al. ( 8 ) discutem conceitos fundamentais da reabilitação do joelho. 
Os critérios adotados como exclusão de casuística no presente estudo segue 
orientações que já estão estabelecidas na li teratura ' l l l 8 - 2 0 ) . 

Evitar usar resumos e abstracts como fonte de referências. Os títulos dos 
periódicos deverão ser abreviados, de acordo com o estilo usado no Index 
Medicus, o qual poderá ser consultado na Lista de Revistas Indexadas no 

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Index Medicus publicada anualmente pela National Library of Medicine 
(NLM), em separado e também como uma lista no número de janeiro do 
Index Medicus. A "List of Journals Indexed in Index Medicus" também 
pode ser consultada através da NLM na Internet (http://www.nlm.nih.gov'). 
As referências devem ser confrontadas pelo(s) autor(es) com os documentos 
originais. 

De acordo com as normas propostas pelo Grupo de Vancouver "Requisitos 
Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos", que 
estabelece critérios para identificar os elementos que compõem a referência, 
nas publicações com mais de 6 autores, cita-se os 6 primeiros seguido da 
expressão latina et al. 

Exemplos de referências: 

> Artigos de periódicos 
Mattiello-Sverzut AC. Histopatologia do músculo esquelético no proces
so de envelhecimento e fundamentação para a prática terapêutica de exer
cícios físicos e prevenção da sarcopenia. Rev Fisioter Univ São Paulo. 
2003;10(l) : l -6. 

Mochizuki L, Amadio AC. As funções do controle postural durante a 
postura ereta. Rev Fisioter Univ São Paulo. 2003; 10(1 ):24-33. 

Fernandes LFRM, Domingos CSP, Mazzer N, Barbieri CH, Afonso 
AA, Albanez FX, et al. Análise dos casos de paralisia braquial obstétrica 
nos prontuários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - USP. Rev Fisioter Univ São Paulo. 2002;9(2):49-
56 . 

Kozelka JW, Christy GM, Wurtor RD. Somato autonomic reflexes in 
anesthetized and unaesthet ized dogs. J Auton Nerv Syst. 1981 ; 3 : 
171-5 . 

Simões MJS, Farache Filho A. Consumo de medicamentos em região do 
Estado de São Paulo. Rev Saúde Publica. 1988;32:79-83. 

> Livro 
Marques AP. Cadeias musculares: um programa para ensinar avaliação 
fisioterapêutica global. São Paulo: Manole; 2000. 
Forattini OP. Ecologia, epidemiologia e sociedade. São Paulo: EDUSP; 
1992. 

> Capítulo de Livro 
Laurenti R. A medida das doenças. In: Forattini OP. Epidemiologia geral. 
São Paulo: Artes Médicas; 1996. p. 64-85. 
Woodward D, Drager N, Beaglehole R, Lipson D. Globalization, global 
puclic goods, and health. In: Drager N, Vieira C, editors. Trade in health 
services: global, regional, and country perspectives. Washington, DC: 
PAHO; 2002. p.3-11. 

> Dissertações, Teses 
Marques AP. Um delineamento de linha da base múltipla para investigar 
efeitos de procedimentos de ensino sobre diferentes comportamentos en
volvidos, uma avaliação goniométrica [dissertação]. São Carlos: Centro 
de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos; 
1990. 

Marques AP. Reeducação postural global: um programa de ensino para a 
formação do fisioterapeuta [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 1994. 

Martins IS. A dimensão biológica e social da doença [tese livre-docência]. 
São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 
1985 . 

> Eventos (no todo) 

13o Congresso Brasileiro de Educação Médica, 13a Reunião Anual da 
ABEM: 1975; Salvador. Anais. Salvador: Associação Brasileira de 
Escolas Médicas; 1976. 

K i m u r a J, Sh ibasak i H, ed i tors . Recen t advances in c l inical 
neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG 
and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: 
Elsevier; 1996. 

> Eventos (considerados em parte) 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme 
TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland; 1992. p . 1561-5. 

> Documentos em formato eletrônico 

a) Artigo de periódico 

Rocha JSY, Simões BJG, Guedes GLM. Assistência hospitalar como 
indicador da desigualdade social. Rev Saúde Pública [periódico on line]. 
1997;31(5) . [c i tado em: 1998 mar 2 3 ] . D i spon íve l em: h t tp : / / 
www.fsp.usp.br/~rsp. 

Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. Emerg Infect 
Dis [serial online]. 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1):[24 screens]. 
Available from: http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm. 

b) Livros 

Di Chiacchio N . Unha encravada: fenolização da matriz ungueal 
[monografia em CD-ROM]. São Paulo: Jansen-Cilag; 1999. 

C h a n d l e r RW. P r i n c i p l e s of in te rna l f ixa t ion : fundamenta l 
biomechanical and surgical principles. In: Rockwood CA, Green DP, 
Heckman JD, Bucholz CA, Wilkins KE, Beaty JH. Fractures: adults 
and ch i ld ren ( m o n o g r a p h on C D - R O M ] . 4 th ed. N e w York: 
L ipp inco t t -Raven ; 1996. 

c) Dissertações e teses 

Pugl ia Jun ior P. T ra tamen to endovascu la r das d issecções e 
pseudoaneurismas da artéria vertebral [tese online]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 1999. [Acesso em: 10 set 2002], 
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5151/tde-
22062002-091208/publico/Tesecompleta.pdf. 

Para mais exemplos recomendamos consultar: 

Annals of Internal Medicine. 1997;126:36-47. 

http:/ /www.annals.org/cgi/search?full text=instructions+for+authors 

&sendi t .x=7&sendi t .y=9 

New England Journal Medicine. 1991;324:424-8. 

Revista de Saúde Pública. 1999;33(1):11-13. http://www.scielo.org.br 

A Folha Médica. 2000; 119(2):9-21. 

ABEC - normas para publicações http://www.abec-editores.com.br 

http ://ww w. icmj e .org/index.html 

http:/ /www.cma.ca/mwc/uniform.htm 

http:/ /www.wame.org/urmport .htm (português) 

http://www.nlm.nih.gov'
http://
http://www.fsp.usp.br/~rsp
http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5151/tde-
http://www.annals.org/cgi/search?fulltext=instructions+for+authors
http://www.scielo.org.br
http://www.abec-editores.com.br
http://www.cma.ca/mwc/uniform.htm
http://www.wame.org/urmport.htm


A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo é uma 

revista de cunho acadêmico-científico produzida pelo Curso de Fi

sioterapia da Faculdade de Medicina - USP desde 1994 com o 

objetivo de divulgar a produção de conhecimentos específicos da 

área, reciclando e atualizando profissionais e acadêmicos. Foi a 

primeira publicação nacional de revista especializada com nível 

acadêmico e científ ico nos moldes e padrões internacionais, 

dirigida aos acadêmicos, pesquisadores, educadores e profissio

nais da área. Esta revista é indexada na base de dados LILACS e 

sua periodicidade é semestral. Para assiná-la, basta preencher a 

ficha abaixo e encaminhar com os itens solicitados ao endereço 

relacionado. Qualquer informação adicional: 

Homepage: http://www.usp.br/medicina/fisioterapia/frevista.htm 

E-mail: revi f is io@edu.usp .br 

FICHA DE ASSINATURA 

Assinatura da Revista para o ano de , R$ 50,00. Enviar cheque nominal ao Núcleo de 

Estudos avançados em Fisioterapia ou recibo de depósito em C/C 0201 - 13 - 003249-9 BANESPA. 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP: Telefone: 

e-mail: 

R. Cipotânea, 51 , Cidade Universitária, São Paulo - SP, CEP 05360-000 

Tel (011) 3091-7451 Fax (011) 3091-7462 

Obs: caso haja interesse em adquirir números anteriores, solicite no mesmo endereço. Valor unitário: 

R$ 25,00. 

http://www.usp.br/medicina/fisioterapia/frevista.htm
mailto:revifisio@edu.usp.br











