


Rev FisioterUniv São Paulo. 2004jan./jun.;ll(l):l-69. 

Sumário/Contents 
EDITORIAL 

Gil Lúcio Almeida i 

ARTIGOS 

Caracterização funcional do equilíbrio de idosos em serviço de reabilitação gerontológica 
Functional balance among elderly in a gerontological rehabilitation service 

Juliana Maria Gazzola, Sabrina Michels Muchale, Monica Rodrigues Perracini, Renata Cereda Cordeiro, 

Luiz Roberto Ramos 1 

Prevalência de sintomas músculo-esqueléticos em fisioterapeutas da cidade de Londrina 
Prevalence of musculoskeletal symptoms in physiotherapists of the city of Londrina 

Celita Salmaso Trelha, Paulo Roberto Gutierrez, Tiemi Matsuo 15 

Correlações entre grau de cifose torácica, função pulmonar e qualidade de vida em mulheres com osteoporose 
Correlations among thoracic kyphosis degree, pulmonary function and quality of life in osteoporotic women 

Ana Cláudia Muniz Rennó, Renata Neves Granito, Patrícia Driusso, Dirceu Costa, Jorge Oishi 24 

Intervenção fisioterapêutica em criança com leucinose: estudo de caso 
Physiotherapeutic intervention in child with leucinosis: case report 

Fernando Cesar Iwamoto Marcucci 32 

Quais são as funções dos mecanoreceptores da articulação do ombro? Uma revisão da literatura 
What are the functions of the mechanoreceptors in the shoulder joint? A literature review 

Mareio José dos Santos 39 

Os efeitos da toxina botulínica no tratamento da espasticidade: uma revisão da literatura 
The effects of botulinum toxin in the treatment of spasticity: a review of the literature 

Lilian Velloso Portella, Fernanda Lídia Dornelas Santiago, Patrícia Andrade Maia, Marisa Cotta Mancini 47 

Mudanças motoras, sensorials e cognitivas em crianças com paralisia cerebral espástica diparética submetidas 
a intervenção fisioterapêutica pelas abordagens Kabat ou Bobath 
Motor, sensorial and cognitive changes in children spastic diparetic cerebral palsy submitted to Kabat and Bobath 
physiotherapy approaches 
Cristina dos Santos Cardoso de Sá, Flávia Heloísa dos Santos, Gilberto Fernando Xavier 56 

DISSERTAÇÕES E TESES/DISSERTATIONS AND THESIS 

Avaliação e comparação dos fatores intrínsecos dos riscos de quedas em idosos com diferentes estados 
funcionais 

Ishizuka Marise Akemi, Wilson Jacob Filho „ 66 

Eficácia de um programa de tratamento fisioterapêutico sobre a qualidade de vida de pacientes com fibromialgia 
Efficacy of a treatment program of physiotherapy on the quality of life of patients with fibromyalgia 

Luciana Akemi Matsutani, Amélia Pasqual Marques 68 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO/STANDARDIZATION 





Rev Fisioter Univ São Paulo. 2004 jan./jun.;ll(l):i. 

Editorial 
Nos últimos dois anos e meio travamos uma batalha sem trégua para resgatar o Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo (CREFITO-3) e o Conselho Federal (COFFITO). 
Ficamos todos perplexos: profissionais, a Justiça, o Ministério Público Federal e a sociedade com as 
manobras impetradas pelos ex-dirigentes do CREFITO-3 e dos atuais dirigentes do COFFITO. Tentaram 
impedir a todo custo o direito dos profissionais de escolher de modo democrático os seus dirigentes. 
Sem uma legislação que coibisse esses abusos, foi necessário denunciar as inúmeras tentativas desses 
dirigentes, de impor eleições com chapa única do ex-presidente do CREFITO-3. Sabíamos que o 
caminho da construção da cidadania é longo e cheios de percalços, porém, as decisões de mais duas 
dezenas de juizes e desembargadores da Justiça Federal de São Paulo e do Distrito Federal, a favor de 
nossa causa, comprovam que vale a pena acreditar e lutar para que a verdade prevaleça. Finalmente, 
no dia 06 de março de 2004, por determinação judicial, o Ministério do Trabalho e Emprego realiza 
de forma magistral e imparcial, as eleições para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional de São Paulo - CREFITO-3 . Mesmo depois da posse e homologação pelo próprio 
Ministro do Trabalho e Emprego, foi necessário recorrer à justiça que determinou, inclusive, a presença 
da Policia Federal para garantir o acesso à sede do CREFITO-3, onde não havia qualquer documento 
que comprovasse os gastos dos ex-dirigentes durante os últimos 18 anos. Não temos dúvidas que 
mais uma vez o Ministér io Público Federal irá mostrar que a IMPROBABILIDADE 
ADMINISTRATIVA será sempre punida exemplarmente. Inconformados com o resultado das urnas os 
dirigentes do COFFITO afrontaram a justiça e tentaram realizar uma eleição paralela do CREFTTO-3. A 
resposta da justiça foi exemplar, afastando do poder o ex-presidente do COFFITO mostrando o que 
deve acontecer com aqueles que tratam o bem público como propriedade privada. Seguindo também 
ordem judicial, o Ministério do Trabalho e Emprego convoca as eleições indiretas para os dirigentes 
do COFFITO. Está aberto o caminho para que possamos colocar o CREFITO-3 e o COFFITO a 
serviço dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Esperamos que o nosso exemplo possa ajudar 
a tornar as nossas instituições mais fortes. Também esperamos que os profissionais nunca mais deixem, 
por omissão, que a improbidade administrativa impere no CREFITO-3 e no COFFITO. A tarefa que 
temos pela frente é gigante. Teremos de agir de forma exemplar e rápida para evitar a vulgarização de 
nossas profissões. Para tanto precisamos deixar de lado nossas diferenças e forjar na comunalidade 
dos interesses da Fisioterapia e Terapia Ocupacional os objetivos de nossas ações. Agradecemos aos 
70% dos profissionais que nos deram a missão de dirigir o CREFITO-3 nos próximos quatro anos e 
acompanhe no site www.crefito3.org.br nosso trabalho e convidamos você a colaborar com esta 
transformação. 

A Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo, juntamente com outras revistas da área, tem 
desempenhado um importante papel na divulgação do conhecimento técnico-científico na área da 
Fisioterapia e vem de encontro a uma de nossas propostas. Portanto, o CREFITO-3 deve ajudar a 
fortalecer esse meio de comunicação e torna-lo acessível a todos os profissionais de São Paulo. 

Prof. Dr. Gil Lúcio Almeida 
Fisioterapeuta e mestre pela Universidade Federal de São Carlos, Ph.D pela Iowa 
State University e University of Illinois at Chicago, pós-doutorado pelo Rush 
Medical Center e pela University of Illinois at Chicago. Presidente do CREFITO-
3 (crefpres@terra.com.br), Coordenador do Curso de Fisioterapia da UNAERP 
(gla@odin.unaerp.br) e Professor do Programa de Pós-Graduação da UNICAMP. 

http://www.crefito3.org.br
mailto:crefpres@terra.com.br
mailto:gla@odin.unaerp.br
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RESUMO: Os objetivos deste estudo 
foram caracterizar o comportamento 
funcional do equilíbrio de idosos de um 
Serviço de Reabilitação Gerontológica e 
identificar o grau de associação do 
desempenho físico-funcional do 
equilíbrio a dados sócio-demográficos, 
funcionais e clínicos. Trata-se de um 
estudo transversal exploratório. A 
amostra constituiu-se em 93 pacientes 
triados em avaliação gerontológica 
abrangente, com idades iguais ou 
superiores a 65 anos, sendo a maioria 
feminina (75,3%) e idade média de 76,00 
± 6,35 anos. Para o exame funcional do 
equilíbrio, foram utilizados os 
instrumentos Berg Balance Scale (BBS), 
subdivididos em 5 dimensões e Timed 
Up and Go Test (TUGT). A pontuação 
média da BBS foi de 51,28 ± 4,97 pontos 
e apenas 10,8% dos casos tiveram os 
escores abaixo de 46 pontos. A 
pontuação média do TUGT foi de 13,96 
± 6,55 segundos, e 12,9% realizaram o 
teste em 20,01 e mais segundos. A BBS 
correlacionou-se com o TUGT 
(p < 0,001), com uso de dispositivo 
assistivo para a marcha (p=0,015) e com 
a presença de doenças neurológicas 
(p=0,003). Verificou-se associação entre 
a ocorrência de quedas e as dimensões 
da BBS: alcance funcional (p = 0,015), 
componentes rotacionais (p = 0,020) e 
base de sustentação diminuída 
(p = 0,002). Quedas recorrentes 
associaram-se ao alcance funcional 
(p = 0,016). Os idosos submetidos à 

triagem do Serviço de Reabilitação não 
se apresentaram funcionalmente 
comprometidos em relação ao equilíbrio. 
A presença de doenças neurológicas, a 
ocorrência de quedas e o uso de 
dispositivo assistivo para a marcha 
estão associados à disfunção do 
equilíbrio. 

DESCRITORES: Idoso. Equilíbrio. 
Reabilitação. Estudos de avaliação. 

ABSTRACT: This study aimed to 
characterize the functional of balance 
among elderly subjects in a 
Gerontological Rehabilitation Service 
and to identify the degree of that 
association to demographic, functional 
and clinical data. It is a cross-sectional 
study. The sample was constituted 
of 93 patient assessed through a 
comprehensive gerontological screening. 
The patient's ages were 65 or over. Most 
of the sample was female (75.3%) and 
the mean age was 76.00 ± 6.35 years old. 
For the functional assessment of the 
balance, the instruments used were the 
Berg Balance Scale, subdivided in 5 
dimensions and Timed Up and Go Test 
(TUGT). The mean score of BBS was of 
51.28 ± 4.97 points and only 10.8% of 
the cases had the scores below 46 
points. The mean score of TUGTwas of 
13.96 ± 6.55 seconds, and 12.9% 
accomplished the test in 20.01 seconds 
or more. BBS was correlated with TUGT 
(p < 0.001), with use of gait assistive 
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device (p = 0.015) and with the presence of neurological 
disorders (p = 0.003). There was association among the 
occurrence of falls and the dimensions of BBS: reach functional 
(p = 0.015), rotational components (p = 0.020) and reduced 
base of support (p = 0.002). Recurrent falls were associated to 
the reach functional test (p = 0.016). The majority of outpatient 
elderly subjects in a gerontological rehabilitation unit was 

not impaired concerning functional balance skills. The 
presence of neurological diseases, the occurrence of falls and 
the use of gait assistive devices were associated to the balance 
impairment. 

KEYWORDS: Aged. Equilibrium. Rehabilitation. Evaluation 
studies. 

I N T R O D U Ç Ã O 

A prevalência de doenças crônico-
degenerativas tende a aumentar 
com a idade, evidenciando uma 

população crescente com morbidades que potencializam 
grandes síndromes geriátricas como queda, iatrogenia, 
demência , imobi l idade que comprometem a 
independência e a autonomia gerando incapacidades, 
fragilidade, institucionalização e morte 2 6 , 2 7 , 2 8 . Idosos 
portadores de doenças crônicas sem controle e 
tratamento adequado estão mais sujeitos a seqüelas e 
incapacidades associadas, e diminuição da qualidade 
de vida como conseqüência final de uma cascata de 
eventos 8. 

Em estudo epidemiológico realizado na área 
metropolitana de São Paulo, Ramos et al. 2 7 constataram 
que mais de 80% dos entrevistados possuíam, pelo 
menos, uma doença crônica. Pouco mais de 50% de 
idosos entre 65 e 68 anos referiram não necessitar de 
auxílio para as atividades do dia-a-dia, a partir de 80 
anos apenas 15% não apresentavam necessidade de 
auxílio e 28% necessitavam de auxílio de outro indivíduo 
em tempo integral. O declínio funcional constitui forte 
preditor de mortalidade entre idosos 2 6 , 2 8-

Um estudo também realizado na região 
metropolitana de São Paulo apontou uma prevalência 
de quedas de cerca de 30% e de quedas recorrentes 
de 11% da população estudada 2 2. Aproximadamente 
25% das quedas ocorridas na comunidade resultam 
imediatamente em limitação das atividades devido a 
algum prejuízo físico ou ao medo de cair 2 1. 

As quedas em pessoas idosas são de etiologia 
multifatorial. Observa-se uma relação convergente 
entre fatores in t r ínsecos , ambienta is e 
comportamentais. Como fatores intrínsecos, entendem-
se as alterações fisiológicas característ icas do 
envelhecimento e os processos patológicos, além de 
fatores ps icológicos e efeitos colaterais de 
medicamentos. 

O controle postural é conceituado como a 

habilidade de manter o equilíbrio oscilando ou 
recuperando o centro de massa corporal sobre a base 
de sustentação 1 1 6), e como habilidade de controlar a 
posição do corpo no espaço 3 1. 

Os termos equilíbrio, balanço e controle 
postural são muito usados como sinônimos para 
conceituar o mecanismo pelo qual o corpo humano 
protege-se de quedas. Desta forma, uma definição de 
equilíbrio é sugerida como sendo a habilidade de manter 
o centro de massa do corpo na base de sustentação, 
deslocando o peso do corpo, rapidamente e 
precisamente, em diferentes direções a partir do seu 
centro, locomover-se com segurança e velocidade e de 
maneira coordenada e, ajustando-se a perturbações 
externas 2 5 . 

O processamento motor, incluindo ambos os 
componentes músculo-esquelético e neuromuscular, é 
essencial para a geração e coordenação de forças que 
controlam a posição do corpo no espaço. Aspectos 
sensoriais envolvem processamento de informações 
visuais, vestibulares e somatossensoriais, influenciando 
a posição do corpo em relação à gravidade e ao 
ambiente 3 0 , 3 8 . Um alto nível cognitivo é essencial para 
aspectos adaptativos e antecipatórios do controle 
postural 3 8. 

Sabendo-se que para o controle do equilíbrio 
corporal é fundamental a integração de vários sistemas 
corporais sobre o comando central , e que o 
desempenho desses sistemas reflete diretamente nas 
habilidades do indivíduo de realizar tarefas cotidianas, 
ou seja, na capacidade funcional do indivíduo, há três 
tipos de avaliação do equilíbrio: avaliação funcional, 
avaliação por sistemas e posturografia quantitativa. A 
primeira avalia o desempenho em várias tarefas que 
requerem controle do equilíbrio a fim de identificar uma 
possível limitação funcional. Já na segunda, o objetivo 
é identificar alterações primárias, anatômicas, físicas 
ou cognitivas, através da observação de estratégias 
compensatórias, as quais o indivíduo adota devido a 
um prejuízo existente. A última forma de avaliação, a 
posturografia, dispõe de tecnologia para medir 



resultantes de forças na superfície de apoio, analisar 
padrões eletromiográficos, cinemáticos e biomecânicos 
de movimentos articulares em inúmeros tipos de tarefas 
posturais 1 7. 

A escolha do método de avaliação depende 
do objetivo do avaliador, sendo o método funcional, 
juntamente com a posturografia, usados para avaliar 
os problemas do equilíbrio a fim de predizer riscos de 
quedas. No entanto, esta última e a avaliação por 
sistemas são usadas para determinar causas primárias 
a fim de tratá-las 1 7. 

Nevitt 2 1 coloca que o método de avaliação 
funcional é um preditor mais forte de risco de quedas 
que o método laboratorial. Além disso, é usado em 
muitos estudos por ser também um meio de avaliação 
fácil e de baixo custo, além de ser útil para documentar 
o estado de equi l íbr io e mudanças com uma 
intervenção 1 7. 

Há inúmeros ins t rumentos ut i l izados 
atualmente para avaliação de equilíbrio funcional em 
idosos . Mui tos des tes i n s t rumen tos foram 
desenvolvidos como teste de rastreio rápido para 
identificar risco de quedas em idosos. 

Berg Balance Scale, desenvolvida por Berg 
et al. 3, é um dos instrumentos de avaliação funcional 
do equilíbrio mais usado em pesquisa. A escala 
apresentou satisfatória correlação com medidas 
laboratoriais de oscilação na plataforma de equilíbrio. 
Também mostrou boa correlação com Barthel 
Mobility Subscale e Timed Up and Go Test3. 

Sabendo-se da necess idade de atenção 
multidimensional dos idosos da comunidade, a partir 
de múl t ip los es tudos a cerca de seus 
comprometimentos, torna-se necessário conhecer o 
perfil funcional do equilíbrio de idosos atendidos em 
um Centro de Reabilitação, sendo este o propósito do 
referente estudo. 

A atenção integral à saúde do idoso tem 
como objetivos a promoção do envelhecimento 
saudável, a manutenção da capacidade funcional, a 
assistência às necessidades de saúde do idoso e a 
reabilitação funcional comprometida 1 4 . 

A maioria dos idosos apresenta alguma 
doença crônica decorrente da perda contínua da 
função de órgãos e sistemas biológicos. Essa perda 
de função pode ou não levar a limitações funcionais 
e conseqüen temen te a i n c a p a c i d a d e s 1 4 . Uma 
avaliação geriátrica abrangente dos pacientes idosos 
em um Centro de Reabilitação pode promover terapias 

preventivas, assistenciais e reabilitativas, mantendo 
a autonomia e preservando a independência do idoso 
o maior tempo possível. 

Aos idosos com comprometimento funcional 
do equilíbrio, a reabilitação precoce tem como objetivo 
a prevenção da evolução e a recuperação da perda 
funcional incipiente, para amenizar e evitar que as 
limitações funcionais possam progredir e culminar na 
queda, cujas conseqüências podem variar entre a 
incapacidade e a morte. 

OBJETIVOS 

1. Caracterizar funcionalmente o equilíbrio de 
idosos em um Serviço de Reabilitação Gerontológica e 
identificar o grau de associação do desempenho físico-
funcional do equilíbrio a dados sócio-demográficos, 
funcionais e clínicos; 

2. Identificar o grau de associação entre 
ocorrência de quedas e dimensões do equilíbrio 
funcional (provas estacionárias, de transferências, de 
alcance funcional, com componentes rotacionais e com 
base de sustentação diminuída). 

MÉTODO 

População estudada 

A amostra constituiu-se em 93 prontuários 
referentes a pacientes de ambos os sexos, com idade 
igual ou superior a 65 anos, que foram previamente 
encaminhados para triagem em um Serviço de 
Reabil i tação Gerontológica, l igado à atividade 
universitária. 

Foram excluídos do estudo prontuários de 
pacientes que não eram capazes de completar os testes 
de equilíbrio por dificuldade de compreensão dos 
comandos verbais simples ou de imitar os movimentos, 
por apresentarem acuidades visual ou auditiva 
gravemente diminuídas e absolutamente incapacitantes 
às atividades de vida diária (AVD), mesmo com o uso 
de lentes corretivas e ou aparelhos auditivos; ausência 
de deambulação independente e locomoção 
exclusivamente por cadeira de rodas. 

Trata-se de um estudo transversal exploratório. 

Materiais 

Os dados foram coletados por meio de 



formulários previamente preenchidos e anexados aos 
prontuários dos pacientes provenientes do Serviço em 
questão, avaliados por equipe multiprofissional. 

Procedimentos 

O serviço de Reabilitação Gerontológica 
apresentava, no período referido, 117 prontuários de 
pacientes triados, dos quais 24 foram considerados 
inelegíveis para o estudo e, portanto, 93 prontuários 
foram elegíveis. 

Após seleção da amostra, foi preenchido um 
questionário com as seguintes variáveis: sexo, idade, 
cor, nível educacional, estado civil, arranjo de moradia, 
motivo do encaminhamento, queixa principal do 
paciente, número e agrupamento de moléstias segundo 
o tipo, número de medicamentos em uso, classificação 
de medicamentos quanto ao risco de quedas, realização 
de atividade física, hospitalização no último ano, número 
de quedas referidas nos últimos 180 dias (qualquer evento 
que tenha ocorrido por determinantes intrínsecos ou 
extrínsecos, exceto acidentes que não poderiam ser 
evitados por qualquer indivíduo como, por exemplo, 
atropelamento ou quebra de uma cadeira), uso de 
dispositivo assistivo para a marcha, avaliação cognitiva 
("Mini-Mental State Exam") 1 3. 

O Mini-Exame do Estado Mental é um 
"screening" composto por 30 questões, validado 
transculturalmente para o idioma Português, amplamente 
utilizado para rastrear casos com suspeita de déficit 
cognitivo. O valor de corte padrão é de 24 pontos; abaixo 
do qual considera-se indício de déficit cognitivo 4 1 3. 

Ainda em relação à ocorrência de queda, o 
questionário contém algumas variáveis como: local (em 
domicílio e fora dele), período do dia (manhã, tarde, noite), 
mecanismo da queda (anterior, posterior, lateral), 
circunstância (em transferência postural ou durante a 
marcha) e ocorrência de restrição das atividades 
cotidianas após a queda. 

No exame físico, ainda constaram o índice de 
massa corpórea (IMC) e diagnóstico nutricional 
(desnutrição, eutrqfia e obesidade). 

Em relação ao exame funcional do equilíbrio, 
constaram no prontuário os instrumentos Berg Balance 
Scale21 e Timed Up and Go Test (TUGT)23. Intervalos, 
eventualmente necessários para repouso, foram 
fornecidos de acordo com a demanda explícita do sujeito, 
com duração também por ele determinada. 

Berg Balance Scale3 consiste em 14 tarefas, 

cada uma categorizada em uma escala ordinal de 4 
pontos, que varia de 0 (incapaz de realizar a tarefa) a 4 
(realiza a tarefa independente), baseada na qualidade 
do desempenho, necessidade de assistência e tempo para 
completar a tarefa. Os escores dos 14 itens são somados 
em um escore total que varia entre 0 a 56 pontos, sendo 
o maior escore relacionado a um melhor desempenho. 
As tarefas são representativas de atividades do dia-a-
dia como sentar, levantar, inclinar-se para frente, virar-
se, entre outras. 

A variável equilíbrio, portanto, medida por meio 
da soma dos resultados individuais de cada um dos 14 
itens foi analisada quantitativamente. Além disso, os itens 
foram agrupados em tarefas funcionais similares, 
garantindo a análise individual das dimensões geradas a 
partir desse agrupamento, a saber: transferências 
(questões 1,4 e 5), provas estacionárias (questões 2 ,3 , 
6 e 7), alcance funcional (questão 8), componentes 
rotacionais (questões 9 a 11) e base de sustentação 
diminuída (questões 12 a 14) 1 0. 

O Timed Up and Go Test é uma versão 
temporal do Get up and Go Test20-23, no qual é 
solicitado ao indivíduo que se levante da cadeira, 
percorra três metros e retorne à posição inicial. E 
considerado pelos autores como desempenho normal 
para adultos saudáveis um tempo até 10 segundos; 
entre 11 e 20 segundos considera-se normal para 
idosos frágeis ou com deficiência, os quais tendem a 
ser independentes na maioria das atividades de vida 
diária; no entanto, acima de 20 segundos gastos para 
a realização da tarefa, é necessária avaliação mais 
detalhada do indivíduo para verificar o grau de 
comprometimento funcional. 

Análise estatística 

Procedeu-se estatística descritiva simples. 
Para a análise inferencial, o escore total da Berg 
Balance Scale foi comparado entre as variáveis. As 
associações entre o escore total da Berg Balance 
Scale (variável quantitativa) e as variáveis qualitativas 
categóricas dicotômicas foram calculadas através 
do teste T-Student. As associações entre o escore 
total da Berg Balance Scale e as variáveis qualitativas 
com 3 ou mais categorias foram verificadas através 
da análise de variância (ANOVA), para as variáveis 
cujo valor do teste (ANOVA) for significativo 
(p < 0,05), seguida de teste de contraste de Tukey, 
com nível de significância fixado em 0,05. 



Para verificar associações entre o escore 
total da Berg Balance Scale (variável quantitativa) 
e as var iáveis quant i ta t ivas numér icas foram 
calculadas através do coeficiente de correlação de 
Pearson (r), com nível de significância igualmente 
fixado em 0,05. Para esse teste, o grau de correlação 
entre duas variáveis foi assumido segundo os critérios: 
se | r | < 0,30, a correlação inexiste; se 0,30 < | r | 
< 0,50, a correlação é fraca; se 0,50 < | r | < 0,70, a 
correlação é moderada; se | r | > 0,70, a correlação é 
forte. 

Os cálculos e gráficos foram executados com 
o auxílio do software "SPSS 10.0 for Windows" 
(Statistical Package for Social Sciences, versão 10.0). 

R E S U L T A D O S 

A amostra caracterizou-se por uma maioria 
feminina (75,3%), branca (75,3%), e idade média de 
76,00 * 6,35 anos, ocorrendo a maior concentração de 
idade na faixa etária dos 75 aos 79 anos (31%) e a 
idade máxima de 94 anos. 

O número médio de hipóteses diagnosticas foi 
de 4,43 ± 1,92 doenças. A queixa de dor foi a mais 
freqüente, destacando a dor em coluna vertebral. O 
número médio de medicamentos foi de 2,97 ± 0 , 9 1 . 
Como medida antropométrica, o IMC médio foi 28,07 
±5 ,01 Kg/m 2 As demais características clínicas que 
caracterizam à amostra estão dispostas na Tabela 1. 

TABELA 1 - Distribuição percentual válida das corrências que caracterizam os resultados das variáveis clínicas de uma amostra de 
idosos em serviço de Reabilitação Gerontológica. 

Variáveis Clínicas Ocorrência (N) Percentual válido (%) 

N f l de Hipóteses Diagnosticas 1 a 3 Hipótese (s) Diagnostica (s) 32 34,4 
4 a 6 Hipóteses Diagnosticas 46 49,5 
7 a 11 Hipóteses,Diagnosticas 15 16,1 
Total 93 100,0 

Doenças Neurológicas sim 13 14,0 
não 80 86,0 
Total 93 100,0 

Síndrome de Parkinson sim 2 2,2 
não 91 97,8 
Total 93 100,0 

Doenças Oftalmológicas/ 
Otorrinolaringológicas sim 22 23,7 

não 71 76,3 
Total 93 100,0 

Doenças Otoneurológicas sim 20 21,5 
não 73 78,5 
Total 93 100,0 

Queixa de Tontura presente 28 30,4 
ausente 64 69,6 
Total 92 100,0 

Doenças Endocrino-
Metabólicas sim 19 20,4 

não 74 79,6 
Total 93 100.0 

Diabetes Mellitus sim 17 18,3 
não 76 81,7 
Total 93 100,0 

Continua 



Continuação 

Variáveis Clínicas Ocorrência (N) Percentual válido (%) 

Doenças Cardiovasculares sim 65 69,9 Doenças Cardiovasculares 
não 28 30,1 
Total 93 100,0 

Doenças Osteoarticulares sim 72 77,4 Doenças Osteoarticulares 
não 21 22,6 
Total 93 100,0 

Osteoartrose sim 51 54,8 
não 42 45,2 
Total 93 100,0 

Doenças Neuropsiquiátricas sim 34 36,6 
não 59 63,4 
Total 93 100,0 

Depressão sim 28 30,1 
não 65 69,9 
Total 93 100,0 

Número de medicamentos não faz uso 4 4,4 
1 ou 2 medicamentos 27 29,7 
3 ou 4 medicamentos 28 30,8 
5 e mais medicamentos 32 35,1 
Total 91 100,0 

Medicamentos sedativos / 
hipnóticos / ansiolíticos sim 12 13,5 

não 77 86,5 
Total 89 100,0 

Medicamentos Antidepressivos sim 16 18,0 
não 73 82,0 
Total 89 100,0 

Medicamentos de 
ação cardiovascular sim 61 68,5 

não 28 31,5 
Total 89 100,0 

Hospitalização último ano sim 13 16,9 
não 64 83,1 
Total 77 100,0 

Atividade física 
realiza 25 30,5 
não realiza 57 69,5 
Total 82 100,0 

Diagnóstico Nutricional eutrofia 11 14,7 
obesidade 22 29,3 
desnutrição 42 56,0 
Total 75 100,0 

Quedas nos últimos 6 meses nenhuma queda 54 58,1 
1 queda 20 21,5 
2 e mais quedas 19 20,4 
Total 93 100 



O relato de quedas nos últimos 6 meses 
ocorreu em 41,9% da amostra, dentre os quais 21,5% 
sofreu uma queda e 20,4% duas e mais, ou seja, quedas 
recorrentes neste intervalo de tempo. Em relação à 
última queda dos idosos caidores, 79,4% não tiveram 
restrição das atividades; 68,4% sofreram a queda em 
domicílio; 68,2% das quedas ocorreram no período da 
manhã e 34,3% foram causadas por tropeço. 

Em relação à avaliação cognitiva, a maioria 
esteve acima da nota de corte (24 pontos) para rastreio 

de alterações cognitivas, sendo que para 40,4% haveria 
indicação de avaliação mais aprimorada, uma vez que 
estavam dentro da faixa de risco de déficit cognitivo. 
A média do escore do Mini-Exame do Estado Mental 
foi de 23,85 ± 4,36 pontos. A maioria da amostra 
(85,9%) não utiliza dispositivo de auxílio para marcha. 

O teste funcional de equilíbrio da Berg 
Balance Scale apresentou uma pontuação média de 
51,28 ± 4,97 pontos. A variável categórica da Berg 
Balance Scale está apresentada na Tabela 2. 

TABELA 2 - Distribuição percentual válida das ocorrências que caracterizam os resultados das variáveis do equilíbrio de uma amostra 
de idosos em serviço de Reabilitação Gerontológica. 

Variáveis do equilíbrio Ocorrência (N) Percentual válido (%) 

Berg Balance Scale 0 a 45 pontos 10 10,8 
46 a 56 pontos 83 89,2 
Total 93 100,0 

Timed up and go Test até 10 segundos 26 28,0 
10,01 a 20 segundos 55 59,1 

20,01 e mais 12 12,9 

Em relação aos resultados médios das cinco 
dimensões da Berg Balance Scale (transferências, 
provas estacionárias, alcance funcional, componentes 
rotacionais, diminuição da base de sustentação), as 
dimensões 1 (transferências) e 2 (provas estacionárias) 
não mostraram um prejuízo funcional da amostra, uma 
vez que a maioria dos sujeitos apresentou bom 
desempenho nestas tarefas, obtendo uma pontuação 
média de 3,89 ± 0,31 pontos e 3,93 ± 0,22 pontos, 
respectivamente. A execução de tarefas motoras com 
envolvimento de diminuição da base de sustentação, 
representada pela dimensão 5 da Berg Balance Scale 
mostrou ser a mais prejudicada na amostra, tendo havido 
uma pontuação média de 3,15 ±0,88 pontos. A média 
das dimensões 3 (alcance funcional) e 4 (componentes 
rotacionais) foram 3,36 ± 0,68 e 3,69 ± 0,44, 
respectivamente. O método de comparações de Tukey 
evidenciou a principal diferença ocorrendo entre as 
dimensões "componentes rotacionais" e "base de 
sustentação diminuída" (p < 0,001), "componentes 
rotacionais" e "alcance funcional" (p < 0,001) e "base 
de sustentação diminuída" e "alcance funcional" 
(p - 0,033), como mostra a Figura 1. 

Transferências Alcance funcional Base de sustentação 

Provas estáticas Provas Rotacionais 

Dimensões da Balance Scale 

FIGURA 1 - Representação gráfica dos escores médios obtidos das 
dimensões da Berg Balance Scale de uma amostra de idosos em 
serviço de Reabilitação Gerontológica. 

A média e o desvio-padrão apresentados no 
Timed Up and Go Test foi de 13,96 ± 6,55 pontos, 
sendo a variável categórica apresentada na Tabela 2. 

Associações entre desempenho funcional 



do equi l íbr io d a d o pela Berg Balance Scale e 
variáveis sócio-demográficas, clínicas e funcionais 

Nenhuma associação foi verificada entre o 
equilíbrio e as variáveis sócio-demográficas. Em 
relação ao escore total da Berg Balance Scale e às 
variáveis funcionais, foram verificadas associações 
entre o uso de dispositivo de auxílio à marcha (variável 
dicotômica) e o Timed Up and Go Test (variável 
numérica), como mostram as Figuras 2 e 3. 

A variável quantitativa da Berg Balance 
Scale mostrou associação significante ao "dispositivo 
de auxílio à marcha", sendo calculada através do 
Teste T para amostras independentes obtendo-se 
nível descritivo igual a 0,015; portanto, os pacientes 
que utilizavam dispositivo de auxílio à marcha 
apresentaram menor escore na Berg Balance Scale 
em relação aos que não o utilizavam. 

Como já mencionado, a variável quantitativa 
da Berg Balance Scale mostrou associação linear 
significante à variável quantitativa Timed Up Go Test 
(Figura 3), dado pelo Coeficiente de Correlação de 
Pearson (r = -0,813). Nesta significativa associação, 
pode-se verificar que os pacientes que apresentaram 
elevado escore na Berg Balance Scale executaram 
o teste Timed Up Go Test em menos tempo; ao 
contrário, os pacientes com baixo escore na Berg 
Balance Scale, execu ta ram o teste em maior 
cronometragem de tempo, indicando linearidade na 
associação. 

Quanto às variáveis clínicas, apenas se 
verificou associação significante entre a variável 
quantitativa da Berg Balance Scale e "doenças 
neurológicas", sendo calculada através do Teste T 
para amostras independentes, obtendo-se nível 
descritivo igual a 0,003 (Figura 4). 

Associações entre quedas referidas e as 
d imensões do equ i l íb r io ava l i adas pela Berg 



Balance Scale 

O grau de associação entre ocorrência de 
quedas nos últimos 6 meses e cada dimensão da 
avaliação de equilíbrio da Berg Balance Scale 
(provas estacionárias, de transferências, de alcance 
funcional, com componentes rotacionais e base de 
sustentação diminuída) foi calculada inicialmente à 
variável dicotômica ("nenhuma queda'V'uma e mais 
quedas") através do Teste T e posteriormente à 
variável incluindo três categorias ("nenhuma queda"/ 
"uma queda'V'uma e mais quedas"), através da 
análise de variância (ANOVA). 

A variável "número de quedas" (dicotômica) 
não apresentou associação significante às dimensões 
1 ( t ransferências) e 2 (provas es tac ionár ias ) . 
Entre tanto , a referida variável associou-se às 
dimensões 3 (alcance funcional), 4 (componentes 
rotacionais) e 5 (diminuição da base de sustentação), 
obtendo-se nível descritivo de 0,015, 0,020 e 0,002, 
respectivamente (Figuras 5, 6 e 7). Os escores 
médios do alcance funcional, dos componentes 
rotacionais e da base de sustentação diminuída dos 
idosos não caidores são maiores em relação aos 
caidores. 

A variável "número de quedas recorrentes" 
("nenhuma queda"/"uma queda'V'uma e mais quedas") 
apresentou associação somente à dimensão 3 (alcance 
funcional) da Berg Balance Scale, em que a ANOVA 
foi significante ao nível descritivo de 0,016. O teste de 
contraste de Tuckey evidenciou a principal diferença 
ocorrendo entre as categorias "nenhuma" e "2 e mais 
quedas" (p = 0,044) em sua relação com a dimensão 
alcance funcional da Berg Balance Scale e mostrou 
uma tendência entre as categorias "nenhuma" e "uma 
queda" (p = 0,073). O alcance funcional médio dos idosos 
que não sofreram quedas foi maior em relação aos 
pacientes que relataram "uma queda" e "duas e mais 
quedas". Nesta análise pode-se observar um achado 
clínico importante: o alcance funcional médio dos idosos 
que sofreram apenas 1 queda é praticamente igual aos 
idosos que tiveram quedas recorrentes (Figura 8). 



A dimensão 5 (diminuição da base de 
sustentação) mostrou haver uma tendência à 
associação da variável "número de quedas recorrentes" 
(p = 0,051), ilustrado na Figura 9. 

DISCUSSÃO 

As principais caracter ís t icas sócio-
demográficas e clínicas da amostra estudada não 
diferiram significativamente de um estudo multicêntrico 
realizado em área metropolitana na região Sudeste do 
Brasil, visando traçar o perfil do idoso residente na 

zona urbana do Brasil2 7. No presente estudo, encontrou-
se maior concentração de idade acima dos 75 anos 
(61,2%) e idade média de 76,00 ± 6,35 anos, 
apresentando, portanto, diferenças em relação aos 
idosos da comunidade cuja população analisada era 
relativamente mais jovem, com 58% abaixo de 70 anos 
e média de idade em 69 anos 2 7. 

Em serviço de Reabilitação Gerontológica 
espera-se encontrar uma população mais idosa, já que 
os idosos que são encaminhados para avaliação 
multidimensional por outros profissionais ligados à 
saúde são potencialmente mais frágeis e já podem 
apresentar complicações decorrentes das doenças 
crônicas com o avanço da idade 1 5. 

Verificou-se que a população do serviço 
caracterizou-se por uma maioria feminina, residente 
em domicílio multigeracional. Estes achados são 
semelhantes aos encontrados por Ramos et al. 2 7na 
população de idosos da comunidade em que 60% era 
do sexo feminino e a grande maioria (59%) vivia em 
domicílio multigeracional. 

A população deste presente estudo, do ponto 
de vista clínico, é polipatológica, uma vez que a maioria 
apresentava 4 a 6 doenças, sendo mais freqüente as 
doenças osteoarticulares e cardiovasculares. Doenças 
cardiovasculares, como doença isquêmica, hipertensão 
arterial, doença valvular, arritmia, insuficiência cardíaca, 
são as causas mais comuns de morbidade e mortalidade 
das pessoas idosas. Por exemplo, a prevalência de 
sintomas de doença coronariana nas pessoas com 65 
anos e mais é estimada em 20 a 30% 5 . Estudos 
epidemiológicos demonstraram que a prevalência de 
hipertensão arterial entre idosos brasileiros é bastante 
elevada, semelhante ao observado em todo o mundo. 
Cerca de 65% dos idosos são hipertensos e este dado 
estatístico pode chegar a 80% entre as mulheres com 
mais de 75 anos 2 4 . 

Segundo Cooney e Boyer", a prevalência da 
osteoartrite aumenta regularmente com a idade e é 
quase universal aos 80 anos de idade. Além de 
prevalente, tem um efeito significativo sobre a 
incapacidade total de uma população, embora, em nível 
individual, a incapacidade possa ser considerada 
moderada. Deficits funcionais específicos do processo 
desta patologia geralmente resultam em incapacidades 
características, como por exemplo dor, dificuldade de 
deambulação, subir escadas e transferências posturais 
causadas pela osteoartrite de joelhos 3 4 . 

As queixas de dor foram as mais freqüentes 



na avaliação dos prontuários do presente estudo, 
principalmente em coluna vertebral, muito freqüente 
nos pacientes que procuram tratamento reabilitacional, 
além das incapacidades músculo-esquelé t icas , 
neuromusculares, sensoriais e cardiorrespiratórias, à 
associação de quadros álgicos incapacitantes que 
pioram o quadro do indivíduo 6. Acredita-se que as 
síndromes miofasciais da coluna vertebral estão 
relacionadas ao desequilíbrio axial da coluna com 
sobrecarga mecânica e encurtamento dos músculos 
envolvidos2, pois estas alterações são freqüentes nos 
indivíduos idosos. 

Observou-se, na amostra deste estudo, uma 
população predominantemente desnutrida. O impacto 
das doenças crônicas e especialmente das doenças 
crônico-degenerativas, no estado nutricional e nos 
efeitos adversos da desnutrição pode ser considerável 
no processo da doença subjacente. Além disso, alguns 
medicamentos ou a interação dos medicamentos 
podem ter um impacto negativo no estado nutricional3 7. 
Sabendo-se que a desnutrição interfere negativamente 
na capacidade funcional do idoso frágil. Pode resultar 
de uma interação dos fatores sociais, médicos e/ou uso 
de determinados medicamentos, comuns e freqüentes 
no idoso, como: isolamento social, limitação na 
habilidade para fazer compras e preparar refeições, 
alterações olfativa e gustativa, doença crônica, 
dificuldade na alimentação, demência, depressão, 
disfagia, distúrbios na motilidade gastrointestinal, 
problemas bucais (próteses dentárias inadequadas) e 
uso de medicamentos an t iconvuls ives e 
quimioterápicos. Também podem aumentar os riscos 
de alguns problemas comumente encontrados nos 
idosos como, por exemplo, diminuição da resistência 
para infecção, cicatrização pobre de lesões e aumento 
da fragilidade da pele, osteopenia, anemia, certas 
doenças cardiovasculares, cataratas e degeneração 
macular associada à idade. Nos idosos, a desnutrição 
freqüentemente precede a hospital izaçã 1 9 . Daí a 
importância da orientação nutricional a estes pacientes 
atendidos em qualquer modalidade de assistência. 

A amostra estudada diferiu dos achados 
populacionais no que se refere à ocorrência de quedas. 
A literatura mostra uma prevalência de quedas no último 
ano em torno de 30 a 35% para a população idosa da 
comunidade 7 , 2 2 , 3 2 . Os idosos do referido serviço 
apresentaram uma prevalência significativamente 
maior (41,9%), achado semelhante ao estudo de 
pacientes idosos diabéticos acompanhados em serviço 

de Saúde em nível ambulatorial (40,7%) 1 0. Os estudos 
de Campbell et al. 7, Tinetti et al. 3 2 e de Perracini e 
Ramos 2 2 estudaram as quedas referidas pelos sujeitos 
no último ano, enquanto neste estudo, os prontuários 
dos pacientes continham relatos dos últimos 6 meses, 
com exclusão de quedas acidentais, assim como 
encontrado em Cordeiro 1 0. Isto indica que a população 
atendida em nível ambulatorial é mais frágil do ponto 
de vista físico-funcional, provavelmente devido a 
complicações das doenças crônicas comuns em idosos 
que necessitam freqüentar tal serviço. 

Quedas recorrentes ocorreram em 20,4% no 
presente estudo, diferindo de um estudo conduzido no 
município de São Paulo, com prevalência de 11% 2 2 . 
As quedas podem resultar em lesões graves ou em 
limitações das atividades em aproximadamente 25% 
das quedas ocorridas na comunidade, devido a algum 
prejuízo físico ou ao medo de ca i r 2 1 . Achados 
semelhantes foram obtidos no presente estudo, em que 
21,6% dos casos apresentaram restrição das atividades. 

Na avaliação do equilíbrio funcional, a maioria 
dos sujeitos (59,1%) realizou o Timed Up and Go Test 
entre 10,01 a 20 segundos. Podsiadlo e Richardson 2 3 

admitiram 10 segundos como tempo normal para a 
realização da tarefa por adultos saudáveis; 10,1 a 20 
segundos como tempo limite normal para idosos frágeis 
ou pacientes deficientes; mais de 20 segundos gastos 
para executar a tarefa como necessário realizar uma 
avaliação mais detalhada do indivíduo para verificar o 
grau de compromet imento funcional. A média 
encontrada indica que a população estava fora da faixa 
de risco para quedas. Mesmo assim, como esperado, 
verificou-se expressiva associação entre um inferior 
desempenho no teste Timed up and Go e um inferior 
desempenho na Berg Balance Scale, já demonstrado 
por Podsiadlo e Richardson 2 3, Berg 3 e Cordeiro 1 0. 

A exemplo do que ocorreu com o Timed Up 
and Go, a grande maioria dos sujeitos (89,2%) 
apresentou melhor desempenho na Berg Balance 
Scale, ou seja, pontuaram acima de 45 pontos. Um 
elevado número de caidores foi encontrado neste 
estudo, como já relatados por Thorbahn e Newton 3 3. 
Estes autores encontraram para a pontuação de corte 
45 da BBS na predição de quedas, alta especificidade 
(96%) e baixa sensibilidade (53%). Para o mesmo valor 
de corte , Riddle e S t ra ford 2 9 ca lcularam uma 
especificidade de 90% e sensibilidade de 64%, 
mostrando utilidade dessa escala na identificação dos 
não caidores. O valor predito positivo encontrado foi 



de 72%, enquanto o valor predito negativo foi de 85%, 
o que mostra que apenas 15% dos pacientes que 
apresentam teste negativo (valores acima de 45 pontos) 
são classif icados como caidores , indicando a 
confiabilidade na identificação dos não caidores, mais 
do que dos caidores. 

Neste estudo a Berg Balance Scale mostrou 
associação significante à "dispositivo de auxílio à 
marcha" e "doenças neurológicas". Tal escala já 
mostrou ser estatisticamente eficiente na discriminação 
entre sujeitos de acordo com o uso de dispositivos 
assistivos à marcha 3. Os mesmos autores verificaram 
associação dos escores da Berg Balance Scale com 
índices do desempenho funcional e motor na 
recuperação dos pacientes com seqüela de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Ao final do período de 
acompanhamento (12 meses) aos pacientes acometidos 
por AVC neste estudo, verificou-se que a diferença 
entre as médias da Berg Balance Scale nos diferentes 
grupos estudados foi estatisticamente significante, 
mostrada através de anál ises de var iância : o 
desempenho foi melhor para os sujeitos avaliados em 
suas casas (45 pontos), pior para os que ainda estavam 
no hospital (8,6 pontos) e considerado intermediário 
para os pacientes em centros de reabilitação (31,1 
pontos). 

Através da divisão da Berg Balance Scale 
em 5 dimensões, verificou-se associação entre quedas 
e dimensões do alcance funcional, dos componentes 
rotacionais e da base de sustentação diminuída. 
Também verif icou-se associação entre quedas 
recorrentes e alcance funcional. De fato, o alcance 
funcional tem sido considerado um preditor de quedas, 
especialmente recorrentes 1 2 e associa-se à fragilidade 
em idosos 3 6. 

A dimensão da Berg Balance Scale mais 
prejudicada na amostra do presente estudo foi base de 
sustentação diminuída, a qual também se associou as 
quedas, como apresentado por Hurvitz et al. 1 8, os quais 
verificaram que a média da manutenção em apoio 
unipodálico dos sujeitos idosos com histórico de quedas 
foi significativamente menor em comparação com o 
mesmo teste realizado por sujeitos idosos sem histórico 
de quedas (9,6 ±11,6 segundos e 31,3 ± 16,3 segundos, 
respectivamente). Vellas et al. 3 5 também identificou o 
apoio unipodálico como preditor significativo de quedas 
em idosos, sendo o item 12 (tocar alternadamente o pé 
em um degrau) da Berg Balance Scale, cuja dimensão 
é a base de sustentação diminuída, um dos itens que 

melhor diferencia caidores (uma queda) de caidores com 
múltiplas quedas. Chiu et al. 9, comparando testes 
funcionais de equilíbrio, verificou que a Berg Balance 
Scale é o melhor discriminador entre caidores e não 
caidores, sendo também a base de sustentação diminuída 
uma das dimensões que mais contribui para a distinção 
entre idosos caidores (1 queda) e não caidores. 

CONCLUSÃO 

Os idosos submetidos à triagem de uma 
aval iação geronto lógica abrangente não se 
apresentaram funcionalmente comprometidos em 
relação ao equilíbrio, como se esperaria em um Centro 
de Reabilitação. 

Berg Balance Scale apresentou forte 
associação com o outro instrumento de avaliação do 
desempenho do equilíbrio Timed Up and Go de 
aplicação mais simples. A presença de doenças 
neurológicas, a ocorrência de quedas e o uso de 
dispositivo para a marcha estão associados à disfunção 
do equilíbrio. Embora a dor de origem osteomioarticular 
tenha sido o sintoma mais freqüente, não houve 
associação entre esse achado ou mesmo à elevada 
ocorrência de doenças osteoarticulares e o equilíbrio 
medido funcionalmente. 

A ocorrência de quedas nos últimos 6 meses 
associou-se às dimensões do equilíbrio que envolvia 
alcance funcional, componentes rotacionais e base de 
sustentação diminuída. Quedas recorrentes associaram-
se ao alcance funcional, tendo havido tendência à 
associação dessa variável com diminuição da base de 
sustentação. 

Deste modo, a Berg Balance Scale mostrou-
se útil na caracterização da capacidade funcional da 
população do serviço, podendo servir até mesmo à 
determinação do perfil funcional que se espera incluir 
em centro de reabilitação e programar intervenções 
adequadas às necessidades específicas dessa população. 

O conhecimento dos aspectos clínicos e 
funcionais dos pacientes para um Serviço de 
Reabilitação Gerontológica é o ponto de partida para a 
promoção de terapias restauradoras ou compensadoras 
de incapacidades, como também a prevenção do 
desenvolv imento de evidente incapacidade e 
desvantagem, para reduzir a necess idade de 
institucionalização e reduzir a morbidade e mortalidade, 
além de manter a autonomia do idoso pelo maior tempo 
possível. 
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RESUMO: Este estudo teve o 
propósito de determinar a prevalência 
de sintomas músculo-esqueléticos em 
fisioterapeutas da cidade de Londrina. 
Participaram do estudo 170 
fisioterapeutas que responderam um 
questionário auto-aplicável abordando 
os seguintes aspectos: dados pessoais, 
atividades profissionais, sintomatologia 
relacionada ao trabalho, tratamento 
realizado e conseqüências da 
sintomatologia. Para a análise das 
variáveis foram utilizados o Teste de 
qui-quadrado com correção de Yates e 
o Teste de Fisher. Dos 170 profissionais 
estudados 80% constituíram-se 
indivíduos do gênero feminino e com 
uma média de idade de 30,5 anos. Do 
total de fisioterapeutas pesquisados, 
94,1% relataram apresentar sintomas 
músculo-esqueléticos nos últimos doze 
meses e 75,3% nos últimos sete dias. 
As regiões anatômicas mais acometidas 
foram: coluna cervical, coluna lombar e 
ombros. A prevalência de 
sintomatologia foi maior no gênero 
feminino e indivíduos mais jovens. 
Verificou-se um maior predomínio de 
sintomatologia em profissionais que 
atuam nas áreas de gerontologia, 
dermato-funcional e neurologia e em 
profissionais que atuam em domicílios. 
Para o tratamento dos sintomas, 46,3% 
optaram pelo autotratamento. Em 
decorrência da sintomatologia 
apresentada, 10% dos profissionais 
relataram ter perdido dias de trabalho e 

19,4% deixaram de realizar serviços 
domésticos. O presente estudo 
encontrou uma elevada prevalência de 
sintomatologia músculo-esquelética em 
fisioterapeutas da cidade de Londrina, 
com referência tanto aos últimos doze 
meses quanto aos últimos sete dias 
precedentes à auto-aplicação do 
questionário, principalmente na região 
de coluna vertebral. Os dados 
demonstraram que os fisioterapeutas 
pesquisados encontram-se expostos a 
cargas físicas e emocionais. Diante dos 
resultados encontrados, faz-se 
necessária a elaboração e implantação 
de estratégias para amenizar a carga de 
trabalho e evitar agravos. 

DESCRITORES: Fisioterapia. Saúde 
ocupacional. Doenças músculo-
esqueléticas/epidemiologia. Sintomas. 

ABSTRACT: This study had the 
purpose of determine the prevalence of 
musculoskeletal symptoms in 
physiotherapists of the city of Londrina. 
Participated in this study 170 
physiotherapists that answered a self-
administered questionnaire approaching 
the following aspects: personal data, 
job-factor survey, symptom related at 
work, treatment and it's consequences. 
For the analysis of the variables were 
used the qui-square Test with correction 
of Yates and the Test of Fisher. Of the 
170 professionals studied 80% 
individuals were of the feminine gender 
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and with an average of 30,5 years. Of the all researched 
physiotherapists, 94,1% reported to present musculoskeletal 
symptoms during the last twelve months and 75,3% in the 
last seven days. The highest prevalence were in the following 
anatomical areas: neck, low back and shoulders. The 
prevalence of symptoms was larger in the feminine gender 
and younger individuals. Observed a highest prevalence of 
sympomts in professionals that work in areas like 
gerontology, dermato-functional and neurology and in 
professionals that worm at homes. For the treatment of the 
symptoms 46,3% they opted for the selt-treatment. Due to 
the symptoms 10% of the professionals lost days of work 
and 19,4% stopped accomplishing domestic services. The 

present study found a high prevalence of musculoskeletal 
symptoms in physiotherapists of the city of Londrina, during 
the last twelve months as for the last seven days precedents 
to the self-application of the questionnaire, mainly in the 
spine area. The data demonstrated that the researched 
physiotherapists meet exposed to physical and emotional 
loads. Before the found results, it is done necessary the 
elaboration and implantation of strategies to soften the work 
load and to avoid illness. 

DESCRITORES: Physical therapy. Occupational health. 
Musculoeskeletal diseases/epidemiology. Symptoms. 

INTRODUÇÃO 

A LER/DORT é cons iderada um 
sério problema de saúde pública e 
alguns autores carac ter izam o 

problema como uma epidemia. Com uma prevalência 
alta e crescente, a LER/DORT tem incapacitado um 
grande número de trabalhadores de várias categorias 
no ápice da idade produt iva e da exper iência 
profissional. 

As LER/DORT são definidas como um 
conjunto de afecções que podem acometer o sistema 
músculo-esquelético, isolada ou associadamente, com 
ou sem degeneração de tec idos , a t ingindo 
principalmente membros superiores, região escapular 
e pescoço, e de origem ocupacional 1. 

Oliveira2 propõe uma classificação das LER/ 
DORT em quatro estágios evolutivos que passam pela 
sensação de desconforto e dor durante a jornada de 
trabalho até incapacidade laborativa e invalidez. 

As LER/DORT atingem as mais diversas 
categorias profissionais, principalmente, digitadores, 
caixas, bancários e profissionais da área da saúde, 
inclusive fisioterapeutas, 

O interesse pelo estudo da LER/DORT em 
fisioterapeutas surgiu pela observação no dia-a-dia de 
que colegas referiam sintomatologia compatível ou 
diagnóstico de LER/DORT. 

Como qualquer outro profissional o 
fisioterapeuta também está exposto a riscos e cargas 
ocupacionais, embora poucos estudos abordem esse 
assunto, principalmente no Brasil. 

Em um estudo com 337 fisioterapeutas 

americanos Molumphy et al. 3 observaram que 29% 
dos profissionais referiram dores lombares, dentre os 
quais 64% tinham 30 anos ou menos de idade. Os 
autores citam que as atividades que mais contribuíram 
para o aparecimento da sintomatologia foram levantar 
e t ransferir pacientes com rapidez e real izar 
movimentos de inclinação e rotação de tronco. 

Na Grã Bretanha 38% dos fisioterapeutas 
analisados apresentaram problemas de coluna e os 
episódios iniciais de dor ocorreram mais freqüentemente 
em profissionais na faixa etária entre 21 e 30 anos 4. Já 
os estudos de Mierzejewski e Kumar 5 mostraram que 
13,7% dos fisioterapeutas canadenses deixaram de 
trabalhar em razão da lombalgia. 

Segundo levantamento realizado nos Estados 
Unidos, em uma população de 928 fisioterapeutas, 
quarenta e cinco por cento referiram sintomas músculo-
esqueléticos na coluna lombar. Bork et al. 6, destacaram 
que as atividades que ocasionaram riscos corporais 
agudos e acumulativos aos fisioterapeutas foram: 
transferência de pacientes dependentes, treino e auxílio 
na marcha de pacientes, assistência ao paciente no 
leito, promoção de resistência manual e levantamento 
de pesos e equipamentos inadequados. 

Conforme observação de Cromie et al. 7, 9 1 % 
dos f is ioterapeutas aust ra l ianos apresentaram 
sintomatologia de LER/DORT e um em cada seis 
profiss ionais mudaram de especia l idade ou 
abandonaram a profissão. 

Este estudo teve o propósito de determinar a 
prevalência de sintomas músculo-esqueléticos em 



fisioterapeutas da cidade de Londrina. 

MATERIAL E M É T O D O 

A fim de atingir os objetivos propostos, realizou-
se um estudo transversal. 

Sujeitos 

A população analisada constituiu-se dos 
profissionais fisioterapeutas que residiam e exerciam 
a profissão na cidade de Londrina há pelo menos um 
ano. O levantamento foi realizado junto ao Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do 
Estado do Paraná (CREFITO-8). O número total de 
fisioterapeutas vinculados ao município de Londrina é 
de 271 profissionais. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: não 
exercer a profissão, exercê-la há menos de um ano, 
trabalhar e/ou residir em outras cidades ou países, 
encontrar-se afastado por licença-maternidade e saúde, 
estar em licença para capaci tação e não atuar 
diretamente com pacientes. Desta forma, foram 
excluídos oitenta e cinco fisioterapeutas. 

Participaram deste estudo 186 profissionais 
fisioterapeutas. Deste total 4 fisioterapeutas não foram 
localizados e 12 não responderam o questionário. Houve 
retorno de 170 instrumentos alcançando-se assim uma 
taxa de 91,4% de questionários válidos. 

Material e procedimentos 

O instrumento de coleta de dados foi entregue 
pessoalmente a cada fisioterapeuta e posteriormente 
recolhido. 

A pesquisa foi submetida à apreciação da 
Comissão de Bioética do Hospital Universitário 
Regional do Norte do Paraná e obteve parecer 
favorável. 

O Instrumento de coleta de dados baseou-se 
no Nordic Questionnaire 8 validado para sintomas 
osteomusculares para a população brasileira 9 . O 
questionário abordou os seguintes aspectos: 1) dados 
pessoais: gênero, idade e tempo de atuação enquanto 
fisioterapeuta; 2) atividades profissionais: tempo de 
atuação, local e tempo de trabalho, área de atuação e 
número de pacientes atendidos; 3) sintomatologia: os 
fisioterapeutas foram questionados sobre a ocorrência 
de dores ou desconforto, relacionados ao trabalho, em 

10 regiões corporais, em relação aos sete dias e doze 
meses precedentes à auto-aplicação do questionário, 
diagnóstico médico, tratamento realizado, dias de 
trabalho perdidos e incapacidade de realizar alguma 
atividade. 

Análise estatística 

Para o tratamento estatístico dos dados, foi 
utilizado o programa Epi Info 6.04b e software Excel 
da Microsoft. Para a análise das variáveis, foram 
utilizados o Teste de qui-quadrado com correção de 
Yates e o Teste de Fisher nos casos em que ocorrera 
freqüência esperada menor que 5. O nível de 
significância adotado foi de 5% 1 0 . 

RESULTADOS 

Profissionais do gênero feminino constituem 
predominantemente a amostra. Dentre os 170 
profissionais estudados, 136 (80%) eram indivíduos do 
gênero feminino e 34 (20%) do gênero masculino. 

A média de idade encontrada foi de 30,5 anos, 
com idades variando entre 22 e 52 anos. Setenta e 
sete por cento tinham idade entre 22 a 40 anos. Os 
dados mais detalhados estão expostos na Figura 1. 

O tempo de profissão variou de 1,67 a 26,67 

anos, com média de 8,99 e desvio padrão de 5,82; 

j á o tempo de atuação variou de 0,83 a 26,67 anos, 

com média de 8,44 e desvio padrão de 5,62. 

Pode-se observar também que 100 
fisioterapeutas (58,9%) atuam há menos de 9 anos e 
apenas 12 fisioterapeutas (7,1%) há mais de 18 anos. 



Aprox imadamente um quar to dos 
fisioterapeutas da cidade de Londrina referiu atuar em 
três ou mais locais; 51 (30%) em dois e 79 (47%) em 
um único local. De acordo com os dados obtidos, grande 
parte dos fisioterapeutas trabalha em clínica ou 
consultório, como pode ser observado na Tabela 1. 

TABELA 1 - Distribuição dos locais de atuação dos fisioterapeutas 

da cidade de Londrina 

Local de atuação n % 

Clínica / Consultório 129 75,9 
Domicílio 52 30,6 
Hospital 39 22,9 
Instituição de Ensino 30 17,6 
Piscina 26 15,3 
Instituição Filantrópica 12 7,1 
Outros 16 9,4 

Fisioterapeutas responderam trabalhar em mais de um local, por este 
motivo o número e o percentual apresentados correspondem às 
respostas obtidas. 

Em relação às áreas de a tuação, os 
fisioterapeutas da cidade de Londrina referiram atuar, 
principalmente em: ortopedia, neurologia, reumatologia 
e cardio-pneumologia. Uma distribuição mais detalhada 

pode ser observada na Tabela 2. 

TABELA 2 - Distribuição das áreas de atuação dos fisioterapeutas 

da cidade de Londrina. 

Áreas de atuação n % 

Ortopedia 117 68,9 
Neurologia 88 51,8 
Reumatologia 72 42,4 
Cardio-pneumo 56 32,9 
Pediatria 55 32,4 
Gerontologia 38 22,4 
Desportiva 34 20,0 
Ginecologia e Obstetrícia 29 17,1 
Dermato-Funcional 15 8,8 
Outros 12 7,1 

Fisioterapeutas responderam atuar em mais de uma área, por este 
motivo o número e o percentual apresentado correspondem às respostas 
obtidas e não ao número de profissionais da amostra. 

O número médio de pacientes atendidos por 
semana pelos fisioterapeutas da cidade de Londrina 
variou de 3 a 400 por profissional; com média de 50,00 
e o desvio padrão 51,67. Cento e trinta e sete 
fisioterapeutas (80,6%) afirmaram atender até 100 

pacientes por semana e 19 (11,1%) de 101 a 200 
pacientes. Somente três (1,8%) profissionais relataram 
atender mais de 200 pacientes. 

Dentre os 170 sujeitos pesquisados, 160 
(94,1 %) relataram algum sintoma músculo-esquelético 
relacionado ao trabalho e identificado nos últimos doze 
meses e 128 (75,3%) nos últimos sete dias precedentes 
à auto-aplicação do questionário. 

Os segmentos anatômicos acometidos, em 
relação aos últimos meses, foram: coluna (95,0%), 
membros superiores (71,9%) e membros inferiores 
(36,9%). Já em relação aos últimos sete dias, observou-
se que a ordem foi a mesma: coluna (81,3%), membros 
superiores (57,8%) e membros inferiores (21,1%). Uma 
distribuição mais detalhada por localização anatômica 
pode ser observada na Tabela 3. 

TABELA 3 - Prevalência de sintomatologia músculo-esquelética 
em fisioterapeutas da cidade de Londrina por localização anatômica 
nos sete dias e nos doze meses precedentes à auto-aplicação do 
questionário. 

Região anatômica 
músculo-esquelética 

Sintomatologia Região anatômica 
músculo-esquelética Últimos 12 meses Últimos 7 dias 
Região anatômica 
músculo-esquelética 

n % n % 

Coluna lombar 119 70,0 72 42,4 

Coluna cervical 119 70,0 69 40,6 

Joelhos 41 24,1 15 8,8 

Cotovelos 28 16,5 13 7,6 

Dedos 26 15,3 15 8,8 

Pés e tornozelos 14 8,2 9 5,3 

Articulação coxo-femural 12 7,2 3 1,8 

Fisioterapeutas relataram dores em mais de uma região anatômica, 
por este motivo o número e o percentual apresentado correspondem 
às respostas obtidas e não ao número de profissionais da amostra. 

A prevalência de sintomatologia músculo-
esquelética relativa aos últimos doze meses foi de 129 
(94,9%) para o gênero feminino e 31 (91,2%) para o 
gênero masculino, caracterizando uma diferença não 
significativa (p = 0,4151). Considerando-se o período de 
uma semana anterior à aplicação do questionário, a 
prevalência foi 107 (78,7%) ao gênero feminino e 21 
(61,8%) ao gênero masculino. Assim sendo, neste período 
observou-se uma diferença significativa (p = 0,041). 

Observou-se uma maior prevalência de 
sintomas em profissionais mais jovens, como pode ser 
observado na Tabela 4. Não foi encontrada associação 
entre as variáveis idade e sintomatologia nos últimos 
doze meses e últimos sete dias. 



TABELA 4 - Distribuição do número de fisioterapeutas que apresentaram sintomatologia músculo-esquelética, nos sete dias e nos doze 
meses precedentes à auto-aplicação do questionário e idade em anos. 

Dor Últimos doze meses Últimos sete dias Total Dor 
Sim Não Sim Não 

Total Dor 

n % n % n % n % 

Total 

< 35 anos 107 96,4 4 3,6 87 78,4 24 21,6 111 
> 35 anos 53 89,8 6 10,2 41 69,5 18 30,5 59 
Total 160 94,1 10 5,9 128 75,3 42 24,7 170 

Encontrou-se uma maior porcentagem de observado na Tabela 5. Não foi encontrada associação 
sintomatologia músculo-esquelética em fisioterapeutas entre as variáveis: tempo de atuação profissional e sinto-
com menor tempo de a tuação, como pode ser matologia nos últimos doze meses e últimos sete dias. 

TABELA 5 - Distribuição do número de fisioterapeutas que apresentaram sintomatologia músculo-esquelética, nos sete dias e nos doze 
meses precedentes à auto-aplicação do questionário e tempo de atuação profissional em anos. 

Dor 

Tempo de atuação profissional Últimos doze meses Últimos sete dias Total Tempo de atuação profissional 
Sim Não Sim Não 

n % n % n % n % 

< 10 anos 105 95,5 5 4,5 87 79,1 23 20,9 110 
> 10 anos 55 91,7 5 8,3 41 68,3 19 31,7 60 

Total 160 94,1 10 5,9 128 75,3 42 24,7 170 

Considerando-se o número de locais de trabalho (Fisher, p = 0,0299). Observou-se a preponderância de 
e sintomatologia, encontrou-se associação entre as sintomatologia em fisioterapeutas que atuam em mais 
variáveis somente em relação aos últimos doze meses de um local de trabalho, como observado na Tabela 6. 

TABELA 6 - Distribuição do número de fisioterapeutas que apresentaram sintomatologia músculo-esquelética, nos sete dias e nos doze 
meses precedentes à auto-aplicação do questionário e número de local de trabalho. 

Número de local de trabalho 

Dor 

Total Número de local de trabalho 
Últimos doze meses Últimos sete dias 

Total Número de local de trabalho 
Sim Não Sim Não 

Total Número de local de trabalho 

n % n % n % n % 

Total 

Um local 
Dois ou mais locais 
Total 

71 89,9 
89 97,8 
160 94,1 

8 10,1 
2 2,2 
10 5,9 

57 72,2 
71 78,0 
128 75,3 

22 27,8 
20 22,0 
42 24,7 

79 
91 
170 

A n a l i s a n d o - s e o loca l de t r aba lho e 
sintomatologia nos últimos doze meses e últimos sete 
dias , não foi encon t rada as soc iação ent re as 
variáveis. Observou-se uma maior prevalência de 

s i n t o m a t o l o g i a m ú s c u l o - e s q u e l é t i c a em 
fisioterapeutas que atuam em domicílio, quando 
comparados aos demais locais. Os dados mais 
detalhados encontram-se na Tabela 7. 



TABELA 7 - Distribuição do número de fisioterapeutas que apresentaram sintomatologia músculo-esquelética, nos sete dias e nos doze 

meses precedentes à auto-aplicação do questionário e local de trabalho. 

Local de trabalho 

Dor 

Total 
Local de trabalho Últimos doze meses Últimos sete dias Total 
Local de trabalho 

Sim Não Sim Não 

Total 
Local de trabalho 

n % n % n % n % 

Domicílio 51 98,1 1 1,9 45 86,5 7 13,5 52 

Clínica/Consultório 134 95,0 7 5,0 106 75,2 35 24,8 141 

Hospital 37 94,9 2 5,1 29 74,4 10 25,6 39 

Instituição de Ensino 28 93,3 2 6,7 21 70,0 9 30,0 30 

Fisioterapeutas relataram atuar em mais de um local, por este motivo o número e o percentual apresentado correspondem às respostas obtidas 
e não ao número de profissionais da amostra. 

* O número dos fisioterapeutas que atuam em instituições filantrópicas foi agrupado em Clínica/Consultório, uma vez que o tipo de atendimento 

é o mesmo. 

Em relação às áreas de atuação profissional, 
verificou-se predominância de sintomatologia em 
profissionais que atuam nas áreas de gerontologia, 
dermato-funcional, neurologia e cardio-pneumologia, 

considerando-se os doze meses precedentes à auto-
aplicação do questionário; e cardio-pneumologia, 
pediatria e gerontologia, considerando-se os últimos 
sete dias, conforme pode ser observado na Tabela 8. 

TABELA 8 - Distribuição do número de fisioterapeutas que apresentaram sintomatologia músculo-esquelética, nos sete dias e nos doze 

meses precedentes à auto-aplicação do questionário e áreas de atuação. 

Dor 

Áreas de atuação Últimos doze meses Últimos sete dias Total Áreas de atuação 
Sim Não Sim Não 

n % n % n % n % 
Neurologia 87 98,9 1,1 1,9 70 79,5 18 20,5 88 

Ortopedia 110 94,0 7 6,0 88 75,2 29 24,8 117 

Cardio-pneumologia 55 98,2 1 1,8 46 82,1 10 17,9 56 

Ginecologiaeobstetrícia 28 96,6 1 3,4 19 65,5 10 34,5 29 

Reumatologia 66 91,7 6 8,3 50 69,4 22 30,6 72 

Pediatria 53 96,4 2 3,6 45 81,8 10 18,2 55 

Gerontologia 38 100,0 - - 31 81,6 7 18,4 38 

Desportiva 31 91,2 3 8,8 24 70,6 10 29,4 34 

Dermato-funcional 15 100,0 - - 12 80,0 3 20,0 15 

Outras 11 100,0 - - 8 72,7 3 27,3 11 

Fisioterapeutas relataram atuar em mais de uma área, por este motivo o número e o percentual apresentado correspondem às respostas obtidas 
e não ao número de profissionais da amostra. 

Dos 160 fisioterapeutas que referiram ter 
apresentado sintomatologia músculo-esquelética nos 
últimos doze meses, 127 (79,4%) relataram ter realizado 
algum tratamento, dos quais 74 (46,3%) optaram por 
autotratamento, 32 (20,0%) por tratamento médico e 54 
(33,8%) poç tratamento fisioterapêutico. Quarenta e seis 
fisioterapeutas (28,8%) utilizaram medicamentos para o 
tratamento das dores, 31 (19,4%) realizaram repouso pu 

utilizaram órteses, e a maioria 113 (70,6%) optou pela 
fisioterapia. 

Os fisioterapeutas relataram ter apresentado 
diagnósticos médicos devido à sintomatologia 
músculo-esquelética. O número de diagnósticos 
encontrados foi de 56, dentre os quais quinze 
f is ioterapeutas apresentaram dois ou mais 
diagnósticos. Observou-se que os diagnósticos mais 



encontrados foram: tendinite em membros superiores 
10 (18,0 %), lombalgia 6 (10,7 %), bursite 3 (5,6 %) e 
cervicalgia 3 (5,6%). 

Em decorrência da sintomatologia músculo-
esquelética apresentada, 17 (10%) profissionais 
relataram ter perdido dias de trabalho nos últimos doze 
meses, dois dos quais afastaram-se por mais de trinta 
dias. Observou-se que a lombalgia foi a responsável 
por 13 (76,5%) afastamentos. 

Os f is ioterapeutas re la taram ainda que 
deixaram de realizar outras atividades como: 5 (2,9%) 
pentear o cabelo, cortar unhas, pegar objetos; 33 
(19,4%) fazer serviços domésticos; 31 (18,2%) ter lazer 
e atividade física; 4 (2,4%) pegar e levantar peso; 2 
(1,2%) fazer trabalhos manuais e 2 (1,2%) dirigir 
veículos. 

DISCUSSÃO 

Indivíduos jovens e do gênero feminino, como 
observado por Chevan e Chevan 1 1, Messias 1 2, Cromie 
et al. 7 e Jales 1 3, constituíam a amostra de Profissionais 
Fisioterapeutas da Cidade de Londrina. 

Este elevado número de mulheres na profissão 
parece estar relacionado às características atribuídas 
à natureza feminina, associadas ao processo de 
socialização, em virtude do que podem desenvolver 
atividades de docência ou da área da saúde 1 4. Observa-
se, além de uma "tendência a feminizar" o setor da 
saúde, o aumento da predominância do trabalho 
feminino na área da saúde entre os trabalhadores de 
nível superior. 

Os fisioterapeutas exercem suas atividades 
profissionais com vínculo empregatício em instituições 
públicas ou privadas, ou como autônomos em clínicas, 
em consultórios particulares ou em domicílio; assim 
sendo recebem seus honorários por salário ou por 
paciente/cliente atendido. 

Os baixos salários e a ideologia de ascensão 
social pressionam o profissional a assumir dois ou mais 
empregos sacrificando seu descanso, lazer e vida 
familiar. Além disso, em vista de um mercado de 
trabalho cada vez mais competitivo, o profissional 
sujeita-se a qualquer remuneração ou atividade para 
poder continuar no mercado 1 5. 

Embora a Lei Federal 8856 1 6 limite a carga 
horária de trabalho em trinta horas semanais, na prática 
a realidade é bem diferente: para complementar a renda 
mensal o fisioterapeuta atua com uma carga horária 

superior aquela determinada pela legislação, além disso 
atende em vários locais. 

O profissional fisioterapeuta pode atuar em 
uma ou várias áreas ou especialidades. A ortopedia e 
a neurologia são as áreas em que se concentra um 
maior número de profissionais. Este dado está em 
acordo com os estudos de Mierzejewski e Kumar 5 e 
Messias 1 2. A demanda de pacientes que determina a 
escolha dos prof iss ionais está re lac ionada ao 
predomínio de patologias crônico-degenerativas e 
trauma, por sua vez, relacionado à composição da 
população londrinense que acompanha a tendência 
nacional de transição demográfica. Observa-se, nos 
últimos anos, uma diminuição do percentual da 
população de até 14 anos e um aumento da população 
acima de 60 anos, que em 1960 representava 5,4% da 
população total do município e em 1996,7,32% 1 7 . 

O presente estudo encontrou uma elevada 
prevalência de sintomatologia músculo-esquelética em 
fisioterapeutas da cidade de Londrina nos sete dias e 
nos doze meses precedentes à auto-aplicação do 
questionário. Estes dados demonstraram que os 
fisioterapeutas pesquisados estão expostos a uma carga 
de trabalho excessiva que os induz a apresentar 
sintomas de distúrbios músculo-esqueléticos. índices 
elevados de sintomatologia músculo-esquelética foram 
observados em fisioterapeutas da Austrália 7, dos 
Estados Unidos 6, do Canadá 5 e de São Paulo 1 2. 

A profissão de fisioterapeuta requer grande 
esforço físico do profissional, por se tratar de um 
trabalho que solicita a realização de movimentos de 
membros superiores e tronco, muitas vezes em postura 
forçada. Os membros inferiores também são solicitados 
nas diferentes posições que o fisioterapeuta assume. 
O manuseio e transporte de peso ocorrem quando o 
profissional leva algum equipamento de um local para 
outro ou quando precisa mobilizar e transferir o paciente/ 
cliente 5 , 1 3- 1 8 . 

O fisioterapeuta, na maioria das vezes, não tem 
como evitar ou minimizar essa carga em razão do 
mobiliário inadequado 1 2. A situação se agrava quando 
o atendimento é realizado no domicílio do paciente, onde 
são utilizados mobiliário e recursos disponíveis 
inadequados para os procedimentos terapêuticos. 

J a l e s 1 3 e M e s s i a s 1 2 referem que o 
fisioterapeuta está exposto não somente a cargas 
físicas, mas também a cargas emocionais. Ribeiro 1 9 e 
Sato 2 0 destacam a existência de uma associação forte 
entre LER/DORT e sofrimento psíquico. 



Lidar com vidas em situações de fragilidade e 
dependência, tomar decisões, realizar intervenções, 
estar em contato próximo e prolongado com o paciente/ 
cliente e familiares pode tornar o profissional mais 
propenso a um desgaste físico e psicológico 2 1. Além 
disso, muitos tratamentos fisioterapêuticos apresentam 
resultados lentos. O atendimento fisioterapêutico, 
geralmente, é individual, com sessões que variam entre: 
duas ou três vezes por semana ou até mesmo 
diariamente, com duração de 30 a 60 minutos. Essa 
interação pode conduzir à assimilação do sofrimento 
emocional transmitido pelo paciente 1 2. 

O impacto emocional da atividade profissional 
do fisioterapeuta não se refere apenas à sua limitação 
diante do quadro cl ínico do pac iente , mas , 
principalmente, às dificuldades na condução de seu 
trabalho advindas da insatisfação com o salário, da 
conduta de outros profissionais e do relacionamento 
com os colegas de profissão, entre outras causas 1 2. 

Observou-se no presente estudo que os 
profissionais em início de carreira apresentaram maior 
sintomatologia, possivelmente pela inexperiência e pela 
maior dificuldade em pedir auxílio a outras pessoas para, 
por exemplo, levantar ou transferir o paciente, 
conforme observado em outros estudos 3 , 5 , 6. 

Por toda esta carga física e emocional imposta 
aos fisioterapeutas, é possível entender por que esses 
profissionais estão adoecendo. Ao se considerar as 
características da organização e do processo de 
trabalho e os índices de sintomatologia entre os 
fisioterapeutas não é possível identificar a causa de 
maior responsabilidade. "Não existe apenas um fator 
responsável pelo sofrimento dos trabalhadores, mas 
uma rede de processos que se interpenetram, gerando 
situações de sofrimento" 2 1. 

Em decorrência da sintomatologia músculo-
esquelét ica apresentada , encont rou-se que os 
profissionais relataram deixar de realizar atividades 
como: pentear o cabelo, cortar unhas, pegar objetos, 

fazer serviços domésticos e trabalhos manuais, ter lazer 
e atividade física, e dirigir veículos; dentre os quais 17 
(10%) relataram ter perdido dias de trabalho. Os 
estudos mostram que a LER/DORT desencadeia 
conseqüências tanto na vida profissional dos indivíduos 
acometidos como nas atividades cotidianas2 1. As lesões 
sérias têm como conseqüência a interrupção da rotina 
doméstica e o afastamento do trabalho 2 2. 

A maioria dos fisioterapeutas relatou ter 
realizado algum tratamento, dentre os quais 74 (43,5%) 
optaram pelo auto t ra tamento , 32 (18,8%) por 
tratamento médico e 54 (31,8%) por tratamento 
fisioterapêutico. 

A maioria dos trabalhadores com quadros 
dolorosos procuram serviços médicos e se submetem 
a vários tratamentos 2 3. O número de fisioterapeutas 
que procurou tratamento médico foi baixo. Este fato 
pode ser explicado pelo elevado número de profissionais 
que se trataram ou procuraram um colega de profissão. 
O autodiagnóst ico e o autotratamento revelam 
negligência com a própria saúde, significando 
resistência em buscar ajuda profissional2 4. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo encontrou uma elevada 
prevalência de sintomatologia músculo-esquelética, 
principalmente na região de coluna vertebral, em 
fisioterapeutas da cidade de Londrina, com referência 
tanto nos últimos doze meses quanto nos últimos sete 
dias precedentes à auto-aplicação do questionário,. Os 
dados demonstraram que os fisioterapeutas pesquisados 
encontram-se expostos a cargas físicas e emocionais. 
Diante dos resultados encontrados, é necessária a 
elaboração e a implantação de estratégias para 
amenizar a carga de trabalho e evitar agravos. 

Acredita-se na pertinência da continuidade dos 
estudos na área, possibilitando aprofundamento das 
abordagens que conduzem a soluções da problemática. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é 
estudar a correlação do grau de cifose 
torácica com a função pulmonar, avaliada 
através da espirometria, manuvacuometria 
e cirtometria, e da qualidade de vida de um 
grupo de mulheres com osteoporose. 
Foram avaliadas 14 mulheres voluntárias 
(idade média: 68,7 ± 2), com diagnóstico 
densitométrico de osteoporose na 
coluna. Todas as voluntárias foram 
submetidas a uma avaliação da função 
respiratória, como também do grau de 
cifose torácica e responderam um 
questionário para avaliar sua qualidade 
de vida (OPAQ). Os dados obtidos na 
espirometria foram analisados 
estatisticamente através dos testes não 
paramétricos de Wilcoxon. Para verificar 
se havia influência do grau de cifose nas 
variáveis respiratórias e nas variáveis do 
questionário de qualidade de vida das 
mulheres com osteoporose foi obtido o 
coeficiente de correlação de Pearson 
entre as variáveis. O teste de Wilcoxon 
demonstrou que não houve diferença 
significativa (p = 0,05) entre os valores 
obtidos na espirometria e os valores 
espirométricos previstos para a idade. Foi 
observado que não houve correlação 
significativa do grau de cifose com 
nenhuma das variáveis respiratórias e 
com nenhuma variável analisadas através 
do questionário de qualidade de vida, 
exceto com a dorsalgia. Os resultados 
obtidos nesse trabalho permitem concluir 
que para a amostra estudada, o grau de 
cifose não influenciou a função 
respiratória nem a qualidade de vida das 
voluntárias, exceto o nível de dorsalgia. 

DESCRITORES: Cifose. Qualidade de 
vida. Osteoporose/etiologia. Respiração. 
Idoso. 

ABSTRACT: This study examines the 
influence of thoracic kyphosis on 
respiratory function, evaluated through 
spirometry, muscle strength 
measurement and cyrtometry and on 
quality of life in osteoporotic women. 
Subjects: 14 women with densitometric 
diagnosis of osteoporosis in the spine 
(mean age: 68,7 ± 2) were evaluated. 
All subjects were submitted to a 
pulmonary function test, a measurement 
of thoracic kyphosis angle and answered 
a questionnaire to measure the quality 
of life. The data was statistically 
analyzed by Wilcoxon's non-parametric 
tests and showed non-significant 
diference (p = 0.05) between the 
values obtained in the spirometry and 
in the preview spirometric values to 
age. In order to check if there were 
correlations between kyphosis degree 
and respiratory variables and quality 
of life variables, the Pearson 
coefficient was obtained between the 
variables. It was observed that there 
were not any significant correlations 
between the variables, except between 
the kyphosis degree and level of pain. 
The results found in this study allowed 
to conclude that, for this sample, there 
were not statistical significant 
correlations between the kyphosis 
degree and pulmonary function and 
quality of life. The correlation was 
significant between the degree of 
kyphosis and level of pain. 

KEYWORDS: Kyphosis. Quality of life. 
Osteoporosis/etiology. Respiration. 
Aged. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

D e acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a 
osteoporose pode ser definida como 

uma "doença esquelética sistêmica caracterizada por 
diminuição da massa óssea e deter ioração 
microarquitetural do tecido ósseo, com conseqüente 
aumento da fragilidade óssea e susceptibilidade à 
fratura". Ela atinge ambos os sexos, mas ocorre 
predominantemente em mulheres pós-menopausa. 
Atualmente ela é considerada um dos maiores 
problemas de Saúde Pública e sua incidência aumenta 
com a idade 3 , 1 5 . 

A principal conseqüência da diminuição da 
densidade óssea devido à osteoporose é o aumento do 
risco de fraturas. Os locais mais susceptíveis a 
ocorrência de fraturas são: as vertebras, a extremidade 
distai do rádio (fraturas de Colles) e o colo do fêmur 1 8. 
Ao menos 1,3 milhões de fraturas osteoporóticas 
acontecem por ano nos EUA e representam um custo 
aproximado de 8 bilhões de dólares 5. 

As fraturas são determinantes de limitações 
físicas, funcionais e ps icossocia is . Indivíduos 
osteoporó-ticos apresentam uma diminuição da força 
muscular global, da mobilidade, da flexibilidade, do 

equilíbrio, do condicionamento aeróbico, da execução 
das atividades da vida diária e um prejuízo para a 
marcha, contribuindo para maior risco de quedas e 
fraturas, e para episódios freqüentes de dor 1 4. Todos 
esses fatores associados irão comprometer 
significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. 

As compressões da região anterior dos corpos 
vertebrais e as múltiplas fraturas nas vertebras podem 
levar ao aparecimento de alterações nas curvaturas 
fisiológicas da coluna vertebral e a modificações 
posturais. Dentre as mais comuns, podemos destacar 
a ret if icação das lordoses lombar e cervical , 
cifoescoliose, escoliose e principalmente um aumento 
do grau de cifose torácica 1 3. 

Segundo Sinaki et al. 2 0 a postura hipercifótica 
é uma complicação bem conhecida da osteoporose 
(Figura 1). Ensrud et al. 6, em um estudo envolvendo 
6459 mulheres oteoporóticas, observaram que estas 
apresentavam um aumento significativamente maior 
do grau de cifose, quando comparadas com mulheres 
saudáveis da mesma idade. Foi observado também que 
o grau de cifose era diretamente relacionado com o 
local, tipo e número de fraturas vertebrais. Foi 
observado que as fraturas na região torácica e em forma 
de cunha são responsáveis pelo aumento do grau de 
cifose. 



As modificações posturais levam a uma 
diminuição acentuada da estatura, interferem no 
funcionamento normal de órgãos e sistemas do 
organismo e são responsáveis por uma diminuição da 
mobilidade e da flexibilidade1 4. Ocorrem alterações no 
formato da caixa torácica, principalmente devido ao 
aumento do grau de cifose dorsal. Há aumento do 
diâmetro ântero-posterior do tórax, diminuição da 
distância do processo xifóide ao púbis e alteração na 
posição das cos te las , definindo que estas se 
sobreponham ao conteúdo abdominal. Essas alterações 
determinam modificações na posição de repouso dos 
músculos respiratórios e uma diminuição na mobilidade 
torácica, o que contribui para a redução da capacidade 
cardíaca e pulmonar 7. Alguns estudos afirmam que o 
grau de cifose-torácica acentuado, decorrente da 
osteoporose determina uma diminuição da função 
respiratória nos indivíduos acometidos. Segundo 
Teramoto et a l . 2 1 , a hipercifose e a conseqüente 
deformidade torácica secundária a osteoporose, levam 
a uma diminuição da função respiratória, principalmente 
da capacidade vital (CV). 

Culhan et al. 4 realizaram um estudo para se 
determinar a correlação entre o grau de cifose e as 
variáveis respiratórias. Eles avaliaram 15 mulheres 
com diagnóstico de osteoporose e 15 mulheres 
saudáveis da mesma idade, de um grupo controle. Foi 
observado que as mulheres os teoporót icas 
apresentavam uma significativa diminuição nos valores 
da CV, da capacidade inspiratória, da capacidade 
pulmonar total (CPT) e da mobilidade torácica nos 
movimentos respiratórios, se comparadas ao outro 
grupo. Além disso, foi observada uma significativa 
correlação negativa entre o grau de cifose e as variáveis 
espirométricas, ou seja, quanto maior o grau de cifose, 
mais comprometida a função respiratória. Leech et al. 1 2 

afirmam que, em mulheres com osteoporose, há estreita 
correlação entre o número de fraturas e o grau de cifose, 
e uma correlação negativa entre as duas variáveis 
anteriores e a função respiratória, principalmente a CV 
e a capacidade inspiratória (Cl). 

De acordo com esses estudos, o aumento 
acentuado do grau de cifose torácica decorrente da 
osteoporose contribui para alterações na mecânica 
respiratória e na mobilidade do tórax, levando a uma 
diminuição da função respiratória. 

Apesar da existência de alguns trabalhos a 
respeito da influência da cifose torácica nas variáveis 
espirométricas de indivíduos com osteoporose, foi 

observada a necessidade de se investigar a influência 
do grau de cifose torácica na função pulmonar dessa 
população mas com uma avaliação mais ampla, 
considerando um número maior de variáveis e também 
analisar a influência da deformidade torácica na 
qualidade de vida desses indivíduos. Assim sendo, esse 
estudo teve como objetivo verificar a influência do 
grau de cifose torácica na função pulmonar e na 
qualidade vida de mulheres com osteoporose, através 
da obtenção do coeficiente de correlação entre essas 
variáveis. 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas 14 mulheres voluntárias, que 
apresentavam diagnóst ico densi tométr ico de 
osteoporose na coluna vertebral, selecionadas com base 
nos seguintes critérios de inclusão: estarem na faixa 
etária entre 65 e 75 anos, não apresentarem nenhum 
tipo de pneumopatia ou cardiopatia diagnosticadas e não 
serem fumantes. 

Esse estudo foi aprovado pela Comissão de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). Todas as mulheres foram informadas 
sobre as características desta pesquisa, aceitaram 
participar voluntariamente, assinaram um termo de 
consciência e concordância, consentindo a obtenção dos 
dados para pesquisa e publicação, conforme determina 
a resolução 196/96 do CNS. 

Inicialmente foi aplicada uma ficha de 
identificação por meio da qual foram coletados dados 
pessoais das voluntárias e informações sobre suas 
queixas e doenças associadas. Em seguida, as voluntárias 
foram submetidas as seguintes avaliações: 

Avaliação da função respiratória: esta 
avaliação constou dos seguintes testes: 

A) Espirometria: foi realizada através de um espirômetro, 
marca Master Scopâ. As voluntárias realizaram o 
teste na posição sentada, com clipe nasal, em sala 
com controle de temperatura ambiente e pressão 
barométr ica. Para cada manobra, foram 
consideradas no mínimo três curvas tecnicamente 
aceitáveis, conforme normas do I Consenso 
Brasileiro de Espirometria1 7. Para a análise, foram 
consideradas as curvas com os maiores valores. 
Através deste teste foram obtidas as seguintes 
variáveis: CV, Capacidade Vital Forçada (CVF), 
Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo 
(VEFj) e a Ventilação Voluntária Máxima (VVM); 



B) Força Muscular Respiratória: mensurada por meio 
da obtenção da Pressão Inspiratória Máxima 
(PImáx) e a Pressão Expiratória Máxima (PEmáx), 
de acordo com método de Black e Hyatt 1. A PImáx 
representa a força dos músculos inspiratórios e a 
PEmáx representa a força dos músculos 
expiratórios. As pressões respiratórias foram 
obtidas através de um manovacuômetro escalonado 
em cm H 2 0 , com limite operacional entre - 300 a 
+ 300, equipado com adaptador de bocais, contendo 
um orifício de 2 milímetros de diâmetro, servindo 
como válvula de alívio dos músculos bucais. As 
manobras foram realizadas com o indivíduo na 
posição ortostática e com as narinas oclusas, com 
um clipe nasal. Cada manobra foi mantida por 
aproximadamente 3 segundos e realizada no 
mínimo três vezes. Para análise, foram considerados 
os valores das maiores medidas. 

C) Mobilidade tóraco-abdominal.- foi avaliada através 
da cirtometria. Esse método consiste em medir, por 
meio de uma fita métrica, os perímetros torácicos, 
nos pontos axilar e xifoidiano e o abdominal (ao 
nível supra-umbilical). Para isso, cada voluntária 
foi instruída a realizar uma inspiração e uma 
expiração máxima, do modo como se sentia melhor 
e sem direcionar o ar para nenhuma região. Todas 
as mulheres realizaram a cirtometria na posição 
ortostática. 

A partir das medidas da cirtometria foi possível 
obter o índice de Amplitude (IA) para cada nível, 
através da seguinte fórmula descrita por Jamami' 3. 

f (INSP - EXP ) + (EXP - INSP ) 

IA= 
INSP EXP 

x 100 

Sendo INSP = valor durante a inspiração máxima e EXP = valor 
durante a expiração máxima, o IA permite obter um valor 
padronizado da amplitude de movimento tóraco-abdominal em 
relação ao tamanho do tórax de cada indivíduo. 

Avaliação do grau de cifose torácica 

A mensuraçâo do grau de cifose torácica foi 
realizada por meio de uma técnica fotométrica, descrita 
por Vieira23. Esta técnica utiliza um método de traçados 
paralelos a partir de marcadores cutâneos (Figura 2), 
que são fixados sobre os processos espinhosos de 

determinadas vertebras da coluna, possibilitando 
quantificar o grau das curvaturas vertebrais e das 
amplitudes de movimento da coluna e analisar a 
postura. 

FIGURA 2 - Marcadores cutâneos 

Os marcadores utilizados nessa técnica são 
constituídos por uma base acrílica, no formato 
retangular, com 3 cm de comprimento por 2 cm de 
largura. No centro da base é fixada uma haste metálica, 
perpendicular, de 5 cm de comprimento. 

Para a mensuraçâo do grau de cifose torácica, 
foi feita a fixação de um marcador cutâneo sobre o 
processo espinhoso da sétima vertebra cervical (C7) e 
outro sobre o processo espinhoso da décima segunda 
vertebra torácica (T12) (Figura 3). Estas vertebras 
foram localizadas por palpação de acordo com 
Hoppenfeld 1 0. Em seguida foi realizado o registro 
fotográfico dessas marcações, com as voluntárias na 
posição lateral, com uma máquina fotográfica comum. 
Os registros fotográficos foram inseridos no software 
AUTOCAD-R14®, através do qual foi possível traçar 
as retas paralelas aos marcadores de C7 e T12 e definir, 
com alta precisão, o ângulo formado entre elas e que 
representa a medida do grau de cifose torácica. 



Questionário de Qualidade de Vida 

Para avaliar a qualidade de vida das mulheres 
envolvidas neste estudo, foi utilizado o "Osteoporosis 
Assessment Questionnaire" - OPAQ. O OPAQ é um 
questionário específico para avaliação de indivíduos 
osteoporóticos que foi t raduzido e adaptado à 
população brasileira por Cantarelli2. É composto por 
cinco questões iniciais que procuram avaliar como o 
indivíduo osteoporótico considera sua qualidade de 
vida e sua saúde, e por outras 79 questões que avaliam 
a função física, psicológica e a atividade social 2. 

Para facilitar a análise, optou-se por utilizar 
somente duas das cinco questões iniciais: uma 
relacionada à nota que dariam a sua qualidade de vida 
como um todo, e outra relacionada à nota que dariam 
a sua saúde. As outras 79 questões foram agrupadas 
em 18 "domínios" de acordo com sua similaridade, 
para tornar possível a realização da correlação com o 
grau de cifose torácica, de acordo com Driusso6. Assim, 
constituiu-se as modalidades Nível de dorsalgia, 
Capacidade de Realização das Atividades da Vida 
Diária (CAVDs), Nível de Tensão e Flexibilidade. Para 
avaliação dessas 4 categorias, foi utilizada uma escala 
com valores de 0 a 4, sendo que zero foi atribuído 
para pior condição e 4 para melhor condição. 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados estatistica-mente 
através de técnicas descritivas, tais como tabelas e 
gráficos na forma de médias e desvios padrão. Para 
verificar a existência de diferença estatisticamente 
significativa entre os valores previstos e obtidos na 
espirometria, foi utilizada a técnica não paramétrica 
de Wilcoxon. Para a verificação da correlação entre o 
grau de cifose, a função pulmonar (espirometria, força 
muscular respiratória, e cirtometria), e o grau de cifose 
e a qualidade de vida foram obtidos os valores do 
coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis, 
através do programa STATISTIC A for WINDOWS. 

Para as conclusões das análises estatísticas foi 
utilizado o nível de significância de 5% (p = 0,05). 

RESULTADOS 

As características sobre a média da idade, peso, 
estatura e índice de massa corporal (IMC) constam na 
Tabela 1. 

TABELA 1 - Caracterização das mulheres quanto à idade, peso, 
altura e IMC 

n Idade (anos) Peso (Kg) Estatura (m) IMC (Kg/ m 2 ) 

14 68,7 ± 2 66,5 ± 6,611,52 ± 7,7 25,95 ± 3,8 

N = número de mulheres; Kg = quilogramas; m = metros; IMC = índice 
de massa corporal; Kg/ m2 = Quilograma por metro quadrado. A idade, 
peso, altura e IMC estão expressos em média ± desvio padrão. 

Na Tabela 2 estão apresentados os dados 
obtidos na avaliação espirométrica. Constam nesta 
tabela os dados espirométricos referentes ao valor 
previs to para a idade, os valores obt idos , a 
porcentagem do valor obtido em relação ao valor 
previsto para cada uma das variáveis avaliadas e os 
resultados do teste de Wilcoxon obtidos entre os 
dados espirométricos dos valores obtidos e dos 
valores previstos. 

TABELA 2 - Médias e desvios padrão dos valores 
previstos e dos valores obtidos na espirometria e resultado do tes
te de Wilcoxon. 

Valor Valor % do valor Wilcoxon 
previsto obtido previsto 

CV 2,2 ± 0 , 3 2,5 ±0 ,5 113,2 ±20 ,2 NS (p = 0,78) 

CVF 2,1 ± 0 , 3 1,9 ± 0 , 4 94 ±18 ,5 NS (p = 0,62) 

VEF1 1,7 ± 0 , 3 1,8 ± 0 , 3 107,6 ±22 ,4 N S ( p = 0,68) 

VVM 77,7 ± 6 76,2 ± 12,4 97,7 ± 13 NS (p = 0,75) 

CV: capacidade vital; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume 
expiratório no primeiro segundo; VVM: ventilação voluntária máxima; 
NS = não significante 

Para as variáveis CV e VEFj as médias dos 
valores obtidos foram maiores que as médias dos 
valores previstos e em relação as variáveis CVF e 
VVM as médias dos valores obtidos foram menores 
que a média dos valores previstos. No entanto, após 
a aplicação do teste de Wilcoxon entre os valores 
previstos e os valores obtidos, foi verificado que a 
diferença entre esses valores não foi estatisticamente 
significativa. A partir dos dados apresentados pode-
se afirmar que as mulheres ava l iadas não 
apresentavam diminuição significativa das variáveis 
espirométricas. 

Na Tabela 3, estão apresentados as médias e 
os desvios padrão do grau de cifose torácica, da força 
dos músculos respiratórios e das variáveis obtidas 
através da cirtometria. 



TABELA 3 - Médias e desvios padrão do grau de cifose, PI e 
PEmax, IAAx, IAX e IAAb 

Média Desvio padrão 

Grau de cifose 57,3° ± 14,0 
PImáx (cmH 2 0) 34,2 ±13,9 
PEmáx (cm H 2 0) 33,0 ±12,5 
í. A. Ax (cm) 4,5 ± 1,0 
I. A. X (cm) 3,1 ±1,7 
I. A. Ab (cm) 1,2 ± 1,8 

PImáx :pressão inspiratória máxima, PEmax: pressão expiratória 
máxima, í. A. Ax: índice de amplitude Axilar; I. A. X: índice de 
Amplitude Xifoidiano; I. A. Ab: índice de Amplitude Abdominal, cm 
H 20: centímetros de água; cm: centímetros. 

Para verificar a correlação do grau de cifose 
com as variáveis respiratórias e com as variáveis do 
questionário de qualidade de vida foram obtidos os 
coeficientes de correlação de Pearson entre essas 
variáveis. Esses resultados podem ser observados na 
Tabela 4. 

TABELA 4 - Correlações entre o grau de cifose e a função pulmonar 

Coeficiente de Nível 

Pearson descritivo 
CV(1) -0,38 NS 
CVF(l) -0,14 NS 
VEF 1 (1) -0,05 NS 
VVM (l/min) -0,37 NS 

PImáx (cmH 0 ) -0,25 NS 

PEmáx (cmH 0 ) -0,22 NS 
ÍAAx -0,31 NS 
ÍAX -0,14 NS 

ÍAAb -0,08 NS 

Nota da qualidade de vida 0,4 NS 
Saúde 0,20 NS 

Dorsalgia 0,80 * 

CAVDs 0,25 NS 

Nível de Tensão 0,12 NS 

Flexibilidade 0,23 NS 

NS = não significante; *significante = p < 0,05 

De acordo com essa tabe la , pode ser 
observado que não houve correlação significativa do 
grau de cifose torácica com nenhuma das variáveis 
avaliadas, exceto com a questão que avaliou o nível 
de dorsalgia, do questionário de qualidade de vida, 
em que o coeficiente de Pearson foi de 0,8. 

A partir desse resultado, pode-se afirmar que 

o grau de cifose, nesta amostra, não influenciou 
nenhuma das variáveis respiratórias e não teve 
influencia na nota que as voluntárias deram a sua 
qualidade de vida e em como estas consideravam sua 
saúde. Pode-se afirmar, no entanto, que o grau de cifose 
teve uma influência significativa e diretamente 
proporcional no nível de dorsalgia, ou seja, as mulheres 
que apresentavam um maior grau de cifose torácica 
relataram um maior nível de dor. 

DISCUSSÃO 

Os dados obtidos neste trabalho mostraram que 
as mulheres osteoporóticas estudadas não apresentaram 
diminuição significativa das variáveis espirométricas e 
que não houve correlação significativa entre o grau de 
cifose torácica com nenhuma das variáveis respiratórias 
avaliadas, nem com as questões do questionário de 
qualidade de vida, exceto o nível de dorsalgia. 

Os valores espirométricos obtidos estavam 
dentro da faixa de normalidade quando comparados com 
os valores previstos para a idade (Tabela 2). Estes 
resultados indicam que as mulheres estudadas não 
apresentavam limitação da capacidade respiratória. 

Alguns trabalhos afirmam que o aumento do 
grau de cifose decorrente da osteoporose reduz de forma 
significativa a função pulmonar dos indivíduos 
acometidos 4 , 1 3 , 2 2. 

Culhan et al. 4 encontraram uma diminuição 
significativa dos valores espirométricos encontrados em 
mulheres osteoporóticas quando comparadas com 
mulheres saudáveis da mesma idade. Além disso, foi 
observada uma significativa correlação negativa entre 
o grau de cifose e as variáveis espirométricas (r = - 0,4), 
ou seja, quanto maior o grau de cifose, mais 
comprometida a função respiratória. Segundo os autores, 
os valores obtidos na avaliação respiratória do grupo 
osteoporótico podem ser comparados aos valores 
espirométricos obtidos na avaliação de indivíduos com 
doença pulmonar restritiva. No entanto, o valor de p 
encontrado por estes autores ter sido significativo, o 
valor de r mostrou-se baixo, evidenciando uma 
correlação fraca. 

Leech et a l . 1 3 também realizaram um estudo 
relacionando o grau do ângulo de cifose torácica e 
a função pulmonar de mulheres osteoporóticas. 
Observaram uma correlação negativa entre o grau 
de cifose e a função respiratória, principalmente a 



CV e a Cl. 
De acordo com a Tabela 4 pode ser observado 

que, no presente estudo, não houve correlação 
significativa entre o grau de cifose com nenhuma 
variável obtida na avaliação da função respiratória 
encontrada no presente estudo. O valor coeficiente de 
correlação de Pearson (r) entre o grau de cifose e CV 
foi de - 0,38. Apesar desses valores serem muito 
próximos aos encontrados por Culhan et al. 4, essa 
correlação não se mostrou significativa para a amostra 
estudada. Cabe ressaltar que a diferença apresentada 
entre os dois trabalhos está em relação ao valor do índice 
de significância (p) e não em relação ao coeficiente de 
correlação (r). 

Este fato provavelmente é decorrente das 
diferenças na amostra. A variabilidade do grau de 
cifose torácica foi grande (pois variou de 39° a 78°), 
apesar das voluntárias deste estudo terem apresentado 
um grau de cifose médio relativamente alto (57°), pois 
segundo Sinaki et al. 2 1 mulheres que apresentam um 
grau de curvatura maior que 37° podem ser 
consideradas hipercifóticas. A amostra estudada por 
Culhan et al. 4 foi composta por um número maior de 
voluntárias e foi mais homogênea, apresentando uma 
menor variabilidade do grau de cifose torácica (média 
58,3°, DP ± 8,2). 

Culhan et al. 4 afirmam que, em indivíduos 
osteoporóticos, o grau de cifose pode ser um fator 
primário que limita a função pulmonar. Apesar de 
significativo, no entanto, o valor do coeficiente de 
correlação de Pearson encontrado por esses autores 
foi baixo, ou seja, a correlação encontrada, embora 
significativa, foi fraca. 

Em relação a PImax e a PEmax, também não 
foram encontradas correlações significativas com o 
grau de cifose torácica. No trabalho de Leech et al. 1 5 

foi observado que mulheres que apresentavam um 
número maior de fraturas vertebrais na região torácica, 
apresentaram valores mais baixos em relação à força 
dos músculos respiratórios. 

Apesar da falta de correlação, a média da 
PImax e da PEmax apresentadas pelas voluntárias 
nesse estudo foi menor que as encontradas por Leech 
et al. 1 5 A Pimax, para as voluntárias que apresentaram 
mais do que três fraturas vertebrais, foi de 41 cmH 2 0 
e a PEmax média foi de 47 cmH 2 0 . No presente estudo, 
foram encontrados valores médios de 34,2 e 33 cmH 2 0 
para a PImax e PEmax, respectivamente. 

Em relação à qualidade de vida, uma série de 

estudos afirma que o aumento do grau de cifose torácica 
pode levar a uma diminuição da auto-estima, diminuição 
da capacidade de realização das atividades da vida 
diária e pode resultar no aparecimento de episódios de 
dor, tanto agudos como crônicos. A dor é um problema 
muito comum, afetando cerca de dois terços dos 
indivíduos os teoporót icos e está presente 
principalmente na região tóraco-lombar 1 7. 

De acordo com a Tabela 4, em relação à 
influência do grau de cifose na qualidade de vida das 
voluntárias, foi observado que houve correlação 
significativa do grau de cifose somente com a questão 
que avaliava o nível de dorsalgia. Portanto, pode ser 
af irmado que as voluntár ias da amostra que 
apresentavam um maior grau de cifose torácica 
relataram um maior nível de dorsalgia. 

Denomina-se qualidade de vida ou avaliação 
do estado geral de saúde "a determinação do impacto 
pessoal, físico, psicológico e o relacionamento social 
do paciente, imposto pela doença". Nessa definição, 
fica implícito que o conceito de qualidade de vida é 
subjetivo, multidimensional e que inclui elementos da 
avaliação, tanto positivos como negativos 2 

Vários estudos afirmam que indivíduos com 
osteoporose apresentam uma significativa diminuição 
da qualidade de vida devido às conseqüências físicas 
e psicológicas trazidas por essa doença. 

Estes resul tados concordam com os 
encontrados por Ross et al. 2 0, que realizaram um estudo 
para avaliar a correlação entre a dor e a ocorrência de 
novas fraturas vertebrais. Eles avaliaram 200 mulheres 
osteoporóticas, com média de idade de 72 anos. Os 
autores observaram que mulheres que sofreram novas 
fraturas, experimentaram 4 vezes mais episódios de 
dor, quando comparadas aquelas que não sofreram 
nenhuma fratura. 

De acordo com Hallal 1 0, em um estudo com 
101 mulheres osteoporóticas, que apresentavam ao 
menos uma fratura vertebral, a incidência de dor 
crônica na região tóraco-lombar era de 83,4%. Em 
1997, Ensrud et al. 7 , realizaram um estudo com 
mulheres com osteoporose e demonstraram uma 
relação direta entre o número de fraturas vertebrais, o 
grau de cifose torácica e episódios de dor na coluna. 

Segundo os resultados obtidos neste trabalho, 
pode-se concluir que o grau de cifose torácica não 
apresentou correlação significativa com nenhuma 
variável respiratória avaliada e com nenhuma variável 
do questionário de qualidade de vida, exceto com o 



nível de dorsalgia. A partir destes dados, pode ser 
afirmado que em relação à amostra estudada, o grau 
de cifose não influenciou a função respiratória e a 
qualidade de vida. No entanto, o grau de cifose teve 
influência significativa no nível de dorsalgia. Portanto, 
para as voluntárias avaliadas neste estudo, quanto 
maior o grau de cifose, maior foi o nível de dor 
apresentado. 

Investigações como estas são importantes para 
determinar as conseqüências físicas e psicossociais 

decorrentes da osteoporose, possibilitando a elaboração 
de protocolos eficazes que atuem de uma maneira global 
nos indivíduos osteoporóticos, e que contribuem de 
forma importante para a manutenção e o aumento da 
massa óssea, a prevenção ou reversão das deformidades 
posturais e a melhoria da função dos órgãos e sistemas 
do corpo. Assim sendo, o aumento das condições físicas 
gerais, contribui para a melhoria de fatores emocionais 
e psicológicos, o que resulta em aumento da qualidade 
de vida dos indivíduos osteoporóticos. 
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RESUMO: A leucinose, também 
conhecida como doença da urina em 
xarope de bordo, é uma doença 
metabólica inata decorrente de uma 
alteração genética que leva a um déficit 
enzimático na degradação dos 
aminoácidos de cadeia ramificada como 
a leucina, a isoleucina e a valina, 
caracterizada por um acúmulo tecidual 
destes aminoácidos e seus respectivos 
cetoácidos, levando a uma involução no 
desenvolvimento neuropsicomotor e 
alterando o tonus da criança portadora. 
Em virtude de seu caráter raro (1/216000 
nascidos vivos) não é um quadro comum 
na clínica fisioterapêutica. As 
características clínicas do caso estudado 
estiveram de acordo com os dados 
encontrados na literatura. O tratamento 
baseia-se no conhecimento científico 
existente da doença e nas técnicas 
fisioterapêuticas atuais. Assim, o 
profissional fisioterapeuta pode auxiliar 
no tratamento do paciente com leucinose 
atuando nas seqüelas motoras, 
estimulando o seu desenvolvimento e 
impedindo a inserção de complicações 
ortopédicas e pulmonares. 

DESCRITORES: Fisioterapia/ 
métodos. Doença da urina de xarope de 
bordo/terapia. 

ABSTRACT: The leucinosis, also 
know as maple syrup urine disease, 
is a inherited metabolic disease that 
occurs from a genetic alteration 
causing a enzymatic error in 
branched-chain amino acids 
degradation like leucine, isoleucine 
and valine, characterized by tissue 
accumulation of these amino acids 
and their corresponding keto-
acids, causing a neuropsycomotor 
development involution and tonus 
alteration in the affected children. It 
is a rare disease (1/216000 born) not 
being common in physiotherapeutic 
clinic. The clinical characteristics 
of the studied case were according 
to the found literature data. The 
treatment was based on the 
disease's scientific knowledge and 
on the actual physiotherapeutic 
techniques. Thus, the physiotherapist 
can assist the treatment of the patient 
with leucinosis, acting on the motor 
sequel, stimulating the development 
and avoiding the orthopedics and 
pulmonary complications insertion. 

KEYWORDS: Physical therapy/ 
methods. Maple syrup urine disease/ 
therapy. 



INTRODUÇÃO 

Aleucinose, também conhecida como 
doença da urina em xarope de bordo, 
é uma doença metaból ica de 

incidência rara (1/246000 nascidos vivos) que origina 
da disfunção no metabolismo de aminoácidos de cadeia 
ramificada como a leucina, a isoleucina e a valina. Esta 
patologia insere-se no grupo de erros inatos do 
metabol ismo, como resul tado de um genót ipo 
autossômico recessivo. O quadro clínico é bastante 
variável, embora, de modo geral, traga grande 
transtorno ao desenvolvimento neuropsicomotor da 
criança e, nos casos mais graves ou na ausência de 
tratamento adequado, possa levar ao óbito logo nas 
primeiras semanas de vida 1 5. 

Esta patologia pode ser diagnosticada através 
de sinais clínicos e de testes laboratoriais e o respectivo 
tratamento deve começar o mais rápido possível a fim 
de evitar maiores deficits no desenvolvimento da 
criança portadora e outras complicações ortopédicas, 
pulmonares ou dérmicas. O tratamento atual é realizado 
pelo controle dos níveis teciduais de aminoácidos e 
seus catabólitos. 

A fisioterapia complementa o tratamento que 
deve ser multiprofissional, através de técnicas que 
estimulem o desenvolvimento neuropsicomotor da 
criança. Este estudo tem como objetivo delinear este 
tratamento, já que inexistem trabalhos sobre a 
intervenção fisioterapêutica nesta patologia, para dar 
aos pacientes uma maior qualidade de vida e prevenir 
eventuais alterações de origem osteomioarticular ou 
pulmonar que possam surgir com o decorrer da doença. 
Os dados oriundos do caso a ser mostrado foram 
comparados e complementados com os conhecimentos 
fisiopatológicos e terapêuticos descritos na literatura. 

FISIOPATOLOGIA 

Aminoácidos são compos tos orgânicos 
envolvidos na estruturação de proteínas, quando 
ligados covalentemente em cadeia, e também na 
formação de ácidos graxos, quando metabolizados. Os 
aminoácidos são formados por um grupo carboxila, 
um grupo amina e um radical variável que difere em 
cada um deles 1 9. A leucina, a isoleucina e a valina são 
aminoácidos essencia is , não produzidos pelo 

organismo humano, que pertencem ao grupo de 
aminoácidos apolares de cadeia ramificada e derivam 
do piruvato 1 9. Esses três aminoácidos são catabolizados 
nos tecidos extra-hepáticos como o tecido muscular, 
adiposo, renal e cerebral, servindo de combustíveis 
quando oxidados 1 0. 

A via bioquímica de degradação destes 
aminoácidos é iniciada pela perda do composto 
ni t rogenado através de uma aminotransferase, 
formando um a-cetoácido que, em seguida, sofrem a 
perda do grupo carboxila e de uma molécula de 
hidrogênio resultando em derivados de Acil-CoA, que 
são ácidos graxos de cadeia curta. A desidrogenação 
utiliza o pirofosfato de tiamina como coenzima, 
também conhecida como vitamina BI 3 . 

Na leucinose ocorre a deficiência enzimática 
no complexo da desidrogenase para cadeia ramificada, 
impedindo sua t ransformação em compostos 
energéticos. Assim, ocorre o acúmulo de oc-cetoácidos 
de cadeia ramificada, que são agentes tóxicos quando 
em alta concentração, e sua eliminação pela urina ou 
suor levam a um odor semelhante ao xarope de bordo 
ou açúcar queimado, característico desta doença 1 0. Os 
efeitos lesivos apresentam-se principalmente no tecido 
dérmico, no sistema nervoso, no sistema imune e 
sangüíneo. 

SINAIS E SINTOMAS 

A criança, em geral, nasce sem intercorrências 
no parto e desenvolve-se normalmente até os primeiros 
sinais decorrentes do acúmulo de cetoácidos que 
variam conforme o tipo da doença 5. A leucinose é 
classificada em: 

- Leucinose Clássica: os sinais aparecem logo 
após o nascimento com a entrada do leite materno. 
Após uma semana, a sucção e deglut ição são 
deficitárias, ocorrem refluxos, vômitos e torpor. O 
neonato pode apresentar uma respiração irregular e 
perda de reflexo de Moro entre outros. O surgimento 
de alterações no tonus e convulsões é freqüente. Se 
não for tratada, evoluirá ao coma e posteriormente ao 
óbito. Esta característica dá a doença um caráter mais 
fulminante e maligno do que a fenilcetonúria, patologia 
mais comum e conhecida dentre os erros inatos do 
metabolismo 1 2 1 5 ; 

- Leucinose Intermediária: é uma forma mais 
branda que evolui com os mesmos sintomas da 



leucinose clássica, porém de forma mais lenta. Os 
pacientes apresentam de 2 a 8% da a t ividade 
enzimática normal 3; 

- Leucinose Intermitente: neste tipo os 
sintomas são semelhantes aos citados, porém com 
períodos intermitentes de remissão e de ativação, em 
geral, desencadeados por infecções ou cirurgias. A 
atividade enzimática varia entre 8 a 16%, além disso o 
paciente tolera uma dieta normal nos períodos de 
remissão 3; 

- Leucinose Responsiva a Tiamina: casos em 
que os pacientes apresentam melhora clínica com a 
adição da v i tamina BI ( t iamina) na dieta em 
concentrações suprafisiológicas que estabiliza o 
complexo enzimático 2 0. 

Todas as formas são de caráter autossômico 
recessivo independente do sexo. Assim, há uma maior 
probabi l idade da doença em filhos de casais 
consangüíneos numa proporção de V43. 

A leucina não pode ser retirada completamente 
da dieta por estar presente na estrutura de diversas 
proteínas. O déficit protéico leva a desnutrição aguda, 
altera o trofismo dérmico, facilitando a formação de 
escaras e dermatites em dobras cutâneas, edema de 
face (face em lua), como também a queda constante 
de cabelos, a diminuição da imunidade, facilitando o 
acesso de infecções que influem no desenvolvimento 
estrutural da criança 1 2 1 5 . 

Comprometimento metabólico 

Freqüentemente a acidose metabólica está 
presente em razão do acúmulo de cetoácidos na 
circulação que leva ao aumento compensatório da 
freqüência respiratória para eliminar mais o C02 . A 
hipogl icemia ocorre em 5 0 % dos casos e seu 
mecanismo é provavelmente multifatorial, sendo o 
aumento da secreção de insulina e o defeito na 
gliconeogênese os mais importantes. A síntese protéica 
é alterada pelo déficit no transporte de aminoácidos e 
pela diminuição da transcrição genética de proteínas 2 0. 

Comprometimento neurológico 

Os sinais neurológicos também são 
decorrentes do acúmulo de cc-cetoácidos, inclusive no 
líquido cefalorraquidiano, e de seus efeitos sobre as 
cadeias enzimáticas. Estudos por microscopia revelam 

a ocorrência de astrocitose e mielinização deficiente 
em pacientes crônicos com leucinose. As falhas 
ci tológicas na mielina formam uma superfície 
esponjosa, porém estas falhas ocorrem somente sobre 
os trajetos mielínicos formados após o nascimento, 
uma vez que a filtração transplacentária remove os 
aminoácidos e cetoácidos do sangue fetal 1 7 . A 
mie l in ização defici tária ocorre pela inibição 
competitiva que os cetoácidos exercem sobre a 
descarboxilação do ácido L-glutâmico que é importante 
na formação da mielina, e além disso também serve 
como substrato para a formação do ácido ct-
aminobutírico (GABA), causando uma diminuição 
deste neuro t ransmissor 2 0 . O GABA é um 
neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central 
(SNC), e seu déficit pode levar à hipertonia e às crises 
convulsiva encontradas nesta patologia. 

É comum encontrar nas cr ianças com 
leucinose uma interferência na maturação normal do 
SNC, assim a citoarquitetura cortical apresenta menor 
números de camadas celulares e o atraso na migração 
de neuroblas tos leva a formações neurais 
heterotópicas 1 4. 

Estudos sugerem que leucina, isoleucina e seus 
derivados inibem a reentrada de glutamato em 60% 
nos neurônios pré-sinápticos. Este evento ocorre 
provavelmente por competição pelos sítios de ligação, 
assim o nível sináptico de glutamato eleva-se causando 
uma excitotoxicidade neural 1 8. Esta toxicidade ocorre 
porque o glutamato é um neurotransmissor excitatório, 
cujo excesso leva a um alto influxo de Ca 2 + que ativa 
enzima endógenas, produzindo radicais livres e 
causando danos celulares. Este acúmulo sináptico 
também pode ser uma das explicações para os sintomas 
agudos como convulsões e hipertonia. 

DIETOTERAPIA 

Durante os estados agudos da aminoacidemia, 
os aminoácidos relacionados devem ser retirados da 
dieta e, em casos mais graves, pode ser necessária a 
retirada por hemodiálise já que a depuração renal 
desses compostos é lenta e somente a hidratação não 
produz melhora ráp ida 3 . A t iamina deve ser 
administrada em altas doses por estar relacionada à 
melhora do quadro enzimático 1 5. 

Deve-se adequar a dieta com o aumento dos 
níveis de carboidratos, lipídios e minerais, a fim de 



não afetar o crescimento da criança. O nível de 
aminoácido de cadeia ramificada deve ser monitorado 
constantemente e, quando atingir um nível aceitável, 
reinserem-se os aminoácidos de forma gradativa e 
monitorada 1 7. 

CASO CLÍNICO 

A paciente A. M. L. S., do sexo feminino, 
nasceu de parto cesárea, aos nove meses de gestação, 
com boas condições vitais (APGAR 8 no primeiro 
minuto e 9 no quin to) . A mãe real izou o 
acompanhamento pré-natal, a qual não possuía 
patologias associadas, porém possuía um histórico com 
episódios convulsivos na juventude parcialmente 
esclarecidos. 

A alimentação unicamente através do leite 
materno foi inserida e, assim, a criança evoluiu de 
forma assintomática até o vigésimo dia de vida, quando 
apresentou um quadro súbito de contrações tônico-
clônicas por cerca de um minuto. A partir de então os 
episódios convulsivos tornaram-se mais freqüentes, 
chegando a até 2 a 3 episódios por dia no 3 o mês, 
acompanhados por sialorréia, perda urinaria, cianose 
generalizada e sonolência pós-crise. A criança foi 
levada por familiares para o serviço de saúde, onde 
foi realizado eletroencefalograma, demonstrando 
discreta atividade irritativa difusa. Por isso, foi 
introduzida medicação anticonvulsiva, após o que se 
verificou melhora do quadro, apresentando cerca de 
um episódio por mês. A amamentação foi mantida 
como única fonte de alimento até o 5 o mês. 

O desenvolvimento psicomotor ocorreu com 
certo atraso desde o nascimento. A elevação e 
sustentação da cabeça, a partir da posição de prono, 
que geralmente inicia-se no I o e 2 o mês, só foi relatada 
após o 3 o mês. A posição sentada, alcançada entre o 5 o 

e o 6 o , só foi relatada no 8 o mês e o sorriso social, que 
geralmente acontece a partir do I o mês, não foi 
apresentado. A sucção e deglutição estavam presentes 
e eficientes, segundo informações da mãe. 

Com cerca de um ano de idade, a criança 
apresentou piora do estado geral com febre intensa e 
foi encaminhada à UTI pediátrica na qual permaneceu 
por um mês com alteração de tônus, convulsões 
esporádicas, quadros febris, alteração de consciência 
e diagnóst ico de quadro infeccioso s is têmico 
(septicemia), sendo submetida ao respirador artificial 

por um período de 1 semana. Com a melhora gradual 
do quadro foi transferida para a enfermaria pediátrica, 
não havendo restrições na dieta até o momento. 

Após investigação extensa pela equipe médica 
foi diagnosticado leucinose pelas altas taxas de 
aminoácidos relacionadas no soro e pelos sinais 
c l ín icos , Ass im, foram inic iados os cuidados 
específicos com dietoterapia e anticonvulsivantes. 
Posteriormente ao período na UTI, verificaram-se 
deficits na sucção e deglutição, sendo necessária a 
inserção de sonda nasogástrica. Apresentou ainda 
episódios de pneumonias aspirativas e desnutrição 
protéico-calórica aguda. 

Quando a criança estava com um ano e quatro 
meses, através de avaliação do quadro psicomotor, 
constatou-se a ausência do reflexo de Moro e a 
presença do RTCA (reflexo tônico-cervical 
assimétrico), cutâneo-plantar em extensão e adução 
constante dos polegares. Os reflexos tendinosos eram 
normais, porém a criança apresentava hipertonia em 
flexão nos membros superiores e em extensão nos 
membros inferiores, e hipotonia axial no tronco, não 
conseguindo elevar a cabeça ou sustentar a posição 
sentada, que poderia ser agravada pela fraqueza dos 
músculos posteriores. Apresentou ainda movimentos 
involuntários cíclicos de mãos (movimento de "contar 
moedas") e movimentos mastigatórios. 

O serviço de fisioterapia acompanhou o caso 
a partir da transferência da criança da UTI à enfermaria. 
O acompanhamento fisioterapêutico, ao qual se refere 
este estudo, ocorreu nos três meses em que a criança 
permaneceu na enfermaria infantil. O tratamento foi 
realizado uma vez por dia, inclusive aos finais de 
semana, com duração média de uma hora. Após receber 
al ta hospi talar , a c r iança foi encaminhada ao 
acompanhamento ambulatorial. 

O presente es tudo foi aprovado pelo 
Coordenador Responsável da Enfermaria Infantil e 
autor izado of ic ia lmente pela família e ambos 
colaboraram através da complementação de dados e 
suporte técnico. 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA 

Como o comprometimento da criança é 
variável na leucinose, o fisioterapeuta deve estar apto 
a flexibilizar seus objetivos de acordo com a evolução 
ou involução do quadro. 



As condutas f isioterapêuticas ao serem 
introduzidas precocemente auxiliam na prevenção de 
compl icações or topédica e no t ra tamento da 
espasticidade 1 3. Os principais fatores que interferem 
nas funções motoras em patologias neurológicas são o 
tônus alterado e os padrões de sinergia em massa 
anormais, cujo tratamento consiste em inibir a 
espasticidade e favorecer padrões de movimentos 
normais. 

O quadro de hipertonia, como encontrado no 
caso, surge por influência excitatória descendente não 
modulada provinda do córtex alterando diretamente a 
função dos neurônios motores secundários. Em longo 
prazo, a imobilidade dos elementos passivos e ativos 
dos músculos pode levar à proliferação de colágeno 
combinado com a atrofia de fibras musculares 
aumentando o encurtamento e a rigidez 1 6. Para evitar 
tais complicações, utilizamos no tratamento: manobras 
de mobilização passiva em membros superiores e 
inferiores, posturas que diminuem a espasticidade 
(como decúbito ventral ou sentar com apoio no tronco 
anterior) e alongamentos (com ênfase nos grupos 
musculares que já tinham algum comprometimento de 
ADM). 

Algumas crianças com leucinose, pela 
involução neurológica, podem voltar a apresentar 
reflexos primitivos como o reflexo de Moro, o RTCA, 
o RTL (reflexo tônico-labiríntico), o reflexo cutâneo-
plantar em extensão, adução fixa de polegar ou padrões 
de sinergismo em massa em membros. O quadro motor 
da leucinose pode apresentar uma evolução com o 
tratamento dietético e estimulação adequada 2. 

Outra a l teração de tônus que pode ser 
encontrada em pacientes com leucinose é a hipotonia 
a qual freqüentemente acomete a musculatura axial. 
Se houver involução do quadro, inicia-se com a perda 
da deambulação, do sentar, da comunicação verbal e 
finaliza com deficits de sucção e deglu t ição 6 . 
Exercícios e posições que estimulem o controle da 
cabeça, como por exemplo o decúbito ventral e a 
posição sentada que exige a extensão ou contração dos 
músculos cervicais, auxiliam na estimulação da 
percepção postural e da atividade voluntária para a 
extensão. Para esta atividade, a utilização de bolas ou 
de rolos auxilia o trabalho e diversifica a terapia. 
Mesmo que a criança não consiga sustentar a cabeça, 
a percepção da posição ereta ou ventral já é satisfatória 
para estimular a propriocepção. 

Além dos problemas da dieta com restrição 
protéica, a criança com leucinose pode apresentar uma 
disfunção motora oral, decorrente da involução do 
desenvolvimento. Aquelas hipotônicas ou com 
episódios convulsivos são as mais comprometidas na 
alimentação, muitas vezes é necessário o uso de sondas 
para a alimentação 8. A estimulação sensitiva e motora 
tem como objetivo promover a reabilitação motora, 
em especial para as funções básicas de mastigação, 
sucção e deglut ição, qué auxil iam na melhora 
nutricional. Para o caso em questão, o estímulo foi 
realizado com luvas descartáveis umedecida com soro 
fisiológico, mas também pode ser associado com 
sabores adocicados. A estimulação foi feita na região 
interna da bochecha, gengivas, palato anterior, lábios 
e língua, resguardando-se para quando necessário o 
uso de protetores que impeçam preensão do dedo do 
terapeuta. Para a região oral externa estimula-se a 
região submandibular com movimentos circulares ou 
em direção da deglutição e também com a aproximação 
das extremidades da rima bucal induzindo a formação 
dos lábios em "O". A introdução de mamadeira ou 
chupeta ortodôntica pode auxiliar no estímulo da 
sucção 7. Houve gradual melhora neste aspecto clínico, 
sendo possível após três semanas de tratamento 
fisioterapêutico iniciar a introdução de pequenas 
quantidades de água por uma colher. 

A estimulação, de modo geral, está associada 
com a liberação de fatores neurotróficos1. Estes fatores 
são l iberados por receptores sensit ivos, fibras 
musculares e células da glia, e contribuem para a 
regeneração e remielinização de axônios 2 0. Já que uma 
das principais alterações da leucinose é a mielinização 
deficiente, tanto nos axônios do SNC quanto no SNP, 
a promoção de estímulos é de especial interesse para 
o t rabalho f is ioterapêut ico. Os sinais sonoros 
agradáveis que chamem a atenção da criança ou os 
estímulos visuais coloridos e contrastados são úteis 
como mot ivação para o paciente movimentar 
voluntariamente a cabeça ou membros. Os estímulos 
táteis, com diversas texturas e formas, são interessantes 
para desenvolver a sensibilidade tátil e espacial. 

A incidência de complicações no aparelho 
respiratório é aumentada com a inatividade de 
pacientes com disfunção motora, principalmente os que 
se encontram em contato com o ambiente hospitalar, 
visivelmente característico neste caso estudado. 
Manobras que condicionem um melhor padrão 



respiratório como o apoio diafragmático e estímulos 
táteis abdominais podem melhorar o sinergismo tóraco-
abdominal e a propriocepção respiratória. A variação 
de decúbitos, principalmente o ventral, e a posição 
sentada estão relacionadas com uma maior incursão 
diafragmática. A elevação dos braços facilita a 
inspiração e expiração pode ser auxiliada pela pressão 
expiratória torácica (PET) ou abdominal, visando-se 
uma melhor ventilação pulmonar. 

DISCUSSÃO 

O caso clínico apresentado foi condizente com 
os dados literários, no que se refere aos aspectos 
clínicos e laboratoriais, no entanto, o tratamento 
fisioterapêutico foi elaborado convergindo diferentes 
técnicas e abordagens que melhor se adaptassem ao 
quadro clínico, j á que não há dados l i terários 
específicos para o tratamento da leucinose. 

Os objetivos do tratamento, em longo prazo, 
são desenvolver os aspectos psicomotores, que não 
puderam ser quantificados devido à evolução lenta da 
patologia. Os objetivos imediatos, como impedir o 
agravamento de compl icações pu lmonares e 
osteomioarticulares, foram alcançados uma vez que 
não houve progressão de encurtamentos musculares, 
bem como não houve formação de escaras de decúbito 
ou o declínio do sistema respiratório. 

Além disso, a comparação dos resultados 
terapêuticos encontrados neste caso com outros é 
inviável em razão do caráter raro da doença. Por isso a 
utilização de dados atualizados da literatura é essencial 

para se realizar uma conduta fisioterapêutica efetiva. 
O trabalho multiprofissional é de grande 

importância para a leucinose, que, por ter um caráter 
progressivo quando não tratada adequadamente, 
necessita de diferentes abordagens profissionais para 
um bom prognóstico. Assim ressalta-se a necessidade 
da atuação do fisioterapeuta, do médico neuropediatra, 
do nutricionista, da enfermagem, do fonoaudiólogo e 
de outros profissionais que possam acrescentar 
melhoras no tratamento. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho foi desenvolvido com base nas 
informações encontradas na literatura atual, visando uma 
base conceituai para o tratamento de pacientes com 
distúrbios metabólicos que afetem o desenvolvimento 
neuropsicomotor, especialmente a leucinose. 

A leucinose representa apenas uma das mais 
diversas patologias que podem significar desafios ao 
tratamento fisioterapêutico. A busca de evidências 
sobre a efetividade do tratamento deve nortear a 
conduta do fisioterapeuta a fim de promover um melhor 
resul tado ao paciente . O profissional deve ter 
habilidade para inserção no tratamento de patologias 
de caráter raro, ter clareza dos objetivos e ser flexível 
par o uso de diferentes técnicas. 

Assim, a fisioterapia associada à atuação de 
uma equipe multiprofissional é essencial para o êxito 
no tratamento da leucinose ou nas demais doenças 
metabólicas que afetam a qualidade de vida dos 
pacientes. 
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RESUMO: Entre as patologias de 
ombro em pessoas jovens, a 
instabilidade glenoumeral não 
traumática é a mais comum, causando 
dor e sintomas de Síndrome do 
Impacto. Esse tipo de instabilidade 
normalmente acomete atletas que 
praticam atividades as quais exigem 
repetidas elevações do braço acima da 
cabeça, tais como voleibol e natação. 
A estabilidade glenoumeral é 
assegurada pela musculatura do 
manguito rotador e pelas estruturas 
cápsulo-ligamentares (labrum 
glenoidal, ligamentos glenoumeral e 
cápsula). O sistema somato-sensorial 
localizado na articulação glenoumeral 
presta um importante papel no sentido 
de controlar a sinérgica relação entre 
essas estruturas (músculo, cápsula e 
ligamentos). Denominados como 
mecanoreceptores, Pacini, Ruffini e 
organ tendinoso de Golgi são 
funcionalmente distribuídos na 
articulação do ombro, tendo uma 
complexa relação com a musculatura a 
qual envolvem. De acordo com as 
latências obtidas entre estímulos 
elétricos dados na articulação do ombro 
e as respostas obtidas na musculatura, 
considerar-se que os mecanoreceptores 
não somente estão envolvidos na 
detecção do movimento e 
posicionamento articular no espaço, 
como também podem estar envolvidos 
no controle dos movimentos e 
coordenação. Programas de reabilitação 
usando propriocepção em distúrbios do 
movimento são absolutamente 

justificáveis. Adicionalmente, 
objetivando melhores resultados no 
programa de reabilitação, maior atenção 
poderia ser delegada às técnicas 
proprioceptivas que usam seqüências 
e coordenação de movimentos. 

DESCRITORES: Instabilidade 
articular/reabilitação. Articulação do 
ombro/lesões. Mecanorreceptores. 
propriocepção. Literatura de Revisão. 

ABSTRACT: Nontraumatic glenohumeral 
instability is the most common shoulder 
pathology among young people causing 
pain and "impingement syndrome 
symptoms". This instability usually 
affects athletes who perform overhand 
activities such as throwing and 
swimming. The glenohumeral stability 
is usually provided by rotator cuff 
musculature and capsule-ligament 
structures (glenoid labrum, 
glenohumeral ligaments and capsule). 
In order to control the synergistic 
relationship between muscles and 
capsuloligamentous structures, the 
somatosensory system located in the 
glenohumeral joint plays an essential 
function. These mechanoreceptors, 
Pacini, Ruffini and Golgi tendon organs 
are functionally distributed in the 
shoulder joints, and they have a 
complex relationship with the 
shoulder's musculature. According to 
the latencies obtained between stimuli 
in shoulder joints and muscular 
responses, suggests the consideration 
that mechanoreceptors not only 



contribute to detection of movement direction and joint 
position sense, but are also implicated in the control of 
movements and coordination. Rehabilitation programs for 
altered movement patterns using proprioceptive techniques 
appear to be justifiable. Also, to enhance proprioceptive 
techniques, more attention should be focused on shoulder 

exercises that use sequences and coordination in their 
execution. 

KEYWORDS: Joint instability/rehabilitation. Shoulder joint/ 
injuries. Mechanoreceptors. Proprioception. Review 
literature. 

INTRODUCTION 

houlder pain is often observed in 
individuals who perform repetitive 
occupational or athletic activities 3 8 1 0 . 

Anatomic abnormalities of the coracoacromial arch or 
humeral head, overload, ischemia, degeneration of the 
rotator cuff tendons, decreased muscular activity, 
proprioceptives deficits, asynchronisms between 
movements at the glenohumeral and scapulothoracic 
joints are the principal causes attributed to shoulder 
pain, which is usually refered to the impingement 
synd rome 2 0 , 2 5 , 2 6 ' 2 8 ' 3 1 , 3 4 . Specifically, nontraumatic 
glenoumeral instability is the most common pathology 
among young people causing pain and impingement 
syndrome symptoms. This instability usually affects 
athletes who perform overhand activities such as 
baseball, volleyball and swimming 2 , 3 ' 5- 1 6 , 2 7. 

In the shoulder, joint bone constraints are not 
sufficient to provide restrictions to functional stability, 
and it is generally accepted that glenohumeral stability 
is usually provided by rotator cuff musculature and 
capsulol igaments s t ructures (glenoid labrum, 
glenohumeral ligaments and the capsule) 4 , 6 , 2 4 , 3 0 . In order 
to control the synergistic relationship between muscles 
and capsuloligment structures, the somatosensory 
system located in the glenouhumeral joint plays an 
essential function, providing feedback, stability and 
coordination to the shoulder joint. However the action 
mechanisms these structures are not completely 
understood. The purpose of this current review is to 
collect the principal investigations about the action 
mechanisms of the shoulder joint mechanoreceptors, 
highlighting the recent important investigations in this 
field, and to provide a better understanding of the reflex 
interactions in the shoulder joint. 

MATERIALS AND METHODS 

With the aim of covering the recent and 

principle works in this field, the MEDLINE search was 
performed for articles published within the last 10 
years. The literature search was in any language using 
the keywords shoulder, joint mechanoreceptors, laxity, 
instability, reflexes, proprioception, alone or in 
combination. Additional literatures in support of the 
principles described in this article have also been used, 
which do not necessarily follow the above procedure. 

Capsuloligaments afferents 

There are normal ly four types of 
capsuloligament end organs, or "mechanoreceptors", 
and they are responsible for afferent supply from the 
periphery to central nervous system (CNS). Three types 
of receptors are encapsulated, the Ruffini, Pacini and 
Golgi tendon organs. The fourth type of receptor is 
not encapsulated and is called "free nerve endings". 
In a classical definition, Ruffini's receptors act as a 
detector of the end ranges of rotation and are slow 
adapting. Pacini's receptors are quick adapting and 
sensitive to acceleration, vibration and deformation. 
The Golgi tendon organs are slow adapting elements 
and are responsible for detect ing direction of 
movement and exact joint position sense 3 4 . Finally 
"free nerve endings" are activated by localized noxious 
and deformation stimuli 2 9. 

The study of Backenkohler and coworkers', 
using microscopic reconstruction of stained and 3-D 
reconstruction in rats, has shown the topographic 
distribution and density of the mechanoreceptors in 
the shoulder joint region. According to this study, most 
of the Pacini receptors were found in the axillary and 
ventro medial capsular regions. Ruffini corpuscles 
were detected within ventral parts of the joint capsule 
and confined to a narrow area, where they appeared in 
small numbers. Finally, most Golgi tendon organs were 



found predominantly in the area of insertion zones of 
the rotator cuff muscles, biceps and triceps muscles, 
and in smaller numbers in the capsule tissue. 

In studies of human tissue, Gohlke and 
coworkers 1 2 have investigated the morphology and 
distribution of mechanoreceptors the shoulder joints 
of cadavers. They isolated a single glenohumeral 
capsule, including the musculature surrounding the 
joint. Using electron microscopy and antibody staining 
for neural elements, they found three types of 
corpuscular and free nerve endings in different 
distributions. The Ruffini endings were most frequent 
in the coracoacromial ligament, and Pacini corpuscule 
were predominantly found in the joint capsule. 
Analogous with the experiments of Backenkohler and 
col labora tors 1 , the Golgi tendon organs were 
predominantly seen in the musculotendinous junction 
in this case subscapularis and supraspinatus. 

The distribution and quantity of the neuro 
structures were better addressed in studies by Guanche 
and coworke r s 1 4 , who used s taining and l ight 
microspopy to localize the Ruffini, Pacini, Golgi 
tendon organs and free nerve ending receptors in each 
of the superior, middle and inferior glenohumeral 
ligaments, as well as the shoulder capsule of the 
cadaver specimens. In the superior glenohumeral 
ligament, the most common receptors found were 
Ruffini and Golgi types. Paccini and Ruffini receptors 
were most seen in the middle glenohumeral ligment. 
In the inferior glenohumeral ligament, the receptors 
were equally distributed between Ruffini, Paccini and 
Golgi types. In the shoulder capsule (glenohumeral 
areas) Pacini and Ruffini receptors were the most 
prevalent as well as free nerve endings. This study 
confirmed the previous investigations of Wangness and 
coworkers 3 6 , who have demonstrated abundant 
mechanoreceptors in the shoulder ligaments, especially 
Ruffini organs, with vast d is t r ibut ion in the 
glenohumeral ligments. 

From these results we can conclude that the 
density and localization of these receptors are 
corresponding to their function. The presence of these 
structures is greater where sensory control is most 
important. High concentrations of Paccini and Ruffini 
receptors were found more in the inferior and anterior 
in the ventral capsule and glenohumeral ligaments. It 
is well known that the inferior and anterior shoulder 
areas are the most susceptible to biomechanical stresses 
in activities like shoulder elevation and external 

rotation 3 0. The high concentration of these receptors 
in this region may induce or increase the protection of 
shoulder structures when an extreme movement is 
required, for example in throwing sport activities. 

Proprioception 

Proprioception is defined as the afferent neural 
input originating from joint mechanoceptores and/or 
muscles, which are responsible for the information 
about position and movements of one's own limbs and 
body without necessarily using vision8. Afferent neural 
inputs may travel by the ascending tracts (dorsolateral 
and spinocerebelar) directing the information to the 
higher C N S , such as the cerebel lum and 
somatosensorial cortex through the thalamus, where 
this information is analyzed and transformed into a 
response by the motor cortex, with possible corrections 
performed by cerebellum. On the other hand, the 
afferent neural input may have synapses directly with 
the alpha motor neurons, gamma motor neurons or 
interneurons, and this information is processed at the 
spinal level 3 4 

As described above, the presence of many 
receptors in the shoulder capsule and their 
proprioceptive properties are acknowledged. However, 
through experiments with cats resulted in the first 
evidence of the reflexive relationship between the 
capsule and muscles of the shoulder joint. Bipolar 
supramaximal electrical stimulation was performed in 
three branches of the axillary nerve terminating in the 
shoulder capsule. The t ime between the EMG 
recordings activity of the biceps, subscapularis, 
supraspinatus, infraspinatus and acromiodeltoide were 
assessed to characterize the reflex activation. The 
stimulation of the anterior and inferior axillary articular 
nerve resulted in reflex activation of the biceps, 
subscapularis, supraspinatus, infraspinatus in all of the 
samples tested. The stimulation of the posterior axillary 
articular nerve resulted in EMG activity only in the 
acromiodeltoid muscle. When the nerves were cut, the 
EMG responses were not seen. The time between the 
peak of the stimulus artifact and the M-wave was 
characterized as the duration from eliciting an action 
potential in the nerve. Its conduction time to the spinal 
cord was measured by way of afferent nerves, passed 
by synaptic connections in the spine, conducted from 
the spinal cord to the muscle by way of motor nerves, 
transmitted across the neuromuscular junction, and 



finally producing muscle activation. The time required 
to elicit the reflex was 3.1, 2.7, 2.9, 3.1 msec, for the 
infraspinatus, biceps, supraspinatus and subscapularis 
muscles, respectively 1 3 Performing the same protocol, 

Knatt and coworkers showed exclusive activation of 
the biceps muscle from musculocutaneus nerve 
stimulations (capsule innervation) with a latency of 
2.7 milliseconds (Table 1) 2 1 . 

TABLE 1- Principal Latencies found between nerves joint stimuli and muscular responses in experiments with shoulder mechanoreceptors. 

Latencies (ms) Muscular response Joints Task condition Authors 

3.1 activation shoulder/felines relaxed Guanche et al., 1995 
2.7 activation shoulder/felines relaxed Knatt et al., 1995 
212 activation shoulder/humans relaxed Jerosh et at., 1997 
1 to 8 activation shoulder/humans relaxed Voigt et al., 1998 
33/100 to 150 inhibition/activation shoulder/humans voluntary contraction Voigt et al , 1998 

From these studies we can conclude that there 
is a direct correlation between mechanoreceptors from 
the capsule to the shoulder muscles. Consequently, in 
cats, there is a synergism between capsule-ligaments 
and muscles, which play an important function in 
shoulder protection using a reflex arc and not merely 
acting in a mechanical or "information" function. In 
addition, the location and pattern responses found from 
different capsule and ligaments receptors are likely 
designed to provide shoulder stability from stress 
applied from different directions. For example, 
glenohumeral abduction combined with external 
rotation movements impose most stress in the inferior 
and anterior portions of the capsule and ligaments, 
which, via the reflex arc, activate the rotators cuff 
(subscapularis, supraspinatus, infraspinatus) to keep 
the humeral head firmly against the glenoid fossa 
avoiding excessive anterior translation. 

From animal experiments the existence of an 
automatic protec t ive mechanism from the 
mechanoreceptors seems evident. However one 
question should be answered: Are there the same kind 
of reflex mechanisms in the human shoulder joint? 
More recent reflex mechanisms were investigated in 
patients who had arthroscopic surgery for subacromial 
decompression1 5. Bipolar cardial pacemaker electrodes 
were inserted into the anterior-superior joint capsule 
and needle electrodes registered eight shoulder muscle 
activities. Seven patients were anaesthetized with a 
neuroleptanalgesia and one had scalene analgesia. 
Muscular activities were registered in all seven patients 
anaesthetized with latencies varied from 100 to 516 
ms. (mean 215ms.) (Table 1). For the patients with 

regional analgesia no muscle activation was registered 
after stimulation. Performing experiments in awake 
subjects, Voigt et al. 3 7, through arthroscopy, inserted 
pairs of fine implants at different sites in the joint capsule 
such as the anterior-superior, anterior-inferior and 
posterior-superior quadrants of the shoulder capsule. 
Additionally, these implants were also inserted in the 
inferior glenohumeral ligament and the tendons of the 
biceps long head and biceps brachi muscles. Following 
the surgical procedures, implants to register EMG 
signals were inserted in the supraspinatus, infraspinatus, 
subscapularis, and three parts of the deltoid muscle, 
long head of biceps and biceps brachi. After the subjects 
completely recovered from the anesthesia, non-noxious 
stimulation was given to the glenohumeral capsule and 
other structures in relaxed and isometric contraction 
coditions. Despite the noise of the signals, the authors 
observed large and short latency EMG responses only 
in the three parts of the deltoid muscles when the 
anterior-inferior quadrant was stimulated in the relaxed 
condition. These latencies were estimated to lie 
between 1 and 8ms. In one subject, large excitatory 
responses with long latencies were seen in the 
subscapularis, infraspinatus and medial part of the 
deltoid muscle. Conversely, stimuli given under 
isometric contractions elicited a very strong general 
inhibition followed by a burst of excitation and one or 
two cycles of oscillation between inhibition and excitation 
in all activated muscles around the joint. The average 
latency of the onset of the inhibition was around 33ms 
(Table 1). Interestingly, there were no differences in 
the responses to the stimulation dependent on the 
contraction strategy. 



The results presented in this study demonstrate 
a consis tent feedback pa thway through 
mechanoceptors. Therefore, the most consistent 
excitatory latencies, subscapularis and infraspinatus 
muscles, were longer (47 and 52ms.) than those found 
in the feline shoulder experiments (3.1ms.). According 
to Guanche and coworkers 1 3, similar reflexes in humans 
would be expected to have a latency of about 10ms., 
because of the larger size of the human limbs. Along 
with the main finding in the Woigt and coworkers 3 7 

experiments, was the inhibitory characteristic of the 
responses when the muscles were voluntarily activated 
(Table 1). Poulsen and Krogsgaard 3 2, presented similar 
results in experiments with knee joints, however, they 
were response-dependent on the stimuli. The testers 
implanted stimulus electrodes directly into the ACL 
during knee arthroscopy in eight patients with 
suspected meniscus lesions. The EMG activities from 
the medial head of the quadriceps femoris, rectus 
femoris, long head of biceps femuris, semitendinosus, 
and medial head of the gastrocnemius muscles were 
registered while electrical stimulations were given to 
the afferent nerve fibers. The changes in EMG 
activities were taken during rest and during isometric 
muscle contractions in knee flexors and extensors. 
Under relaxed conditions, a series of electrical stimuli 
given to the ACL produced visible contraction in the 
hamstrings in seven patients with a latency of 95m.. 
In contrast, when the knee flexors were voluntarily 
isometrically activated, the response changed to total 
inhibition of the active hamstring, and in gastrocnemius 
muscles with a latency of 65ms. In a similar way, with 
a latency of 100ms., there was a strong inhihibition of 
the rectus femuris and medial quadriceps when the 
patients performed knee extensor contractions. 

Although these studies have demonstrated that 
the activities in the muscles around the joints (shoulder 
and knee) are influenced by sensory input from 
mechanoreceptors, most of them differ from the cat 
experiments, which have shown significant shorter 
latencies, similar to the flexor reflex afferent (FRA) 
responses (Figura 1A). In addition, they found 
inhibitory responses with voluntary movements, which 
was influenced by the type of activity performed by 
the subjects (relaxed, flexed and extended isometric 
contractions), with different latencies. In this case, 
direct muscle reflexes from capsule and ligament 
afferents, as a protective function, appear to not be 
used by humans. 

The results found in human experiments 
suggest that the relationship between mechanoreceptors 
and the muscular responses are more complex than 
those proposed previously in cat studies, from the 
latencies and the type of responses, other pathways 
must be taken in consideration. Gamma mediated 
control has been proposed by Johansson and 
colleagues 1 7 (Figura IB). They performed graded 
electrical stimulation in the posterior articular nerve 
of knee joint on the population of static and dynamic 
gamma motoneuron in anesthet ized cats . The 
stimulation on these nerves was very effective in 
eliciting reflex responses in almost all cells investigated 
(= 92%). All types of reflex responses were observed: 
i.e., exci tatory and inhibi tory, as well as the 
combination of excitation with inhibition. 

Reflex mechanisms through Golgi tendon 
organs (lb afferents) present in the musculo-tendinous 
junction are another inhibitory pathway that should 
be considered. These receptors are located usually near 
or within the articular capsule. Priori and coworkers 3 3 

demonstrated that stimulation in these structures 
provoked a dysfacilitation of the a - motorneurones 
supposedly through pre-synaptic inhibition of IA fibers 
(Figure 1C). 

Finally, inputs from joint afferents can directly 
reach the primary motor cortex through relatively 
simple transcortical pathways. This transcortical 
pathway provides a degree of flexibility to rapid 
responses that are unavailable in spinal reflexes3 4. This 
type of reflex is characterized by the long latency 
response (long loop - 40ms. for arms and 100ms. for 
legs) compared to spinal reflexes (short loop - 10/20ms. 
for arms and 60ms for legs). Experiments with 
monkeys have demonstrated that spindle input to the 
motor cortex is powerful enough to change the firing 
patters of pyramidal tract cells (cortical pathway) 
during the course of movement, and this activity can 
influence spinal motorneurone discharge. The best 
example of this was the experiment where a monkey 
held a constant position of the wrist by contracting the 
flexor muscle against a constant load. If the load was 
suddenly removed, thereby unloading the active 
(flexor) muscle, the activity of the pyramidal cells was 
followed by corresponding changes in EMG activity 
of the flexor muscles with a latency appropriate for 
the known conduction times from the motor cortex 
(long loop response) 7. Another example of the long 
loop latency is the group of experiments on grip 



force 1 8 1 9 , which from the time of response showed involved in a coordinated grip. Future experiments to 
that cutaneous afferent discharge could exert powerful investigate long-loop responses from afferents in joints 
and appropriate reflex changes to the commands (mechanoreceptors) should be developed (Figure ID). 

Muscle 

FIGURE 1 - Representative schema showing the possible pathways utilized by the CNS from peripheric stimuli (joints). A) flexor 
reflex afferent (FRA); B) gamma mediated; c) pre-synaptic inhibition of IA from lb; d) long loop reflex. 

Clinical investigations 

Several studies have associated the frequent 
problems of glenohumeral joint instability with 
kinesthetic (sense position) and neuromuscular control 
deficits in subjects with recurrent glenohumeral 
instability (traumatic and nontraumatic) 9 , 3 5. However, 
Zukerman et a l . 3 9 demonstrated no differences in 
healthy subject kinesthesia to perform passive shoulder 
movements under the effect of lidocaine injections. 
The authors concluded that if the receptors of the joint 
capsule and glenohumeral ligaments are responsible 
for propr iocept ion, then there is adequate 

compensation from extracapsular receptors, such as 
the muscle spindles. Assembling these studies, and 
beyond this last explanation, we can speculate that, in 
unstable shoulders not only the capsule and ligaments 
were affected but also mechanical and neural structures 
surrounding the joint, disrupting neural conduction 
pathways that make intricate interconnections among 
peripheral and central structures. Additionally, 
although the joint mechanoreceptors can divide the 
kinesthetic sense with muscular spindles, they also can 
play a crucial role in the coordination of movements 
(not tested in this experiment), in which the joint nerves 
have demonstrated more responsiveness than the 



muscle afferents in the Johansson and et a l . 1 7 

experiments. 
Glousman et al. 1 1 measured shoulder muscle 

activit ies during pi tching using fine wire 
e lec t romyography in subjects with anter ior 
glenohumeral instability. The authors showed an 
increase in the biceps and supraspinatus muscle 
activities, combined with a decrease in the pectoralis 
major, subscapularis, latissimus dorsi and serratus 
anterior. Imbalances in muscles activities also have 
been reported in the middle and anterior deltoid during 
flexion and abduction of the shoulder, which decreased 
their activity. In contrast, the subscapular muscle 
showed an increase of activity during internal rotation. 
This experiment compared patients suffering from 
recurrent anter ior shoulder d is locat ions and 
generalized joint laxity with normal subjects 2 2. 

Functional significance 

The present review has shown clearly that the 
presence of differentiated types of receptors (capsule 
and ligaments) in the shoulder joints shows convincing 
relationships with muscles involved in the control, 
stabilization and execution of movements . The 
latencies obtained between stimuli and muscular 
responses leads one to consider the actions of other 
possible mechanisms used by the nervous system to 

control movements. According to mechanoreceptors, 
they not only contribute to detection of movement 
direction and joint position sense, but are also involved 
in the control of movements and coordination. 
Disruptions in these pathways can modify muscular 
coordination, and compromising shoulder stability. In 
addition, this instability can lead to excessive superior 
and anterior humeral head translations predisposing 
the shoulder's structures to micro traumas, thus leading 
to recurrent inflammations, such as the well known 
impingement syndrome. 

In view of the previous findings, rehabilitation 
programs for altered movement patterns using 
proprioceptives techniques are absolutely justifiable. 
Normally, these techniques deal with posit ion 
sensibility activities, muscular co-activation, and 
reflexive activities, such as plyometric shoulder 
exe rc i se s 2 3 . Also , in order to enhance the 
proprioceptive techniques, more attention could be 
attained in shoulder exercises that use sequence and 
coordinat ion in their execut ion, once alpha 
motorneurons and long loop responses are involved in 
these types of tasks 1 7 - 1 8 - 1 9 . Finally, addi t ional 
experimental and clinical investigations should be done 
to elucidate both: the proprioceptive deficits involved 
in shoulder instability and the effective functions of 
the joint mechanoreceptors. Once these responses are 
obtained, treatment approaches for joint instability can 
be optimized. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é 
realizar uma revisão da literatura sobre 
os mecanismos de ação e efeitos da 
toxina botulínica na diminuição da 
espasticidade em membros superiores e 
inferiores de crianças portadoras de 
paralisia cerebral e de adultos pós-
acidente vascular cerebral. Os estudos 
mostram efeitos positivos da aplicação 
da toxina botulínica tipo A (TBA) na 
redução da espasticidade e, quando 
associado a intervenções de fisioterapia 
e de terapia ocupacional, pode-se 
observar também melhora no 
desempenho funcional dos pacientes. 
O efeito da aplicação da TBA tem 
duração limitada, necessitando de 
repetidas aplicações para que o efeito 
seja mantido. 

DESCRITORES: Paralisia cerebral/ 
terapia. Acidente cerebrovascular. 
Fisioterapia. Espasticidade muscular/ 
terapia. Toxinas botulínicas/uso 
terapêutico. Terapia ocupacional. Literatura 
de revisão. 

ABSTRACT: This paper reviews 
the literature on the active 
mechanism and effects of botulinum 
toxin in decreasing the spasticity in 
upper and lower limbs, in children 
with cerebral palsy and adults who 
suffered stroke. The studies showed 
the positive effect of the botulinum 
toxin type A in reducing spasticity 
and, when associated with physical 
and occupational therapy 
interventions, it is possible to 
observe improvements in functional 
performance. The effect of 
botulinum toxin type A has limited 
duration and it is necessary for 
repeated injections for the effect to 
be maintained. 

KEYWORDS: Cerebral palsy/therapy. 
Cerebrovascular accident. Physical 
therapy. Muscle spasticity. Botulism 
toseins/therapeutic use. Occupational 
therapy. Literature review. 



INTRODUÇÃO 

As doenças do Sistema Nervoso Central 
(SNC) ocupam os primeiros lugares dentre as causas 
de morbidade na população em geral 1 7. Tais patologias 
levam não só a prejuízos sócio-econômicos como 
também interferem na qualidade de vida de pacientes 
e familiares1 7. 

As lesões do neuro-e ixo com maior 
repercussão clínica no que se refere à espasticidade 
são, geralmente, resultantes do acometimento da via 
córtico-espinhal (via motora), conduzindo ao quadro 
clássico da Síndrome do Neurônio Motor Superior, 
caracterizada principalmente por déficit de força e 
aumento do tônus muscular (h iper tonia) , que 
acompanha hiperreflexia e sinais neurológicos como o 
de Babinski 1 8 , 2 1 . A evolução clínica do paciente 
portador de uma deficiência motora resultante de lesão 
do neurônio motor superior depende, entre outros 
fatores, dos mecanismos de plasticidade cerebral que 
são potencializados por estímulos externos repetitivos 
provenientes das intervenções oferecidas por diversos 
profissionais da saúde, como fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólogos. 

A espasticidade é um dos principais sintomas 
da Síndrome do Neurônio Motor Superior. O aumento 
do tônus não só limita o desempenho funcional do 
paciente, mas também pode levar ao desenvolvimento 
de contra turas , gerando al terações postura is 
permanentes resul tantes de mau a l inhamento 
articular 1 8 , 1 9 , 2 1 . 

Além das diversas modalidades fisioterapêuticas 
disponíveis para o tratamento de pacientes com 
espasticidade, a medicina oferece também recursos 
farmacológicos que incluem o baclofen, dantrolene, 
benzodiazepinas, tizanidina 1 , 2 2. Estes medicamentos, 
em geral, conseguem efeitos positivos, entretanto, 
efeitos adversos resultantes desta terapêutica química 
(i.e., dor, edema, desconfortes sensoriais) levam, muitas 
vezes, os pacientes a abandonarem o tratamento 1 2 2 . 
Outro recurso utilizado no tratamento da espasticidade 
é a cirurgia de alongamento de tendões, que corrige a 
posição da articulação, porém expõe o paciente ao risco 
cirúrgico, bem como a restrição pós-operatória dos 
movimentos 1 4- 2 2. 

Mais recentemente, a aplicação da toxina 
botulínica vem sendo utilizada como uma terapia 
medicamentosa a l ternat iva às ut i l izadas 

anteriormente 2 0 . Esta terapêutica oferece algumas 
vantagens como um número mais reduzido de efeitos 
colaterais e efeitos mais evidentes na diminuição da 
espasticidade, entretanto, tais efeitos têm, muitas vezes, 
ação de duração limitada que varia de seis semanas a 
seis meses 3 , 1 3 , 2 0 . 

A literatura vem disponibilizando evidências 
sobre os efeitos da aplicação da toxina botulínica em 
pacientes por tadores de diversas patologias 
neurológicas nas quais a espasticidade aparece como 
sintoma. Tais informações podem ser úteis para 
profissionais que lidam diretamente com esta clientela, 
incluindo fisioterapeutas, pois caracterizam os efeitos 
desta terapêutica medicamentosa e podem ajudar estes 
profissionais a fundamentar sua prática clínica com 
evidências científicas. 

O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão 
crítica da literatura sobre os mecanismos de ação da 
TBA e seus efeitos na diminuição da espasticidade 
em pacientes portadores de patologias neurológicas. 

MÉTODO 

Para estudo de revisão foram selecionados 
artigos nos bancos de dados MEDLINE e BIREME. 
As palavras-chave utilizadas foram: Botulinum Toxin, 
Spasticity, Cerebral Palsy, Stroke, Physical 
Therapy, restringindo o período de tempo de 1994 a 
2002, nos idiomas: português, inglês e espanhol. Dentre 
os 96 artigos encontrados através destas pesquisas 
bibliográficas, foram selecionados os artigos mais 
atuais , dentre os quais 18 art igos de or igem 
internacional, quatro de origem nacional e dois livros, 
totalizando 24 referências. 

A maioria dos artigos escolhidos referia-se aos 
efeitos da aplicação da toxina botulínica em crianças 
portadoras de paralisia cerebral e em adultos pós-
acidente vascular cerebral que apresentavam 
espasticidade em membros superiores e inferiores. 

Considerações sobre a toxina botulínica 

Caracterização, Técnicas de Aplicação e 
Padrão Geral de Efeitos 

A Toxina Botulínica (TB) é uma proteína 
produzida pelo Clostridium Botulinum que é uma 
bactéria anaeróbia 3 , 1 9. Existem sete tipos sorológicos 



distintos desta toxina (A, B, C, D, E, F e G) com alguns 
efeitos variáveis na fisiologia da junção neuromuscular. 
Destes, o tipo-A é considerado o mais potente e, por 
isso, mais ut i l izado c l i n i c a m e n t e 3 , 7 , 9 , 1 9 . Este 
medicamento é comercializado em quase todo o mundo 
pela indústria farmacêutica norte-Americana Allergan, 
recebendo, neste caso, o nome de Botox. Já a indústria 
farmacêutica Speywood da Inglaterra distribui este tipo 
de toxina botulínica com o nome de Dysport 3. 

A toxina botulínica atua bloqueando a liberação 
de acetilcolina no terminal pré-sináptico através da 
desativação das proteínas de fusão, impedindo que a 
acetilcolina seja lançada na fenda sináptica e, dessa 
maneira, não permitindo a despolarização do terminal 
pós-sináptico e bloqueando, assim, a contração 
muscular 3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 9 . Este medicamento, entretanto, não 
interfere na produção da acetilcolina e, por este motivo, 
o bloqueio é reversível alguns meses após a aplicação 1 9. 

A toxina botulínica tipo-A (TB A) por provocar 
uma desnervação química reversível sobre a placa 
motora, atua reduzindo a atividade muscular tônica ou 
fásica excessiva, levando a uma diminuição da 
espasticidade que, muitas vezes, associada à rigidez 
tecidual e mecanismo de co-contração, interferem na 
execução do movimento voluntário em indivíduos pós-
lesão cerebral 3 , 5 , 8. 

A aplicação da toxina botulínica acontece de 
forma injetável, por meio de técnicas que variam 
consideravelmente no que se refere ao número de 
injeções por músculos, dosagem e combinações de 
músculos injetados. Embora a aplicação da TB A busque 
atingir o ponto motor, em que se observa um maior 
número de unidades motoras para contração muscular, 
a dose total é geralmente distribuída em quatro pontos, 
para abranger um maior número de placas mioneurais3. 
Teoricamente, a melhor técnica é aquela na qual a 
menor dose (unidades da toxina por Kg) e volume 
(diluição da toxina em soro fisiológico por ml) de TB A 
são liberados mais próximos à placa motora terminal, 
que é o local de t ransmissão neuroquímica de 
acetilcolina 6 , 1 9 , 2 0. As doses e volumes são determinados 
com base nas características dos músculos que irão 
receber o medicamento 2 0. A aplicação deve ser feita 
sob eletroestimulação, de modo a localizar os pontos 
motores com maior precisão 1 9. 

Comparação de técnicas de injeção da TBA 
foi motivo de investigação experimental. Um estudo 
randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, realizado 

por Childers et al. 6 foi desenvolvido para comparar duas 
técnicas de injeção de TBA no músculo gastrocnêmico 
de 17 pacientes hemiplégicos espásticos crônicos. 
Neste estudo, o primeiro grupo recebeu a injeção no 
meio do ventre muscular (próximo à zona de inervação) 
e o segundo grupo recebeu a droga na porção proximal 
do músculo (perto do ponto motor proximal). Os 
resultados deste estudo não revelaram diferença 
significativa entre os dois métodos de aplicação, no 
que se refere à melhora funcional. 

Os efeitos clínicos resultantes da aplicação da 
TBA geralmente começam a ser evidenciados no 
período de um a três dias após a aplicação, sendo que 
os maiores efeitos são observados na segunda e quarta 
semana após o procedimento, entretanto, esta resposta 
à aplicação deste medicamento não é consenso 3. A 
duração dos efeitos após a injeção desta droga varia 
de seis semanas a seis meses , dependendo da 
intensidade da resposta à aplicação, do tamanho do 
músculo, da atividade muscular e de fatores individuais3. 
Como a aplicação da TBA tem efeitos num período 
reduzido de tempo, freqüentemente adota-se a conduta 
clínica de mais de uma aplicação no mesmo paciente. 
Efeitos observados numa aplicação, entretanto, nem 
sempre se mantêm em aplicações posteriores. Em geral, 
o início do efeito da segunda aplicação é mais gradual 
e tardio, comparado com a primeira aplicação 1 4. Num 
estudo prospectivo, realizado por Pascual et al. 1 4 os 
efeitos da primeira dose foram observados, em média, 
de sete a oito dias após a aplicação e a duração dos 
mesmos foi de quatro meses e meio. Em dois, dentre 
os 39 pacientes da amostra , o efeito posi t ivo 
permaneceu durante 10-12 meses após a aplicação, 
sem precisar de nova dose. Os resultados deste estudo 
foram confirmados no estudo de Friedman et al. 9, que 
documentaram o início dos efeitos da TBA a partir de 
72 horas após a aplicação, com o pico de efeito 
observado no período de um a dois meses e diminuição 
do efeito no período de quatro meses após a aplicação. 

Pode-se concluir que a aplicação da toxina 
botulínica tipo-A resulta na diminuição da espasticidade 
presente em indivíduos com lesão cerebral. Este 
medicamento pode ser aplicado utilizando-se técnicas 
diferentes e a duração dos efeitos é variada entre 
indivíduos e intra-indivíduos. Além disso, os efeitos 
observados numa apl icação nem sempre são 
evidenciados em aplicações subsequentes, no mesmo 
indivíduo. 



Indicações, contra-indicações e efeitos 
colaterais 

O uso da TBA é indicado em diversas situações 
clínicas. Uma das áreas em que este medicamento vem 
sendo utilizado em adultos, nos últimos 25 anos, refere-
se a condições neuromusculares associadas a distonias 
focais como estrabismo, blefaroespasmo e doença do 
nervo facial 3 , 8. Além desta, uma outra área que faz 
uso crescente da TBA é a cosmética 3 , 2 0. Neste caso, 
a aplicação da TBA visa a paresia temporária de 
determinados grupos musculares da face, com o 
objetivo de prevenir o aparecimento ou diminuir 
quantidade de rugas no epitélio facial 2 0. 

Desde 1989 a TBA é utilizada em pacientes 
com lesão cerebral em que a espasticidade interfere 
nos movimentos voluntários3. A TBA é geralmente 
indicada nos casos de espasticidade localizada num 
músculo ou grupo muscular que não responde ao 
tratamento farmacológico antispástico tradicional ou à 
fisioterapia, com risco eminente de deformidade 3. 
Segundo Pierson et al. 1 5, a TBA é útil no tratamento 
segmentar localizado de um membro e no tratamento 
de músculos menores como os inversores do tornozelo, 
flexores do cotovelo e dedos. Nestes casos, a aplicação 
da TBA apresenta melhores resultados funcionais. 

Outras indicações para aplicação da TBA 
incluem pacientes que se queixam de dor em virtude 
da espasticidade, espasmo muscular, escaras de 
pressão por causa de postura inadequada; pacientes 
que necessitam somente de melhora cosmética ou 
facilitar o posicionamento articular para o uso de 
órteses 1 3 . 

A toxina não corrige deformidades ósteo-
articulares estruturadas e, desta forma, para que os 
efeitos de sua aplicação possam ser evidenciados, é 
importante que as articulações envolvidas na área do 
bloqueio bioquímico estejam livres de deformidades ou 
limitações 3 1 9. Este é, geralmente, um critério importante 
na aval iação da indicação desta terapia 
medicamentosa. Em pacientes nos quais se observam 
restrições na amplitude de movimentação articular, o 
procedimento clínico mais indicado é a correção 
cirúrgica ortopédica 3 , 1 6 , 1 9 , 2 3 . 

As contra-indicações a aplicação da TBA 
podem ser absolutas ou relativas. No primeiro grupo 
estão os pacientes com alergia conhecida ao 
medicamento, infecções ou inflamações no local do 

bloqueio bioquímico 1 9 . O segundo grupo incluem 
aqueles portadores de doenças neuromusculares 
associada a espasticidade (e.g., Miastenia Gravis, 
Síndrome de Eaton Lambert), coagulopatia associada, 
rejeição ou falta de colaboração do paciente com 
relação ao procedimento e uso de potencializadores 
como aminoglicosídeos ou outras drogas que podem 
interferir na transmissão neuromuscular 1 9. O uso da 
TBA em gestantes e lactentes não é recomendado por 
falta de informação sobre possíveis efeitos negativos 
nestas condições 3. Por fim, a aplicação da TBA é 
contra-indicada em músculos nos quais existam sinais 
de desnervação 3. 

Os possíveis efeitos colaterais que podem ser 
observados com o uso da TBA incluem reações locais 
cutâneas, com a formação de equimoses ou hematomas 
nos locais de aplicação da injeção, dor nos pontos de 
aplicação (tipo queimação), edema, infecção local, 
manifestação da fraqueza muscular previamente 
mascarada pela presença da espasticidade 3 1 9 , 2 0 . Podem 
ocorrer também, gripes, síndrome de cefaléia e, mais 
raramente, alergia, atrofia focal e alteração da 
sudorese 3 , 1 9 . 

Um dos efeitos colaterais mais observados após 
a aplicação da TBA é a perda funcional, geralmente 
atribuída ao fato da toxina reduzir a espasticidade e, 
consequentemente, evidenciar a presença de fraqueza 
muscular, podendo aumentar a freqüência de quedas, 
cansaço e marcha instável, em indivíduos que estão 
acostumados a deambular com músculos espásticos 1 0 , 2 4. 
Num estudo realizado por Zelnik et al. 2 4, seis das 14 
crianças que se submeteram à aplicação da TBA 
apresentaram fraqueza muscular leve após a injeção 
em membros inferiores, desaparecendo o sintoma após 
sete dias de aplicação. Um outro estudo randomizado, 
com uma amostra de 30 crianças com paralisia cerebral 
(PC), em que foi injetada TBA nos membros superiores, 
além do desconforto da injeção, apenas uma criança 
relatou diminuição temporária da força para agarrar 
objetos, que durou duas semanas após a aplicação e 
nenhum outro efeito foi notado 8. Já, noutro estudo, com 
a aplicação da TBA nos membros superiores, observou-
se em apenas dois pacientes, como efeito adverso, a 
limitação do braço em virtude da dor por cerca de uma 
semana após a injeção e num paciente piora do espasmo 
muscular 4. 

Um tempo mínimo de três meses é necessário 
para uma nova aplicação da TBA, para que o sistema 
imunológico "esqueça" a forma da molécula toxina e 



assim não complete a formação da molécula básica de 
anticorpo antitoxina 1 6 , 1 9 . Caso este intervalo entre 
aplicações não seja obedecido, corre-se o risco de estar 
vacinando o paciente contra a própria ação do 
medicamento 1 9. É importante lembrar que os princípios 
da vacinação incluem aplicações seqüenciais, em 
curtos intervalos, de moléculas de grande poder 
antigênico, em pequenas doses 1 9 . 

Outro fator que pode inf luenciar no 
desenvolvimento de anticorpos é a dose total anual 
aplicada num indivíduo 7. As doses típicas de toxina 
botulínica variam, por aplicação, de 60 a 400 unidades3. 
Um estudo retrospectivo de 88 pacientes com distonia, 
que receberam dose anual de mais de 1000 unidades, 
demonstrou que 80% dos pacientes tiveram chance 
de desenvolver anticorpo neutralizante, enquanto 
aqueles que receberam doses entre 500 e 1000 
unidades tiveram 40% de chance de desenvolver 
anticorpo. Neste estudo, pacientes que receberam doses 
menores do que 500 unidades não formaram 
anticorpos 7 . Com base neste estudo, os autores 
concluíram que a redução do risco de formação de 
anticorpos acontece em doses mais baixas da TBA, 
quando são aplicadas até oito unidades por quilo (U/ 
Kg), em um período de três meses 3. Desta forma, os 
resultados da TBA são maximizados quando a 
aplicação é feita em doses reduzidas, tratando a menor 
região relevante do corpo e com um período entre 
aplicações. Obviamente, o tratamento da espasticidade 
com a aplicação simultânea da TBA em muitos 
músculos, terá uma limitação previsível devido à 
formação de anticorpos7. 

A diminuição do sintoma de espasticidade 
como resultado da aplicação de TBA em pacientes 
espásticos, quando associada a um tratamento de 
reabilitação adequado, pode promover o desempenho 
funcional do paciente 4. O ganho funcional pode ser 
conseguido através de um trabalho de reeducação 
neuromuscular, buscando uma ação equilibrada da 
musculatura agonista e antagonista 1 9. 

Efeitos clínicos da toxina botulínica tipo-
A na criança com paralisia cerebral 

O uso da TBA na paralisia cerebral tem sido 
motivo do crescente interesse de profissionais que lidam 
com essa clientela, em razão da alta prevalência da 
patologia (1-2 em 1000)8. Desde 1992, estudos têm 

avaliado o uso da TBA em crianças com PC e 
documentado como principal resultado a diminuição da 
espasticidade em membros inferiores3. Estes estudos 
estão voltado ao uso da TBA para diminuição da 
espasticidade da extremidade inferior e os resultados 
revelam um efeito temporário, com conseqüente 
melhora da amplitude de movimento (ADM) e da 
marcha destas crianças 8 1 2 . Estes efeitos funcionais são 
geralmente observados quando o uso da TBA é 
associado ao tratamento fisioterapêutico e ao uso de 
órteses de posicionamento 8 1 2 . 

Em 2000, um pr imeiro grande estudo 
multicêntrico, randomizado, prospectivo, duplo-cego e 
controlado foi realizado nos Estados Unidos, por Koman 
et al. 1 0, com uma amostra de 114 crianças portadoras 
de paralisia cerebral (hemiplégicas e diplégicas). A 
amostra deste estudo incluiu crianças entre dois e 16 
anos, divididas em dois grupos, sendo um deles tratado 
com TBA (injetada no músculo gastrocnêmico mediai 
e lateral) e o outro grupo placebo. Todas as crianças 
que participaram do estudo eram capazes de andar, 
porém exibiam espasticidade de uma ou ambas as 
extremidades inferiores, caracter izada por um 
pos ic ionamento em eqüino do pé durante o 
posicionamento em ortostatismo e durante a marcha. 
Os resultados revelaram melhora significativa, tanto 
no padrão dinâmico da marcha quanto nos componentes 
individuais deste padrão locomotor, e também aumentos 
significativos na ADM ativa do tornozelo após 
t ra tamento com TBA. Não foram observadas , 
entretanto, diferenças significativas entre grupos na 
ADM passiva. Este estudo não verificou associação 
entre o grau de melhora da marcha e a idade, sugerindo 
que o tratamento com a toxina botulínica poderá 
melhorar a função tanto de crianças mais novas quanto 
de mais idade 1 0. 

Um estudo prospectivo realizado por Zelnik et 
al. 2 4 em uma amostra de 14 crianças com idade entre 
3 e 8,5 anos, com paralisia cerebral (hemiplégicas e 
diplégicas), com espasticidade de membros inferiores 
e com deformidade dinâmica, receberam TBA no 
músculo gastrocnêmico/sóleo, sendo que aos nove 
pacientes foi dada apenas uma dose, e aos outros, a 
dose foi dividida em duas vezes.Todos os pacientes 
mantiveram intervenções de fisioterapia. Os resultados 
deste estudo revelaram uma melhora significativa da 
ADM de tornozelo em 11 dentre os 13 pacientes, 
melhora da qualidade da marcha em nove (cinco desses 
pacientes receberam injeção bifásica) e melhora do 



nível de independência em mobilidade em três 
pacientes. Neste estudo, algumas crianças receberam 
injeção bifásica e observou-se que o efeito de duas 
doses é mais efetivo do que o de uma dose, no que se 
refere à qualidade e independência da marcha 2 4. 

Pascual et a l . 1 4 , em um estudo prospectivo, 
com uma amostra de 39 crianças com PC, injetaram 
TBA nos membros inferiores e nos membros superiores 
destas crianças. Nos membros inferiores, a TBA foi 
injetada no músculo gastrocnêmico (n = 29), nos 
adutores (n = 14), nos isquiotibiais (n = 8) e nos tibiais 
posteriores (n = 8). Os resultados revelaram diminuição 
significativa da espasticidade em 65% dos pacientes 
que receberam TBA no gastrocnêmico, em 60% dos 
que receberam nos adutores e em 40% dos pacientes 
que aplicaram TBA nos isquiotibiais. Melhora da 
posição do pé na marcha em 2/3 dos pacientes, da 
flexão do joelho em 60% e da hiperadução do quadril 
em 40%. Antes deste estudo, 11 pacientes tinham 
indicação para cirurgia e após a injeção da TBA 
associada ao tratamento fisioterapêutico, somente uma 
criança precisou de tratamento cirúrgico. Os autores 
argumentaram que o efeito combinado da aplicação 
da TBA sobre vários músculos, freqüentemente 
proporciona resultados mais adequados na fase de 
apoio e na marcha (i .e . , a combinação do 
gastrocnêmico com o tibial posterior e o flexor longo 
do hálux), melhorando ao mesmo tempo a deformidade 
em eqüino e em varo do pé. Além disso, o tratamento 
combinado de adutores e do semitendinoso pode 
melhorar não só a tendência a hiperadução do quadril, 
como também a rotação interna dos membros inferiores. 
A indicação para aplicação da TBA deve ser precedida 
de uma cuidadosa avaliação da movimentação da 
criança para definições mais adequadas dos músculos 
que deverão receber o medicamento. 

Alguns estudos têm demonstrado que a terapia 
com TBA pode melhorar o uso funcional e a sensação 
de conforto com as órteses, em crianças com PC que 
possuem dificuldade significativa de manter a 
dorsoflexão utilizando órteses na posição ortostática, 
devido à espasticidade nos músculos gastrocnêmico e 
tibial posterior 1 2. Um estudo de caso, realizado com 
uma criança de três anos de idade, com quadro de 
hemipares ia , apresentando flexores plantares 
espásticos e amplitude limitada de movimento de 
dorsoflexores do tornozelo, usando uma órtese 
tornozelo/pé (AFO) submeteu-se a injeções de TBA 
nos músculos gastrocnêmico/sóleo. Com a redução da 

espast icidade resul tante das injeções de TBA, 
associada a um programa de fisioterapia que incluiu 
exercíc ios de a longamento , for ta lecimento e 
treinamento de marcha, pôde-se trocar a órtese original 
para uma de flexão livre. Com a nova órtese, houve 
melhora da marcha, facilidade de subir e descer 
escadas e declives, e promoção dos movimentos de 
transição 1 2. 

Outros estudos têm demonstrado os efeitos 
benéficos da redução da espasticidade após a injeção 
de TBA no posicionamento e cuidado com a pele 
especialmente em crianças com espasticidade severa. 
Resultados revelam melhora no posicionamento das 
crianças em cadeira de rodas e na cama, necessitando 
de menos aparelhos adaptados e de modificações nos 
equipamentos. Um estudo de caso, com uma criança 
de dois anos, com diagnóstico de PC secundária à 
anoxia decorrente de afogamento, apresentando 
postura em opistótono na posição de supino, com 
espasticidade severa no pescoço, tronco, membros 
superiores e inferiores, submeteu-se a uma série de 
injeções de TBA em intervalos de três meses, nos 
músculos paraespinhais, quadriceps, gastrocnêmico/ 
sóleo, adutores de quadril. Durante o estudo, a criança 
foi acompanhada por um fisioterapeuta, e as injeções 
de TBA associadas à fisioterapia resultaram em 
melhora no posicionamento na cama e permitiram que 
a criança sentasse numa cadeira de rodas 1 2. 

Mais recentemente, estudos têm avaliado o 
impacto da injeção de TBA na função da extremidade 
superior, em crianças com PC. Fehlings et a l . 8 

realizaram um estudo randomizado, controlado, duplo 
cego, com uma amostra de 30 crianças portadoras de 
hemiplegia, com idades entre 2,5 e 10 anos. A amostra 
foi dividida em dois grupos em que um deles recebeu 
injeção de TBA em alguns músculos do membro 
superior, associada à intervenção de terapia ocupacional 
e o outro grupo recebeu apenas terapia ocupacional. 
Os resultados foram avaliados com um, três e seis 
meses pós-aplicação, utilizando testes de qualidade das 
habilidades do membro superior (QUEST), medidas 
de goniometria e escala de espasticidade (Ashworth). 
O impacto funcional da aplicação da TBA foi avaliado 
através do teste funcional PEDI, documentando-se 
desempenho e independência na área de autocuidado. 
O estudo mostrou melhora estatisticamente significativa 
no grupo tratado com TBA no QUEST e no PEDI, 
suportando os efeitos positivos deste medicamento na 
melhora da função de extremidades superiores em 



crianças com hemiplegia 8. 
Pascual et al. 1 4 , num estudo realizado com 

crianças com PC, em que foi injetado TBA nos 
membros superiores de nove crianças que também 
passaram por processo de reabilitação, observaram 
melhora significativa na redução da espasticidade em 
sete casos e uma melhora funcional em 40 (78%) 
casos. Estes autores ressaltaram que a aplicação da 
TBA, em vários músculos do membro superior, pode 
obter um melhor resultado funcional, desde que a dose 
total de aplicação não seja excessiva. 

Outro estudo prospectivo foi realizado por 
Friedman et al. 9, no qual uma amostra de 32 crianças 
(hemiplégicas e quadriplégicas) portadoras de PC 
recebeu injeção de TBA nos membros superiores, 
sendo que dois pacientes receberam injeção no ombro, 
23 no cotovelo, 24 no punho e 18 na região tenar. Todos 
os pacientes receberam intervenções de fisioterapia e 
de terapia ocupacional associadas à TBA e foram 
acompanhados durante um período de quatro meses 
após a aplicação. Os resultados demonstram uma 
melhora significativa na ADM de punho e na 
espasticidade presente na extensão de cotovelo e punho 
após um mês de aplicação, com manutenção deste 
efeito no período de três a quatro meses após aplicação. 
Os responsáveis pelas crianças reportaram melhora 
subjet iva da aparência e função de membros 
superiores. 

Com base nos estudos apresentados, pode-se 
concluir que a injeção da TBA diminui a espasticidade, 
tanto nos membros superiores como nos inferiores, 
proporcionando aos fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais a possibilidade de um trabalho direcionado 
visando ganhos funcionais 1 2. 

Efeitos clínicos da TBA em portadores de 
AVC 

A TBA é aplicada em pacientes com AVC 
que possuem dificuldade em realizar atividades 
funcionais devido à espasticidade em membros 
superiores e inferiores4. Apesar do tratamento ser bem 
tolerado, a aplicação da TBA pode evidenciar a 
fraqueza muscular nestes pacientes, sendo necessário 
avaliar o impacto potencial desta droga nas atividades 
funcionais antes da aplicação 4. 

A aplicação da TBA associada a intervenções 

de fisioterapia e de terapia ocupacional, através de 
exercícios e estimulação elétrica, pode aumentar a 
efetividade da toxina, possibilitando efeitos terapêuticos 
antes não possíveis, mesmo em pacientes com 
espasticidade crônica2-4. 

Em 2000, foi feito um estudo randomizado, 
placebo-controlado, duplo-cego, realizado por Bhakta 
et al. 4, com uma amostra de 40 pacientes portadores 
de hemiparesia crônica após AVC, e que apresentavam 
espasticidade levando a inutilidade do braço. Os 
pacientes foram divididos em dois grupos, tendo o 
primeiro recebido TBA nos músculos flexores do 
cotovelo, punho e dedos e intervenção de fisioterapia 
e o outro grupo recebido somente a fisioterapia. Os 
resultados foram avaliados nos períodos referentes a 
2, 6 e 12 semanas após a aplicação. O estudo 
demonstrou uma redução significativa da espasticidade 
na segunda semana após a aplicação da TBA, 
comparado com o grupo placebo, porém esta diferença 
não foi observada nos períodos de 6 e 12 semanas. 
Melhora funcional no desempenho de atividades de 
autocuidado foi observada no grupo tratado com TBA, 
evidentes na segunda semana após aplicação e 
mantidas até a décima segunda semana. 

Outro estudo prospectivo foi realizado por 
Lagalla et al. 1 1 com uma amostra de 28 pacientes (que 
completaram o estudo), com idades entre 18 e 80 anos 
que apresentavam espasticidade crônica de membro 
superior após AVC. Os pacientes receberam repetidas 
injeções de TBA (pelo menos 6 aplicações durante o 
estudo) nos músculos flexores do cotovelo, punho, 
metacarpofalangiana e interfalangiana, associadas a 
intervenções fisioterapêuticas, num intervalo de dois 
anos . Os resul tados most raram redução da 
espasticidade após a primeira injeção, melhora da ADM, 
da posição de repouso do membro superior e da 
destreza manual. Os autores revelaram ainda que os 
efeitos da TBA foram observados durante todo o 
período de acompanhamento longitudinal (dois anos). 

Pierson et al. 1 5, em uma análise retrospectiva, 
aplicaram TBA em 39 pacientes (idade média de 43 
anos) com espasticidade adquirida, que, porém, 
apresentavam sinergia parcial e alguma preservação 
do movimento distai isolado. Foram aplicadas injeções 
da TBA na extremidade superior em 23 pacientes e 
na extremidade inferior em 17 pacientes. Todos os 
pacientes fizeram fisioterapia e terapia ocupacional 
durante o estudo. Os resultados mostraram uma 



melhora estatisticamente significativa na movimentação 

ativa e passiva das articulações envolvidas, no uso de 

órteses, na velocidade da marcha e na diminuição da 

espasticidade. Dez pacientes relataram melhora da dor 

após aplicação da TBA. A maioria dos pacientes 

relatou melhora da função e satisfação com o 

tratamento, e, além disso, o ganho funcional e a 

d iminuição da espas t ic idade foram mant idos 

indefinidamente em quatro pacientes, não precisando 

de futuras aplicações. 

O uso da TBA em pacientes portadores de 

AVC tem resultado na diminuição da espasticidade, 

aumento da ADM e auxi l iado na melhora do 

desempenho funcional, em pacientes com lesão do 

SNC. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A TBA tem sido o método de escolha para 
reduzir a espasticidade em crianças com paralisia 
cerebral e em adultos após AVC 6 , 8- 1 0. A redução do 
sintoma da espasticidade pode, em muitos casos, 
contribuir para uma melhora da função de membros 
superiores e inferiores, nesta população 6 , 8 1 0 1 1 . 

A promoção da função em pacientes pós-

aplicação da TBA está diretamente associada a 

in tervenções de f is ioterapia e de terapia 

ocupacional 2 , 8 , 1 2 . A reabilitação faz com que os 

benefícios da redução da espasticidade após a aplicação 

da toxina possam ser maximizados através de 

exercícios de for ta lec imento , a longamento e 

eletroestimulação, visando a promoção do desempenho 

funcional 2 , 4 , 8 , 1 2 , 1 9 . 

A aplicação da toxina tem um número reduzido 
de efeitos colaterais, facilitando deste modo a sua 
indicação e aplicação 3 , 1 9. Embora seja, entretanto, um 
procedimento terapêutico promissor na redução da 
espasticidade, alguns fatores limitam sua eficácia. Um 
destes fatores diz respeito ao tempo de duração do 
efeito da TBA. Estudos mostram que os efeitos desta 
terapêutica medicamentosa aparecem a partir de 72 
horas após aplicação e tem duração de quatro a seis 
meses. Após este período, observa-se uma redução 
gradual dos efeitos com conseqüente retorno gradativo 

da espasticidade 3 , 9 , 1 4 . Desta forma, embora a TBA 

seja um proced imento eficaz na redução da 

espasticidade, o seu efeito é temporário, sendo 

necessárias repetidas aplicações para que o efeito seja 

mantido 6 , 1 4 . 

Ao se analisar a qual idade dos estudos 
utilizados nesta revisão, observa-se que os mesmos 
foram publicados recentemente e, além disso, a maioria 
apresenta procedimentos metodológicos bastante 
adequados para investigações de intervenção, como 
cegamente, randomização, presença de grupo controle 
e p lacebo 4 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 5 . Tais procedimentos reforçam a 
qualidade da evidência científica disponível. Apesar da 
literatura demonstrar diminuição da espasticidade com 
a aplicação da TBA, o tempo de seguimento destes 
estudos pode superestimar a dimensão real do efeito. 
A maioria das investigações, utilizada nesta revisão, 
avalia os efeitos da aplicação da TBA num período de 
4 até 6 meses, que é o tempo em que esses efeitos são 
maximizados 8 , 9 , 1 0 . Após este período, os efeitos 
começam a diminuir, podendo retornar à situação de 
pré-aplicação 8 , 9 , 1 0 . Desta forma, torna-se necessário 
que estudos longitudinais sejam realizados com um 
tempo de seguimento maior, para que os efeitos da 
TBA possam ser avaliados em longo prazo. 

Apesar da literatura sugerir que os efeitos da 
aplicação da TBA são maiores do que os observados 
em outros métodos ut i l izados para diminuir a 
espasticidade, a indicação desta terapia medicamentosa 
deve ser avaliada individualmente a cada paciente 4 , 1 2 , 1 4. 
Isso significa que embora muitos estudos tenham 
documentado redução significativa da espasticidade de 
pacientes que sofreram lesão do SNC, a relevância 
clínica deste procedimento terapêutico deve ser 
avaliada com cautela. Observa-se freqüentemente na 
clínica que alguns pacientes parecem estar adaptados 
à presença da espasticidade, muitas vezes utilizando a 
mesma para real izar a t iv idades funcionais 
r e l e v a n t e s 1 0 , 2 4 . Nestes casos , deve-se aval iar 
cuidadosamente o impacto de se retirar um componente 
importante na dinâmica utilizada pelo paciente. 

Através da literatura pesquisada, muitos 
autores não encontraram relação entre a idade e a 
eficácia da TBA, portanto pacientes de diversas idades 
podem ser benef ic iados com a apl icação da 
medicação 8 , 1 0 . 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi 
investigar as mudanças motoras, 
sensoriais e cognitivas em crianças com 
Paralisia Cerebral (PC) espástica 
diparética submetidas a intervenção 
físioterapêutica distintas pelas 
abordagens Kabat ou Bobath. Seis 
crianças com PC espástica diparética, de 
ambos os sexos, de 6 a 8 anos, sem crises 
convulsivas, QI acima de 60, já 
realizavam fisioterapia continuaram 
sendo assistidas pela mesma abordagem. 
Foram avaliadas através das escalas de 
avaliação do tono muscular, atividades 
funcionais estáticas e dinâmicas, teste 
somatossensorial e escala de inteligência 
Stanford-Binet IV. Então divididas em 
2 grupos de 3 crianças cada - grupo 
Kabat e Grupo Bobath, foram tratadas 
por 3 meses, após o qual as mesmas 
foram reavaliadas e os resultados 
comparados. 3 crianças normais na 
mesma faixa etária formaram o grupo 
controle.Os resultados referentes as 
avaliações do tono muscular mostram 
que não ocorreu aumento do tono após 
ambas as intervenções fisioterapêuticas. 
Esta manutenção dos graus iniciais do 
tono muscular na avaliação final 
contraria idéias de aumento do tono 
muscular em decorrência da aplicação 
do método Kabat. Os resultados das 
atividades funcionais mostram melhora 
significativa no desempenho das 
crianças do grupo Kabat e manutenção 
do desempenho para o grupo Bobath 
(exceto em uma criança tratada através 

deste último método). Os resultados do 
teste de limiar espacial (somatossen
sorial) mostram melhoras estatísticas 
significantes no indicador, no abdome 
inferior e no pé apenas para as crianças 
tratadas pelo método Kabat. O teste erro 
de localização (sensório-motor), revelou 
melhoras significativas na palma da mão 
e no abdome inferior no grupo Kabat, e 
na coxa para o grupo Bobath. Os 
resultados nos testes cognitivos mostram 
melhoras mais acentuadas no "bead 
memory", análise de padrões e memória 
para objetos para o grupo Bobath. Em 
conclusão, observamos que a ocorrência 
de mudanças motoras e sensoriais foram 
mais evidentes no grupo Kabat e as 
cognitivas no grupo Bobath. 

DESCRITORES: Fisioterapia, Facili-
tação neuromuscular proprioceptiva, 
Paralisia cerebral, Aprendizado motor 

ABSTRACT: The aim of this work was 
to investigate the motors, sensorial and 
cognitive changes in children with 
spastic diparetics cerebral palsy witch 
were submitted to different 
physiotherapy approaches; Kabat 
method and Bobath method. Six 
children with diagnosis of spastic 
diparetics cerebral palsy, of both sexes, 
between 6 and 8 years old, without 
convulsive crises, IQ above 60 and 
already doing physiotherapy sessions, 
continued being treats as the same 
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way. They were evaluated through the scales of assessment 
of muscle tone and static and dynamics functional activities, 
somatossensory test, sensorymotor test and intelligence 
Stanford-Binet IV scale. So divide into two groups with 3 
children each - Kabat group and Bobath group. They were 
treats for three months. After this period, The children were 
evaluated again and group result's were compared. Three 
normal children composed Control group. The result related 
to the muscle tone evaluation showed that did not occur an 
increase of tone after physiotherapy treatment. This 
maintenance of initial tone grades at the final evaluation does 
not agree with the idea that Kabat method would increase 
muscle tone. In relation to the functional actives, the results 
showed improvement at children's performance in Kabat and 

INTRODUÇÃO 

Odesenvolvimento do sistema nervoso 
central (SNC) ocorre em etapas, que 
refletem as aquisições motoras , 

sensoriais e cognit ivas de uma criança. Este 
desenvolvimento pode ser modificado em decorrência 
de lesões pré, peri e pós-natais, repercutindo em 
dificuldades nas aquisições motoras, sensorias e 
cognitivas, como pode ser observado nas crianças com 
encefalopatia crônica não progressiva da infância, ou 
seja, paralisia cerebral (PC). 

Barraquer-Bordas1, definiu PC como a seqüela 
de uma agressão encefálica que se caracteriza 
primordialmente por um transtorno persistente, porém 
não variável do tono, da postura e do movimento; 
surgindo no período que inclui a primeira infância até 
os dois anos de vida, e que não é somente secundária a 
esta lesão não evolutiva do encéfalo, mas se deve 
também a influência que a referida lesão exerce sobre a 
maturação neurológica. 

Crianças com PC apresentam deficiências nas 
aquisições motoras, podendo apresentar deficiências 
sensoriais e/ou cognitivas associadas. As dificuldades 
nas aquisições decorrentes da lesão podem ser 
amenizadas, pois o SNC, mesmo lesado, é uma estrutura 
plástica e responsiva a estimulação ambiental. Dessa 
forma, devemos buscar a estimulação apropriada 
visando proporcionar a reorganização desse sistema. 
Uma forma de est imulação é a intervenção 
fisioterapêutica, que age diretamente nas deficiências 
motoras, refletindo-se nas sensoriais, devido à utilização 
de estímulos proprioceptivos, tácteis, vestibulares, 
visuais e auditivos. Acredita-se que os ganhos sensório-

maintenance of performance for the Bobath group, except for 
child 5. The results of somatossensory test show significant 
improvement in the forefinger, abdome and foot the children 
treated with Kabat method, but not a t Bobath group. The 
sensorymotor test, show significant improvement in the palm 
of the hand and abdome at Kabat group, and thigh at Bobath 
group. The results of cognitive test showed improvement more 
evident in the bead memory, pattern's analyze and object 
memory at Bobath group. In conclusion, the occurrence of 
motor and sensorial changes was more evident at Kabat group 
and the cognitive changes at Bobath group. 

KEYWORDS: Physiotherapy, Proprioceptive 
neuromuscular facilitation, Cerebral palsy, Motor learning. 

motores decorrentes desta intervenção possibilitem 
também ganhos cognitivos, uma vez que as aquisições 
cognitivas têm por base as aquisições sensório-motora2. 

A intervenção fisioterapêutica nestas crianças tem 
por objetivo levar o paciente a obter o máximo de 
controle motor buscando o maior grau de independência. 
Tradicionalmente, este objetivo vem sendo perseguido 
principalmente através do Conceito Bobath (método 
Neuroevo lu t ivo) 3 , 4 e do método de facilitação 
neuromuscular proprioceptiva (FNP ou método 
Kabat) 5 , 6, constituindo as técnicas mais difundidas em 
neurologia. 

O conceito Bobath3, forma clássica de intervenção 
no tratamento das seqüelas decorrentes da PC, utiliza o 
binômio inibição (modulação) de padrões posturais 
anormais, e a facilitação visando a promoção do 
movimento, não utilizando em seus procedimentos a 
resistência externa aplicada pelo fisioterapeuta, pois 
alega-se que tal procedimento provoca aumento do tono 
muscular, desse modo algumas deficiências, como a 
fraqueza muscular, não tem sido solucionadas. Assim 
observamos na clínica, a necessidade de explorar outra 
forma de intervenção, a facilitação neuromuscular 
proprioceptiva, desenvolvido com base nos conceitos 
fisiológicos de recrutamento máximo de unidades 
motoras, atividade reflexa, irradiação, indução sucessiva 
e inervação recíproca, promovendo ou precipitando o 
movimento através de proprioceptores, possibilitando 
um maior grau de exci tação central sobre os 
motoneurônios e favorecendo a atividade voluntária dos 
músculos fracos e/ou paréticos. Este método preconiza 
a combinação de movimentos, relacionados com padrões 
de sinergia muscular e emprego de reflexos posturais e 
reações de endireitamento, originando os padrões de 
movimentos funcionais5 , 6. 



Este estudo objetivou comparar o efeito do método 
Kabat e do conceito Bobath nas aquisições motoras, 
somatossensorial e cognitiva em crianças com Paralisia 
Cerebral espástica diparética. 

MÉTODO E MATERIAL 

Foram avaliadas seis crianças com diagnóstico 
de PC (realizado clinicamente pelo neurologista), com 
idade entre 6 e 8 anos, de ambos os sexos, apresentando 
um quadro funcional de diparesia espástica ( 7 , 8 ) resultante 
de lesão bilateral do cérebro em período pré ou peri
natal, que já realizavam fisioterapia seguindo a 
abordagem Kabat ou Bobath. Dois grupos com três 
crianças cada foram constituídos, crianças submetidas 
à abordagem Kabat constituíram o grupo Kabat e as 
submetidas à abordagem Bobath, formaram o grupo 
Bobath. Foi avaliado um grupo controle, crianças sem 
comprometimento neurológico na mesma faixa etária. 
A presença de epilepsia, detectada pelo EEG, excluía a 
criança do estudo, uma vez que estas possuem um maior 
prejuízo cognitivo9. Um outro critério de exclusão foi o 
teste de coeficiente de inteligência (QI) abaixo de 60. 

Inicialmente as crianças foram submetidas a uma 
avaliação motora: verificação do tono muscular e 
atividades funcionais estáticas (sedestação, quadrupedia, 
ajoelhado, semiajoelhado e bipedestação) e dinâmica 
(engatinhar e marcha) realizada pela fisioterapeuta 
utilizando os protocolos de avaliação do tono e 
atividades funcionais desenvolvidos por Durigon et 
a l . 1 0 1 1 . Em seguida, foram submetidas à avaliação 
cognitiva realizada pela neuropsicóloga infantil, a partir 
da forma abreviada da escala de inteligência Stanford-
Binet IV 1 2 . A somatória dos escores das habilidades 
cognitivas e o número obtido foi convertido na tabela 
de padronização por idade, o qual apresenta o QI. Neste 
estudo enfatizou-se os subtestes: memória para dígitos 
e para objetos, análise de padrões e o "bead memory". 

Poster iormente, a avaliação cognit iva, a 
fisioterapeuta submeteu as crianças a um teste de 
discriminação tátil entre dois pontos, permitindo 
evidenciar a distância mínima necessária de estimulação 
entre dois pontos (limiar espacial) da superfície 
corpórea 1 3 . Colocou-se uma venda nos olhos do 
examinado, e o examinador estimulava a superfície 
corpórea com paquímetro por 2 a 3 segundos nos 
seguintes segmentos corpóreos: MMSS (dedo indicador, 
região palmar e antebraço), MMII (hálux, região plantar, 
perna, coxa), TRONCO (abdome inferior e superior). 

O examinado perguntava se a criança sentia " 1 " ou "2" 
pontos na região estimulada. A distância ora era 
aumentada ora diminuída (0,5 mm em cada estimulação) 
e os valores das distâncias anotadas quando o examinado 
relatava a percepção de uma mudança. 

Foi aplicado um teste de discriminação 
proprioceptiva - erro de localização, que avalia as 
habilidades das crianças em sobrepor com a ponta de 
uma caneta, um ponto da superfície corpórea estimulado 
segundos antes pelo experimentador, em seguida o 
examinador media a distância entre os dois pontos. 

Terminada a avaliação inicial, as crianças dos 
grupos Kabat e Bobath realizaram duas sessões semanais 
de fisioterapia com duração de 30 minutos cada por um 
período de três meses. Cada grupo foi assistido por 
fisioterapeutas habilitados a aplicar cada abordagem, 
permanecendo a abordagem inicial que cada criança já 
era submetida e respeitando a necessidade de cada uma. 
Após três meses de intervenção, as crianças foram 
reavaliadas pela mesma fisioterapeuta e neuropsicóloga, 
utilizando os mesmos testes da avaliação inicial, os 
dados foram analisados e comparados. 

Análise de dados 

Para os dados das atividades funcionais estáticas 
e dinâmicas, a diferença de desempenho de cada criança 
em cada teste, antes e depois do tratamento, foram 
calculadas e o resultado submetido a uma análise de 
variância não paramétrica, através do teste de Kruskal 
Wallis, com essa estratégia de análise, cada criança 
torna-se controle de si própria, comparando à variação 
de desempenho sofrida nas duas avaliações. O 
tratamento (grupos diferentes) foi utilizado como fator 
entre-sujeitos. 

Os resultados obtidos nos testes de limiar espacial 
e erro de localização foram comparados através de uma 
análise de variância para medidas repetidas (ANOVA), 
tendo o tratamento como fator entre-sujeitos, "antes/ 
depois" e preferência manual com fatores intra-sujeitos. 

Os resultados dos testes cognitivos foram 
confrontados com os resultados esperados em crianças 
normais para a faixa etária dos pacientes. 

RESULTADOS 

Avaliação motora 

A Tabela 1 mostra os dados referentes às 



avaliações do tono muscular antes (inicial) e depois (final) 
do tratamento. Verificamos que não ocorreu aumento 
do tono muscular após a intervenção para qualquer grupo 
muscular, exceto para o grupo flexor de punho e dedos 
do membro superior esquerdo da criança 2, tratada pelo 
método Kabat. Este parece ser um resultado isolado, já 
que no demais grupos musculares da mesma criança e 
demais crianças tratadas com esse método, não 
ocorreram mudanças. 

A Tabela 2 mostra os escores de cada criança nas 
atividades funcionais estáticas e dinâmicas, observamos 
que no grupo Kabat a criança 1 melhorou seu 
desempenho na atividade de sedestação e ajoelhado; a 
criança 2 nas atividades quadrupedia, ajoelhado, semi-
ajoelhado e marcha; a criança 3 nas atividades ajoelhado 
e semi-ajoelhado. Já no grupo Bobath a melhora se deu 
na criança 5 na atividade ajoelhada. O teste de Kruskal 
Wallis revelou ausência de diferenças significativas (ao 

nível de 5%) entre os grupos em todas as atividades 
testadas. Porém, os níveis de significância atingidas 
nessa comparação em relação às atividades ajoelhado e 
semiajoelhado foram respectivamente, X 2 (1) = 2,72 
(p = 0,099) e X 2 ( l ) = 2,40 (p = 0,121), evidenciando um 
tendência em direção a maior melhora nas crianças 
tratadas com o método Kabat em relação às tratadas 
com o conceito Bobath. Como cada grupo experimental 
contou com apenas três pacientes, é possível que essa 
tendência se confirme com a elevação do número de 
pacientes em cada grupo. Observamos que houve 
evolução do controle motor até a postura semiajoelhada, 
sendo que as demais posturas mantiveram os graus 
iniciais, apresentando apenas melhora qualitativa. E 
possível que a partir da posição semi-ajoelhado, 
necessita-se um maior controle de tronco inferior, cintura 
pélvica e MMÜ, necessitando para isto um período maior 
de intervenção. 

TABELA 1 - Resultados da avaliação do tono muscular, baseada na escala de avaliação do tono muscular desenvolvida por Durigon 

e Piemonte, 1993. 

Grupo Kabat Grupo Bobath 

Músculos Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4 Criança 5 Criança 6 

Di Df Ei Ef Di Df Ei Ef Di Df Ei Ef Di Df Ei Ef Di Df Ei Ef Di Df Ei Ef 

Flexores de ombro 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 

Extensores de ombro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Adutores de ombro 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 

Abdutores de ombro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

rot.mediais de ombro 3 3 3 3 2 2 2 2 6 6 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 

rot.laterais de ombro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Flexores de cotovelo 6 6 3 3 2 2 2 2 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 

extensores de cotovelo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pronadores 6 6 3 3 2 2 2 2 6 6 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 

Supin adores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Flexores de punho 6 6 3 3 2 2 3 2 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 

Extensores de punho 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Flexores de dedos 6 6 3 3 2 2 3 2 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 

extensores de dedos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Flexores de quadril 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

extensores de quadril 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 

adutores de quadril 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

abdutores de quadril 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

rot.mediais de quadril 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 

rot.laterais de quadril 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Flexores de joelho 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

extensores de joelho 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 5 5 5 5 

Flexores de tornozelo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Extensores de tornozelo 8 8 8 8 6 6 6 6 8 8 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 5 5 
Eversores de pé 6 6 6 6 3 3 3 3 8 8 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 

Inversores de pé 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 

Legenda: Di - hemicorpo direito inicial, Df - hemicorpo direito final, Ei - hemicorpo esquerdo inicial. 



Grupo Kabat Grupo Bobath 
Atividades 
funcionais 

Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4 Criança 5 Criança 6 

inicial Final Inicial final Inicial final inicial final Inicial final Inicial Final 
Sedestação 3 4 * 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 
Quadrupedia 8 8 8 9 * 7 7 7 7 7 7 7 7 
Engatinhar 1 2 * 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
Ajoelhado 7 8 * 7 9 * 7 8 * 7 7 1 2 * 7 7 
Semiajoelhado 1 1 7 8 * 3 7 * 1 1 0 0 1 1 
Bipedestação 2 2 9 9 7 7 5 5 3 3 1 1 
Marcha 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Avaliação somatossensorial (teste de limiar 
espacial) 

A avaliação da sensibilidade táctil em diferentes 
partes da superfície corpórea foi realizada através do 
teste de limiar espacial, no qual se mensuram a distância 
mínima detectável entre dois pontos. 

A ANOVA revelou a existência de diferenças 
significantes entre os grupos em relação à distância 
mínima detectável no indicador (F 2 > 6= 7,81, P < 0,0214); 
testes complementares indicaram que o grupo Kabat 
diferiu significantemente do grupo Bobath 
(Fj 6 = 12,40, P < 0,0125) e que o grupo Bobath diferiu 
significantemente do grupo Controle ( F 1 6 = 10, 98, 
P < 0,0161); diferentemente, o grupo Kabat não diferiu 
significantemente do grupo Controle ( F u 6 = 0, 04, 
P = 0,84). Não ocorrendo quaisquer diferenças 
significantes nos fatores preferência manual, antes e 
depois do tratamento, e as múltiplas interações entre 
esses fatores e o próprio tratamento (P > 0,27). 

A ANOVA revelou ainda a existência de 
diferenças significantes antes e depois do tratamento 
no abdome inferior (F 2 ) 6 = 6,43, P < 0,0443) e diferenças 
quase significantes no abdome superior 
(F2 > 6 = 5, 70, P < 0,0542); em ambos os casos essa 
diferença ocorreu em associação com um efeito (não 
significante ao nível de 5%) de interação entre os fatores 
grupo x antes e depois (F = 3, 21, P = 0,11), cujos 
testes complementares revelaram uma diferença 
significante na comparação entre os grupos Kabat e 
Controle (F = 6, 00, P < 0,05), mas não nas demais 
comparações entre os grupos. As crianças tratadas pelo 
método Kabat exibiram uma redução na distância 
mínima detectável entre dois pontos no abdome inferior 
e superior, respectivamente, em ambos os lados do 
corpo, enquanto os outros grupos não exibiram esse tipo 
de resultado. 

Finalmente, houve um efeito quase significante 
em relação à interação entre grupos x preferência manual 
x antes e depois do tratamento (ANOVA, 
F \ 6 = 4,17, P = 0,0734) para os escores mensurados no 
pé; comparações adicionais indicaram que essa 
diferença foi significante na comparação entre os grupos 
Kabat e Bobath (F, = 7, 42, P = 0,0345) e 

1, 6 

marginalmente significante na comparação entre os 
grupos Bobath e Controle (F , , 6 = 4, 79, P = 0,0712), 
mas não significante na comparação entre os grupos 
Kabat e Controle (F 2 > 6 = 0, 29, P = 0,6119). 

Não encontramos quaisquer outras diferenças 
estatisticamente significantes nos diferentes fatores e 
seus efeitos de interação para as demais partes do corpo 
investigadas. 

Avaliação sensório-motora (erro de 
localização) 

Os resultados do teste erro de localização, cuja 
precisão no desempenho da tarefa envolve a precisão 
na identificação tátil do ponto estimulado e uma ação 
motora refinada dependente de propriocepção, de modo 
a sobrepor o ponto estimulado. 

A ANOVA revelou, em relação aos escores 
coligidos na palma da mão, a ocorrência de diferenças 
significantes em relação aos fatores grupo (F 2 j 6 = 11,43, 
P < 0,0136) e preferência manual (Fh 6 = 6, 87, 
P < 0,0471); comparações adicionais mostraram que 
essas diferenças ocorreram entre os grupos Kabat e 
Bobath (F 1 > 6 = 11, 81, P < 0,0185), e Kabat e Controle 
(F l f 6 = 22, 29, P < 0,0052), mas não entre os grupos 
Bobath e Controle (F 1 > 6 = 2,06, P = 0,2104). Os escores 
das crianças do grupo Kabat são maiores que os dos 
demais grupos, havendo ainda, no geral, um desempenho 
melhor no lado preferido em relação ao lado não 
preferido. Além disso, houve também efeitos 

TABELA 2 - Resultados das atividades funcionais estáticas e dinâmicas baseada na escala de atividade funcional. 



significantes em relação aos fatores antes e depois do 
tratamento (F 2 i 6 = 9,68, P < 0,0265), grupo x preferência 
manual (F 2 , 6 = 6,48, P < 0,0409), preferência manual x 
antes e depois do tratamento (F 2 6 = 8,64, P < 0,0323) e 
uma diferença marginalmente significante em relação à 
interação entre grupo x preferência manual x antes e 
depois do tratamento (F 2 > 6 = 5,59, P < 0,0531). Tomados 
em conjunto esses resultados mostram que houve uma 
redução dos escores após o tratamento; análises 
adicionais envolvendo o fator grupo e suas interações 
com os demais fatores revelaram a existência de 
diferenças significantes nas comparações entre os grupos 
Kabat e Bobath (F 1 > 6 = 8,89-11,81, P < 0,0307) e Kabat 
e Controle (F 1 > 6 = 8,98-22,29, P < 0,0302), mas não nas 
comparações entre os grupos Bobath e Controle 
(F l t 6 = 0,00-2,06, P > 0,2104), sugerindo que a melhora 
exibida pelas crianças do grupo Kabat foi mais marcante 
em relação à dos demais grupos. 

Os escores mensurados no abdome inferior, 
apresentaram diferenças significantes em relação à 
interação entre os fatores preferência manual x antes e 
depois do tratamento (F 2 > 6 = 7,50, P < 0,0338) e grupos 
x preferência manual x antes e depois do tratamento 
( F 2 6 = 5,53, P < 0,0436); comparações complementares 
indicaram que houve diferenças significantes na 
comparação entre os escores das crianças do grupo 
Kabat e Bobath (F l t 6 = 9, 26, P < 0,0227), Kabat e 
Controle ( F l i 6 = 7, 19, P < 0,0365), mas não na 
comparação entre os grupos Bobath e Controle 
( F 1 ) 6 = 0 , 1 3 , P = 0,7294). 

A ANOVA revelou ainda diferenças significantes 
entre os grupos nos escores de erro de localização 
mensurados na coxa (F 2 6 = 7,52, P < 0,0232); análises 
complementares mostraram diferenças significantes 
entre os grupos Kabat e Bobath (Fi > 6= 8,55, P < 0,0265), 
Kabat e Controle (F , i 6 = 13, 45, P < 0,0105), mas não 
entre os grupos Bobath e Controle ( F 1 6 = 0, 55, 
P = 0,48). Houve também diferenças significantes em 
relação ao fator antes e depois do t ratamento 
( F 2 6 = 24,67, P < 0,0025), indicando no geral a melhora 

de desempenho nos testes realizados posteriormente ao 
tratamento, e na interação entre os fatores antes e depois 
do tratamento x Grupo (F 2 > 6 = 5,53, P < 0,0435); testes 
complementares indicaram a existência de diferença 
significante entre os grupos Bobath e Controle (F l t 6 = 
10, 98, P < 0,0161). 

No geral , esses resultados mostram que 
independentemente do tratamento empregado, o 
prejuízo inicial de desempenho no teste de erro de 
localização do grupo Kabat era maior do que o do grupo 
Bobath; mais interessante, o tratamento através do 
método Kabat produziu melhora, em relação aos demais 
grupos, nos escores obtidos na palma da mão e abdome 
inferior, enquanto o grupo Bobath obteve melhora nos 
escores obtidos na coxa. 

Avaliação cognitiva 

A Tabela 3 apresenta os resultados das diferenças 
do desempenho de cada criança antes e depois da 
intervenção, para o QI e para cada subteste da escala de 
inteligência Stanford-binet IV 1 2 , para o grupo Kabat e 
grupo Bobath. Enquanto o QI do grupo Kabat apresentou 
ganho médio de 3,6 pontos, o do grupo Bobath 
apresentou ganho de 7,6 pontos. O subteste "bead 
memory", mede aspectos visuo-espaciais, visuo-
construtivos e visuo-motores apresentou ganho médio 
de 3,3 pontos para o grupo Bobath e perda em média de 
2,3 pontos para o grupo Kabat. O subteste memória para 
dígitos apresentou ganho médio de 2,6 pontos para o 
grupo Kabat e manteve os valores iniciais para o grupo 
Bobath. Diferentemente do subteste memória para 
objetos cujo ganho médio foi similar para ambos os 
grupo, Kabat - ganho médio de 6,6 pontos e Bobath -
ganho médio de 7,6 pontos. De modo geral, a Tabela 3 
mostra um predomínio das médias das diferenças 
numéricas positivas para ambos os grupos, sugerindo 
que todas as crianças obtiveram ganhos em função do 
tempo em níveis distintos, exceto para o subteste "bead 
memory" para o grupo Kabat. Verificamos também que 
este ganho médio foi maior para o grupo Bobath. 

TABELA 3 - Diferenças numéricas e médias das entre as avaliações em cada subteste, nos grupos Kabat e Bobath. 

Grupo Kabat Grupo Bobath 

Subtestes diferença somatória média diferença somatória média 
Bead Memory -1-2-5 -7 -2,3 +2+9-1 10 3,3 
Análise de Padrão +1-5+8 4 1,3 +17+6+2 25 8,3 
Memória dígitos +5+5-2 8 2,6 -7+2+5 0 0 
Memória objetos +6+8+6 20 6,6 +7+11+5 23 7,6 
QI +1-2+9 11 2,6 +6+9+7 23 7,6 



DISCUSSÃO 

Estudos envolvendo pacientes com disfunções 
neurológicas não raro esbarram na dificuldade de 
constituir grupos homogêneos devido fatores como 
localização e extensão da lesão, faixa etária por ocasião 
da injúria, entre outros. No presente estudo realizamos 
a tentativa de constituir dois grupos maximamente 
homogêneos entre si, tratados por intervenções 
fisioterapêuticas diferentes, de modo a tentar comparar 
a efetividade em promover melhora motora, sensorial 
e cognitiva. 

Avaliação motora 

Houve manutenção do grau do tono muscular 
em cada grupo muscular avaliado. As crianças do grupo 
Kabat não apresentaram aumento do tono muscular, 
contrariando a idéia de que técnica de FNP causaria 
aumento do tono muscular. Tal crítica baseia-se no fato 
de ocorrer um aumento transitório do tono muscular 
ao ser aplicado o reflexo de estiramento, a tração e a 
carga. Este aumento é uma resposta fisiológica que 
cede na medida da capacidade de adaptação do fuso 
muscular a diferentes níveis de demanda, ocorrendo 
uma dessensibilização do mesmo para um novo 
patamar de estimulação, em função de sua propriedade 
de adaptação e do aprendizado ocorrido no S N C 1 4 1 5 , 
que mostra a importância da segunda resposta (M2 -
resposta mais elaborada) obtida por um estímulo 
periférico. 

Outro ponto que os adeptos do Bobath criticam 
na FNP é a utilização de resistência externa (carga), 
que segundo as idéias clínicas aumentaria o tono 
muscular. A carga aplicada provoca o recrutamento 
de mais unidades motoras, acarretando um ganho de 
força muscular, e não um aumento da hipertonia; esse 
ganho de força é necessário para sobrepor a hipertonia 
visando à realização do movimento e melhora do 
desempenho funcional. Giuliani 1 6 e Fowler et al. 1 7 em 
seus estudos confirmam que o emprego de exercícios 
de fortalecimento não acarreta em aumento do tono 
muscular e sim melhora no desempenho funcional, 
contrariando o que outras técnicas preconizam. Assim, 
a manutenção dos graus do tono muscular no grupo 
Kabat mostra apesar do número pequeno de sujeitos, 
que o método não provoca o aumento do tono muscular, 
concordando com os demais estudos da literatura que 
ut i l izaram o método como in tervenção 

terapêutica 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 . Isto confirma que não há nenhuma 
contra-indicação à utilização de métodos que utilizem 
tração, resistência e reflexo de estiramento. 

As atividades funcionais, não apresentaram 
diferenças estatisticamente significantes nos escores 
obtidos antes e depois do tratamento, mas os níveis de 
significância tendem a diferença; ademais a análise 
qualitativa sugere a ocorrência de maior incremento 
no controle motor nas crianças tratadas pelo método 
Kabat (Tabela 2). A tendência em direção à melhora 
mais acentuada no controle motor no grupo Kabat 
decorreu do fortalecimento da musculatura extensora, 
já que a hipertonia não se modificou, mostrando que 
o controle do tono muscular e o controle voluntário 
para o mesmo grupo muscular , são questões 
independentes embora correlacionadas, e que grande 
parte das deficiências observadas tem na fraqueza 
muscular a sua maior causa 2 2. 

As modif icações no desempenho motor, 
observadas no controle de tronco e nos movimentos 
de MMSS, apresentadas pelo grupo Kabat nas 
atividades funcionais constituíram um aprendizado 
motor. Estas ocorreram tanto no âmbito postural como 
no voluntário, controlados independentemente, mas de 
maneira correlacionada, pois para a execução do 
movimento há a necessidade da manutenção da 
postura. 

O aprendizado de uma habilidade motora requer 
mudanças plásticas no SNC, permitindo a formação 
de novas redes de trabalho envolvendo execução de 
uma habilidade específica, traduzindo-se numa 
modulação das sinapses corticais. Uma vez adquirida 
a habilidade motora será fixada para uma eventual 
reativação, podendo ser transferida para o nível 
funcional, como visto nas crianças do grupo Kabat, 
que através do treino sobre os reflexos adquiriram o 
controle do movimento. Isto contraria o que se costuma 
afirmar na rotina clinica "... de que movimentos obtidos 
as custas de reflexo não permanecem, são 
temporários" 0 8 ). Neste treino sobre os reflexos, as alças 
de retroalimentação intrínsecas e extrínsecas são 
fundamentais para a correção e fixação da resposta 
conforme sua eficiência para responder ao estímulo 
inicial 1 5 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 . Assim os resultados do tono muscular 
(Tabela 1) e das atividades funcionais (Tabela 2) 
confirmam os conceitos de controle motor, já que desde 
a década de 60 sabe-se que o repertório reflexo postural 
básico é utilizado para a realização das atividades 
funcionais 2 7. 



Por outro lado, o grupo Bobath não apresentou 
melhora na manutenção do centro de gravidade do 
corpo alinhado e equilibrado na base de sustentação 
e na estabilização de partes do corpo enquanto outras 
se movem, isto decorre da fraqueza muscular e 
desequilíbrio entre a musculatura flexora e extensora. 
A falta de evolução destas crianças, provavelmente 
se deve a não utilização de procedimentos que levem 
ao aumento transitório do tono muscular. O conceito 
Bobath, por sua vez utiliza a modulação de reflexos 
posturais, como por exemplo, do RTCA (reflexo 
tônico cervical assimétrico) e do RTL (reflexo tônico 
labiríntico) entre outros. Estes reflexos posturais são 
padrões básicos que utilizamos no dia a dia 2 7 . No caso 
de lesão do SNC, estes reflexos aparecem de forma 
liberada. Esta forma liberada de apresentação indica 
a dificuldade do controle do córtex cerebral sobre o 
tronco cerebral e medula íntegros. Assim, através 
deste conhecimento, podemos utilizar estímulos para 
reestabelecer um novo nível de controle cortical sobre 
estes reflexos. 

Como as diferenças do grupo Kabat não foram 
estatisticamente significantes ao nível de 5%, seria 
prematuro concluir pela maior efetividade deste 
método, pode-se, no entanto, especular que estes 
ganhos adquiridos através da exploração do potencial 
motor reflexo au tomát ico e vo luntár io foram 
transferidos para o sistema de controle motor que é 
dependente da própria execução do movimento 
através de pistas sensitivas e do repertório reflexo 
postural básico, da repetição e da plasticidade 
neural 1 5. 

A tendência em direção à melhora no grupo 
Kabat, se deve provavelmente a maior potência de 
faci l i tação p ropo rc ionando uma maior 
potencial ização da es t imulação das estruturas 
envolvidas no controle do movimento, devido aos 
estímulos empregados, que promovem a máxima 
ativação dos receptores envolvidos, além de não inibir 
os padrões posturais liberados pela falta de controle 
cortical. Diferentemente do conceito Bobath, que 
utiliza a facilitação a partir dos pontos chaves e de 
estímulos proprioceptivos ("tapping" e aproximação 
articular) possuindo um menor poder de estimulação 
das estruturas envolvidas no controle motor, além de 
modular padrões posturais reflexos impedindo o 
treino do controle voluntário sobre os reflexos 
liberados. 

Avaliação somatossensorial e sensório-
motora 

Neste es tudo aval iamos aspectos 
somatossensorial (teste de limiar espacial) e sensório-
motor (teste erro de localização), pois além do 
comprometimento motor as crianças com PC podem 
apresentar distúrbios sensoriais, acarretando um maior 
prejuízo motor, uma vez que as informações sensoriais 
são in tegrantes das alças de rea l imentação e 
fundamentais para a correção e fixação da resposta 
motora 1 5- 2 3 , 2 4 , 2 6 . 

Os distúrbios sensoriais destas crianças podem 
decorrer de lesões das áreas sensoriais levando a 
desordem primária do processamento sensorial, 
alterando, o circuito de "feedforward" (antero-
alimentação) e "feedback" (retroalimentação), ou 
decorrerem de desordem no processamento sensorial 
secundário resultante das limitações do movimento que 
dificulta a experimentação sensório-motora. As 
cr ianças com PC envolv idas neste es tudo, 
aparentemente, não apresentaram distúrbios sensoriais 
de desordem primária do processamento sensorial, mas 
isto só poderia ser confirmado com exames específicos 
que registrassem as áreas envolvidas no desempenho 
da tarefa realizada, e que infelizmente não possuímos. 

Em re lação ao teste de l imiar espacial , 
observamos que as crianças foram capazes de 
discriminar distâncias mínimas entre dois pontos. Estes 
achados concordam com a literatura, que relata a fácil 
adaptação dos receptores tácteis, podendo distinguir 
espaços entre estímulos tão pequenos quanto 1 mm. 
Os resultados mostram melhora no dedo indicador, na 
região abdominal inferior e no pé, apenas para o grupo 
Kabat. Essa melhora, possivelmente decorreu da forma 
de aplicação dos estímulos que ativam maximamente 
os receptores; já que ambas as técnicas utilizam os 
mesmos estímulos sensoriais (proprioceptivos, tácteis, 
visuais e auditivos). A máxima ativação dos receptores 
implica em uma diferença na capacidade de gerar 
facilitação proporcionando uma maior potencialização 
da estimulação nas áreas envolvidas no controle do 
movimento. 

Podemos inferir que essa melhora no grupo 
Kabat decorreu da quantidade de estímulos sensoriais 
aplicados nestas regiões, uma vez que as mãos, o tronco 
e os pés são regiões muito estimuladas, visando 
melhora do desempenho motor fino, do controle de 
tronco necessário para a realização de qualquer 



atividade funcional e melhora ou aquisição da 
dorsiflexão respectivamente. 

Os resultados do teste erro de localização (teste 
sensório-motor) mostram que independente do 
tratamento empregado, há um prejuízo inicial maior das 
crianças do grupo Kabat, e após o tratamento através 
do método Kabat houve melhora substancialmente 
maior em relação aos demais grupos, nos escores obtidos 
na palma da mão e abdome inferior, enquanto o grupo 
Bobath apresentou melhora maior nos escores obtidos 
na coxa. A redução nos escores no grupo Kabat após o 
tratamento pode estar relacionado com a tendência de 
melhora na motricidade fina e a tendência em direção a 
melhora das atividades funcionais e a máxima ativação 
dos receptores musculares. 

Avaliação cognitiva 

Em nosso estudo utilizamos a forma abreviada 
da Escala de Intel igência Stanford-Binet IV 1 2 , 
permitindo avaliar o QI e habilidades cognitivas 
específicas das crianças com PC espástica diparética. 
A avaliação do QI mostrou um rebaixamento leve e 
moderado. 

Nesta amostra, as crianças com PC apresentaram 
níveis deficitários nos testes "bead memory" e análise 
de padrões. Este déficit fica claro para o grupo Kabat 
no teste "bead memory", média da diferença de 
desempenho negativa (-2,3), indicando prejuízo nas 
funções visuo-espaciais, visuo-construtivas e visuo-
motoras . O grupo Bobath também apresentou 
deficiências nestas habilidades quando comparadas a 
crianças normais. Neste teste, a execução dos padrões 
é realizada sem a presença do modelo, dificultando 
ainda mais a organização perceptiva e a orientação 

espacial. Já o teste análise de padrões, que mede o 
raciocínio visual abstrato, embora tenha apresentado 
ganhos para ambos os grupos, mostra deficiência nesta 
habilidade para ambos quando comparados as crianças 
normais de mesma idade. Os resultados obtidos para 
este teste sugeriram uma tendência dos grupos 
apresentarem dificuldades na manipulação simultânea 
de aspectos visuo-construtivo, visuo-espacial e visuo-
motor envolvidos nesta tarefa, confirmando os dados 
obtidos na literatura 2 8 , 2 9 ' 3 0. 

Acreditamos que estas mudanças ocorridas na 
funções cognitivas nas crianças com PC espástica 
diparética, neste período de três meses, sejam 
decorrentes do desenvolvimento do SN, uma vez que 
crianças normais na mesma faixa etária apresentam 
mudanças similares, e não um efeito de uma ou outra 
intervenção aplicada. Além do que, sabe-se que estas 
técnicas fisioterapêuticas são especificas para otimizar 
o desempenho motor e não a melhora de funções 
cognitivas diretamente. Provavelmente a melhora do 
desempenho motor poderia repercutir na melhora das 
habilidades cognitivas, uma vez que de acordo com a 
teoria de Piaget2 as aquisições sensório-motoras são a 
base para as funções cognitivas, mas não podemos 
dizer que isto tenha ocorrido neste estudo, pois 
necessitamos de um maior tempo de intervenção para 
observar se a melhora do comportamento motor reflete 
a melhora das habilidades cognitivas. 

Em conclusão, observamos que as crianças com 
PC espástica diparéticas apresentaram mudanças 
motoras, sensoriais e cognitivas após intervenções 
f is ioterapêut icas dis t in tas . Mudanças no 
comportamento motor e sensorial foram mais evidentes 
no grupo Kabat e as mudanças cognitivas mais 
evidentes no grupo Bobath. 
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RESUMO: As quedas em idosos são 
eventos multifatoriais de relevante 
importância para os gerontólogos, já 
que são causadoras de grande 
morbidade e mortalidade nessa faixa 
etária. O objetivo desta dissertação foi 
traçar o perfil sócio-funcional e clínico 
de idosos ambulatoriais em dois 
diferentes níveis de desempenho e 
assim compará-los, identificando os 
fatores avaliados que se 
correlacionassem com o risco e o relato 
de queda. Quarenta e nove idosos 
(média de idade de 71.24 anos, DP 
5.47) foram avaliados (pelo teste 
POMA) num ambulatório de triagem 
do Serviço de Geriatria de um hospital 
terciário, em relação ao seu equilíbrio 
e marcha, força muscular (30 's chair 
stand), velocidade da marcha (Timed 
Up and Go), incidência de quedas e 
outros riscos clínicos. Os idosos foram 
divididos em dois grupos de risco para 
quedas através do POMA: médio e 
baixo risco. O resultado obtido foi: o 
grupo de médio risco relatou mais 
quedas (14 idosos) do que o de baixo 
risco (3), comprovado estatisticamente 
(qui-quadrado 0,0052). Dentre os 
fatores de risco avaliados, a presença 
de depressão ou antecedentes 
psiquiátricos foi mais freqüente no 
médio risco (qui-quadrado 0,0016), 
porém, não apresentou diferença 
quando a variável era o relato de 

quedas. A fraqueza muscular 
apresentou correlação estatística tanto 
em relação ao risco (qui-quadrado 
0,0284) quanto à queda (qui-quadrado 
0,0013). Estes dados sugerem que o 
POMA realmente avalia o risco de 
quedas e que o tratamento de fatores 
de risco, como depressão ou 
antecedentes e a fraqueza muscular, 
podem contribuir na prevenção da 
ocorrência de quedas em idosos de 
médio risco. 

DESCRITORES: Debilidade 
muscular. Idoso. Acidentes por quedas. 
Equilíbrio. Marcha. Fatores de riscos. 

ABSTRACT: Falls in old people are 
multifactorials events that represent a 
large importance to the gerontologists 
because it appears with large morbidity 
and mortality in this age. This 
dissertation has the objective to trace 
the socio-functional and clinic profile 
of olders ambulatoriais with differents 
grades of performance and then, 
compare them, identify the factors 
evaluated who have correlation with the 
risk and frequency of the fall. Forty nine 
olders were evaluated (with average 
age of 71.24, SD 5.47) of a screening 
ambulatory of Geriatric Service of a 
tertiary Hospital, in relation to their 
balance and gait (assessed by POMA), 



muscle strength (30's chair stand), gait velocity (Timed Up 
and Go), incidence of falls and others risks clinics; the olders 
were divided in to two groups of risks of falls, thrown the 
test POMA: medium and low risk. Results: the group of 
medium risk related more falls (14 olders) than the low risk 
(3), proved statistically (qui- square 0,0052). Into the factors 
of risks evaluated, the presence of depression or antecedents 
was the most frequent in the medium risk (qui-square 0, 
0016), but it didn't present difference if the variable was the 
number of falls; the muscle weakness presented statistic 

correlation in the relation of risk (qui- square 0,0284) and 
the fall (qui-square 0,0013). These facts suggest that the 
POMA really evaluates the risk of falls and the treatment of 
risk factors like depression or antecedents and the muscle 
weakness can cooperate in the prevention of the occurrence 
of falls in olders of medium risk. 

KEYWORDS: Muscle weakness. Aged. Accidental falls. 
Equilibrium. Gait. Risk factors. 
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RESUMO: Fibromialgia é uma 
síndrome de etiologia desconhecida e 
caracterizada pela presença de dor 
difusa e crônica e pelo menos 11 dos 
18 tender points específicos. É 
fundamental encontrar alternativas 
eficazes de tratamento que objetivem 
minimizar o impacto da fibromialgia 
(FM) sobre a qualidade de vida dos 
pacientes. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a eficácia de um tratamento 
fisioterapêutico composto de terapia a 
laser nos tender points e exercícios de 
alongamento muscular sobre a 
qualidade de vida de pacientes com 
FM. Participaram do estudo 28 
pacientes com FM que foram divididos 
em três grupos: GLA (n = 10) que 
realizou 10 sessões de terapia a laser 
nos tender points e exercícios de 
alongamento; GA (n = 10) que realizou 
10 sessões de alongamento muscular e; 
GC (n = 8) que realizou uma sessão 
educativa. Foram utilizadas as medidas 
da escala analógica visual da dor 
(VAS), dolorimetria dos tender points, 
Fibromyalgia Impact Questionnaire 
(FIQ) e SF-36. Os resultados 
mostraram que os grupos GLA e GA, 
quando comparadas as avaliações 
inicial e final, apresentaram diferença 
significante na VAS (p = 0,006 e p = 
0,002; respectivamente); no limiar de 
dor dos tender points (p = 0,001 e 

p = 0,007; respectivamente); no FIQ (p 
= 0,04 e p = 0,006; respectivamente) e 
no SF-36 (p = 0,001 e p = 0,000; 
respectivamente). O grupo GC não 
apresentou diferença significante em 
nenhuma das medidas. Não houve 
diferença significante entre os grupos 
GLA e GA, mas houve diferença destes 
com o grupo GC nas medidas da VAS e 
do limiar de dor nos tender points. Neste 
estudo, conclui-se que os exercícios de 
alongamento são eficazes na melhora da 
dor, sensibilidade dolorosa dos tender 
points e qualidade de vida dos pacientes. 
Devem ser revistos alguns parâmetros 
da terapia a laser de baixa potência no 
tratamento desses pacientes, como o 
intervalo entre as sessões e o 
comprimento de onda do laser adotados. 
Sugere-se ainda que a abordagem 
educativa seja empregada como parte 
integrante do tratamento e que a relação 
fisioterapeuta-paciente deva ser 
valorizada, pois são aspectos 
importantes que podem contribuir para 
a melhora da qualidade de vida dos 
pacientes com FM. 

DESCRITORES: Fibromialgia/ 
reabilitação. Fisioterapia/métodos. 
Lasers/uso terapêutico. Terapia por 
exercícios/métodos. Medição da dor/ 
métodos. Limiar da dor. Qualidade de 
vida. Questionários. 



Matsutani LA, Marques AP. Eficácia de um programa de tratamento fisioterapêutico sobre qualidade de vida de pacientes. [Resumo]. 

ABSTRACT: Fibromyalgia is a syndrome of unknown 
etiology characterized by the presence of chronic and 
diffuse pain, and at least 11 of the 18 specific tender points. 
It's fundamental to find effective options of treatment that 
look for minimize the impact of fibromyalgia (FM) in the 
patients' quality of life. The purpose of this study was to 
evaluate the efficacy of a physical therapy treatment 
compounded of laser therapy in the tender points and 
stretching exercises, in quality of life of patients with FM. 
Twenty-eight patients with FM participated of this study 
were divided in three groups: GLA (n = 10) performed 10 
sessions of laser therapy in the tender points and stretching 
exercises; GA (n = 10) performed 10 sessions of stretching 
exercises and; GC (n = 8) performed a single session of an 
educational approach. Measures of visual analogue scale 
of pain (VAS), dolorimetry of the tender points, 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) and SF-36 were 
assessed. The results showed, comparing initial and final 
assessments, the groups GLA and GA presented significant 
differences of VAS (p = 0.006 and p = 0.002; respectively); 
pain threshold of tender points (p = 0.001 and p = 0.007; 
respectively); FIQ (p = 0.04 and p = 0.006; respectively) 

and SF-36 (p = 0.001 and p = 0.000; respectively). There 
was no significant difference in any of the measures in the 
GC group. No significant groups GLA and GA differences 
were found, but compared with the controls (GC) the 
measures of VAS and pain threshold were significant 
different. In conclusion, in this study the stretching 
exercises were effective in the improvement to pain, 
tenderness threshold of the tender points and quality of 
life of patients with FM. Some parameters should be 
reviewed about low-power laser therapy in the treatment 
of patients with FM, as treatment intervals and laser 
wavelength. This study suggests that an educational 
approach could be employed as an integrant part of the 
treatment, and the relationship between physical therapist 
and patient plays an essential role in the treatment, since 
they are important aspects that contribute to the 
improvement in quality of life of patients with FM. 

KEYWORD: Fibromyalgia/rehabilitation. Physiotherapy/ 
methods. Lasers/therapy. Therapeutic exercise/methods. Pain 
measure/methods. Tenderness threshold. Quality of life. 
Questionnaires. 
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feita por números arábicos (entre parênteses e sobrescrito), 
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 literatura" 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(l):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 unaesthetized 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; 

Para mais exemplos recomendamos consultar: 
Annals of Internal Medicine. 1997;126:36-47. 
h t t p : / / w w w . a n n a l s . o r g / c g i / 
search?fulltext=instructions+for+authors&sendit.x=7&sendit.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 ://w w w. icmje.org/index. html 
http://www.cma.ca/mwc/uniform.htm 
http://www.wame.org/urmport.htm (português) 

> Eventos (no todo) 
13o Congresso Brasileiro de Educação Médica, 13a Reunião Anual da 
ABEM: 1975; Salvador. Anais. Salvador: Associação Brasileira de Escolas 
Médicas; 1976. 

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical 
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). [citado em: 1998 mar 23]. Disponível em: URL: http:// 
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: URL: 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. 

Chandler RW. Principles of internal fixation: fundamental biomechanical 
and surgical principles. In: Rockwood CA, Green DP, Heckman JD, 
Bucholz CA, Wilkins KE, Beaty JH. Fractures: adults and children 
(monograph on CD-ROM]. 4th ed. New York: Lippincott-Raven; 1996. 

c) Dissertações e teses 

Puglia Junior P. Tratamento endovascular das dissecções 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. 

http://www.nlm.nih.gov'
http://www.annals.org/cgi/
http://www.scielo.org.br
http://www.abec-editores.com.br
http://icmje.org/index
http://www.cma.ca/mwc/uniform.htm
http://www.wame.org/urmport.htm
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-
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