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RESUMO 
Com o crescimento, a criança revela modificações da expansibilidade do tórax. Este estudo 

visou verificar a mobilidade torácica em crianças saudáveis do sexo masculino com idades entre 
7 e 11 anos. Foram avaliadas 91 crianças de uma escola particular em Itajaí, SC, relacionando a 
expansibilidade da caixa torácica, medida por cirtometria, com a idade e estatura. Os indivíduos 
permaneceram em sedestação, medindo-se com fita métrica o perímetro torácico nos níveis axilar, 
xifóide, basal e umbilical. As médias encontradas (das diferenças de expansibilidade na 
inspiração e expiração máxima) nos vários níveis foram: axilar, 5,06±1,73 cm; xifóide, 4,93±1,80 
cm; basal, 3,83±1,60 cm; e umbilical, 3,61±1,78 cm. Foram calculados os coeficientes de 
correlação simples da estatura e da idade em relação às quatro médias de mobilidade. Os 
coeficientes obtidos mostram que a mobilidade torácica se altera com o crescimento. A estatura é 
a variável que mais interfere na mobilidade torácica. Apesar de escassa, a literatura disponível refere 
valores semelhantes de cirtometria em crianças da mesma faixa etária. No entanto, essa mesma 
escassez não permite o estabelecimento de valores de normalidade para mobilidade torácica em 
meninos de 7 a 11 anos. 

Descritores: Medição do perímetro torácico; Tórax/crescimento e desenvolvimento 

ABSTRACT  
The growing child shows changes in thoracic expandability. This study aimed at verifying 

thoracic mobility in healthy male children (7 to 11 years old). Ninety-one children from a private 
school in Itajaí (SC, BRA) were appraised as to thoracic expandability by correlating thoracic 
mobility to age and height. While individuals remained sitting, thoracic perimeter was measured 
with a metric tape at axillary, xiphoid, basal and umbilical levels. Mean differences between 
maximum inspiration and expiration at the measured levels were: axillary, 5.06±1.73 cm; 
xiphoid, 4.93±1.80 cm; basal, 3.83±1.60 cm; and umbilical, 3.61±1.78 cm. Simple correlation 
coefficients were calculated for these means against height and age, and showed thoracic mobility 
to change according to child development. Height is what most interferes in thoracic mobility. 
Though scarce, available literature found similar values for thoracic mobility among children of 
similar age. However, this very scarcity prevents establishing normal values for 7-to-11 year olds 
thoracic mobility. 

Key words: Thorax / growth and development; Thorax perimeter / measures 

FISIOTERAPIA E PESQUISA 2006;13(2):6-12 
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INTRODUÇÃO  

Importantes modificações anatômicas e fisiológicas ocorrem no desenvolvimento 
dos pulmões da criança após o nascimento1. O aumento dos diâmetros ântero-posterior 
e transverso da caixa torácica são as manifestações mais evidentes do crescimento e 
desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório.  

Inicialmente as costelas dos lactentes estão dispostas horizontalmente, não 
proporcionando o movimento de “alça de balde” da respiração. Com o crescimento, as 
costelas tornam-se oblíquas e, aos 7 anos, a configuração do tórax é cilíndrica, 
proporcionando melhor biomecânica torácica durante a inspiração2-4. Outras 
manifestações importantes observadas são aumento de tamanho dos pulmões e vias 
aéreas, até aproximadamente os 8 anos, e desenvolvimento dos músculos que envolvem 
a caixa torácica, proporcionando maior potencial de sua expansão3,4. 

A caixa torácica, além da função de proteção da víscera pulmonar, é peça 
fundamental para a função ventilatória. Expande-se na fase inspiratória com a contração 
dos músculos inspiratórios e retrai-se na fase expiratória, pela ação das forças elásticas da 
caixa torácica e do parênquima pulmonar5-9. 

Dentre os músculos inspiratórios, o diafragma é o principal. Em seu primeiro 
momento de contração, altera volumes no sentido crânio-caudal e, ao final da contração, 
aumenta o diâmetro transverso dos últimos arcos costais10,11. Auxiliando a expansão 
torácica, os músculos intercostais externos, junto aos músculos acessórios, numa 
inspiração forçada, aumentam os diâmetros ântero-posterior e transverso da caixa 
torácica4. Os movimentos do tórax nos diâmetros ântero-posterior e transverso são 
inseparáveis; o diafragma e os intercostais trabalham juntos para expandir o tórax, 
aumentando o volume de ar trazido para os pulmões12. A expiração tranqüila é passiva, 
ocasionada pelo recolhimento elástico do pulmão e parede torácica. Na expiração 
forçada, contraem-se os músculos abdominal e intercostal interno4,13. Essa dinâmica 
da caixa torácica durante inspiração e expiração, aumentando e diminuindo diâmetros 
torácicos, recebe a denominação de mobilidade torácica13,14. 

A função pulmonar, como a mobilidade torácica, pode sofrer alterações com o 
crescimento, posição corporal, sexo, idade, estatura, raça e aparecimento de 
patologias respiratórias. A estatura, seguindo-se ao sexo, é a variável mais importante 
da função pulmonar, principalmente durante o crescimento da criança; a idade, no 
processo de envelhecimento, traz declínio na função pulmonar14-16. 

A mobilidade torácica também depende da musculatura utilizada. Portanto, muitos 
são os enfoques dados à classificação dos tipos de respiração; a mais usual é a que 
considera a respiração costal, diafragmática ou mista14. A respiração costal caracteriza-se 
pelo predomínio da expansão da caixa torácica na fase inspiratória; a respiração 
diafragmática, pelo predomínio da expansão abdominal na fase inspiratória; e a 
respiração mista não apresenta predominância nítida de expansão torácica ou abdominal 
na fase inspiratória. Esses três tipos de respiração podem ser observados num mesmo 
indivíduo em momentos diferentes, como em um esforço respiratório ou durante 
atividade física14. 
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Segundo Porto17, a respiração predominante no sexo masculino é a 
toracoabdominal, devido à importância da musculatura diafragmática para os homens. 
Para Wong et al.18, em crianças com menos de 6 a 7 anos o movimento respiratório é 
principalmente abdominal ou diafragmático e, em crianças maiores, particularmente 
meninas, a respiração é principalmente torácica. Dutra2 afirma que, do 3o ao 7o ano 
de vida, há combinação dos tipos abdominal e torácico e, após os 7 anos, a 
respiração é do tipo torácico do adulto. 

São muitas as modificações do aparelho respiratório com o crescimento. Assim, o 
conhecimento da mobilidade torácica é relevante para a avaliação fisioterapêutica. Para 
vários autores, o meio mais efetivo de medição da mobilidade torácica é a cirtometria 
torácica dinâmica, devido a sua simplicidade e baixo custo. Nesta, utiliza-se fita métrica 
para mensurar os perímetros torácicos durante a inspiração e expiração máximas; a 
diferença entre esses valores é denominada coeficiente respiratório14,15,19,20. 

Kerkoski et al.21 verificaram a mobilidade torácica em crianças do sexo masculino 
na faixa de 8 a 10 anos, tendo obtido valores de cirtometria nas regiões axilar, xifóide 
e basal com coeficiente respiratório de, respectivamente, 5,2±1,67 cm, 5,34±2,11 cm 
e 3,92±1,28 cm. Em um estudo desenvolvido por Ferreira22 com 72 crianças de 5 
anos de ambos os sexos, sem alterações respiratórias, em sedestação, a média da 
medida axilar foi de 3,84±1,66 cm; a média da medida no nível mamilar foi de 
3,31±1,51 cm; e a média das medidas no processo xifoídeo foi de 3,11±1,40 cm. 

Carpes et al.23 verificaram grande variabilidade nos valores da cirtometria em 
mulheres hígidas, em sedestação, com idades entre 20 e 22 anos, sendo 7,29cm a 
média para região axilar, 5,82 para região xifóide e 5,91 para região das últimas 
costelas. Brunetto24 observou a mobilidade da caixa torácica por cirtometria em 
indivíduos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica nos níveis infra-axilar, 
xifoídeo, basal e umbilical. Foram encontradas as seguintes médias nos pontos de 
referência: infra-axilar (3,13±1,73 cm); xifóide (1,52±2,34 cm): basal (3,76±2,03 cm) 
e umbilical (2,14±2,54 cm). 

O que está escasso na literatura são valores de referência de normalidade em 
cirtometria para crianças brasileiras saudáveis, já que a faixa etária acima dos 7 anos 
é um período de grandes transformações corporais. Quando se trata de biomecânica 
torácica nessa faixa etária, a literatura tampouco traz definição quanto ao grau de 
desenvolvimento do sistema respiratório. Além disso, diferentes autores utilizam 
diversas medidas e posições em diferentes populações para a verificação da 
mobilidade torácica, não existindo uma padronização entre os autores no momento 
da verificação da cirtometria, tornando difícil a definição de um valor de normalidade 
para essa faixa etária. 

Assim, o presente trabalho visa identificar a média da mobilidade torácica nas 
regiões axilar, xifoídea, basal e umbilical, relacionando-as com idade e estatura em 
crianças saudáveis do sexo masculino na faixa dos 7 aos 11 anos. 

METODOLOGIA 

Este estudo de campo exploratório foi realizado em uma instituição de ensino 
particular em Itajaí (SC), no período de 1o março a 31 de maio de 2003. 
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Os critérios de inclusão consistiram em: ser voluntário, do sexo masculino, com 
idade entre 7 e 11 anos, estatura entre 1,20 m e 1,60 m e peso entre 25 e 50 Kg; não 
praticar atividade física sistemática em outra instituição, não apresentar qualquer 
patologia respiratória, ortopédica e/ou neurológica diagnosticada; os responsáveis 
assinaram o Termo de Consentimento livre e esclarecido. (O estudo foi aprovado – 
Resolução 196/96 – pela Comissão de Ética em Pesquisa da Univali.) 

Foram excluídos os meninos que eram incapacitados de colaborar ou entender o 
procedimento, os que não compareceram, ou mesmo os que apresentaram alguma 
alteração diagnosticada na data em que se procedeu à coleta das medidas. 

O procedimento de coleta realizou-se com a criança em sedestação, com o 
tórax desnudo e os membros superiores ao longo do corpo. Optou-se pela posição 
sentada para que se posicionassem confortavelmente. Os meninos foram ensinados a 
inspirar profundamente a partir de uma expiração máxima e, já com a fita métrica 
posicionada, solicitou-se que o ar fosse direcionado para a mesma. A inspiração 
máxima foi seguida por uma expiração máxima e os valores anotados. Em cada 
criança, o processo repetiu-se quatro vezes, tomando-se as medidas nos níveis axilar, 
xifóide, basal e umbilical. Foi então calculado o coeficiente respiratório (CR) dos 
quatro níveis. 

A estatura e o peso foram verificados com os indivíduos em posição ortostática, 
em uma balança Bankart®, com medidas em centímetros e quilogramas, respectivamente. 
Os dados da cirtometria foram coletados sempre pelo mesmo examinador. 

Para análise estatística dos dados foi utilizado o coeficiente de correlação de 
Pearson para indicar correlação simples da mobilidade torácica em função da estatura 
e idade. Foram considerados os limites inferiores e superiores de normalidade com 
95% de grau de confiança, calculados a partir da média da estatura e peso em função 
da idade. Análise de variância (ANOVA) foi aplicada nos diferentes grupos de idade, 
relacionada à mobilidade torácica. Para todos os testes, fixou-se α≤0,05 como grau de 
confiança. 

RESULTADOS 

Entre os 121 indivíduos inicialmente selecionados para estudo, foram excluídos 
30: 26 por apresentarem patologias respiratórias e 4 por terem mais de 11 anos. 
Assim, foram analisados 91 indivíduos, que cumpriram todos os critérios de inclusão 
previamente definidos. 

A média de idade foi de 8,96±1,32 anos, a média de estatura foi de 1,37±0,08 m 
e o peso médio foi de 33,23±7,07 Kg nos indivíduos estudados. 

Feita a análise de variância (ANOVA) nos diferentes grupos de idade (7, 8, 9, 10 
e 11 anos) em relação à mobilidade torácica, não foi observada diferença significativa 
entre faixas etárias para ambas as variáveis analisadas, agrupando-se então as crianças 
independente da faixa etária. 

As médias do CR para os quatro níveis medidos foram: axilar, 5,06±1,73 cm; xifóide, 
4,93±1,80 cm; basal, 3,83±1,60 cm; e umbilical, 3,61±1,78 cm. Foi efetuada regressão 
linear simples para os valores da cirtometria nos diferentes níveis, associados à 
estatura e à idade, como mostram os Gráficos 1 a 5. 
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Gráfico 1 Mobilidade torácica axilar em função da idade 

Gráfico 2 Mobilidade torácica xifóidea em função da idade 

Gráfico 3 Mobilidade torácica umbilical em função da idade 

Gráfico 4 Mobilidade torácica xifóidea em função da estatura 

Gráfico 5 Mobilidade torácica umbilical em função da estatura 

DISCUSSÃO 

Observou-se uma correlação positiva da mobilidade torácica nas diferentes 
regiões, quando associada à estatura e idade na amostra de meninos de 7 a 11 anos. 
Os valores obtidos para os coeficientes de correlação simples da mobilidade torácica 
axilar relacionada à estatura e idade são, respectivamente, r=0,823 e r=0,786 (Gráfico 
1); para a mobilidade torácica xifóide, r=0,908, r=0,898 (Gráficos 2 e 4); para 
mobilidade torácica basal, r=0,733, r=0,781; e, para mobilidade torácica umbilical, 
r=0,608 e r=0,613 (Gráficos 3 e 5). Esses valores confirmam a influência da estatura e 
da idade na função pulmonar. 

A equação de regressão simples da mobilidade torácica nas regiões axilar e 
xifóidea mostrou um coeficiente de correlação maior para a variável estatura, quando 
comparada à idade. A estatura é a variável mais importante da função pulmonar, 
principalmente durante o crescimento da criança16.  

O valor médio do coeficiente respiratório axilar foi mais elevado (5,06±1,73 cm) 
quando comparado aos valores das medidas no perímetro xifoídeo (4,93±1,80 cm), 
basal (3,83±1,60 cm) e umbilical (3,61±1,78 cm). A cirtometria axilar, neste estudo, 
apresentou valor maior que os demais. Assim, sugere-se que, nesta amostra, ocorreu 
maior utilização dos músculos intercostais externos na região costal superior durante 
a medição da expansibilidade torácica com a fita métrica, já que os participantes 
eram treinados a direcionar o ar com força muscular máxima. Ferreira22 afirma que 
quanto maior a expansibilidade torácica, maior é a força muscular. A mobilidade torácica 
foi maior na região axilar, caracterizando uma respiração costal que, segundo Costa14, 
corresponde ao predomínio da expansão da caixa torácica na fase inspiratória. 

Foi percebida certa dificuldade para a contração do diafragma durante a coleta. 
No momento da mensuração na região basal e umbilical, os participantes realizavam 
uma protusão abdominal, não fazendo o movimento respiratório normal. Foi 
observada, também, grande variabilidade nos resultados dos valores médios das 
medidas nas regiões basal e umbilical.  

A mobilidade torácica na região umbilical está relacionada ao trabalho do músculo 
diafragma. Segundo alguns autores, na primeira fase de contração do diafragma ocorre 
protusão abdominal; assim, indiretamente, na cirtometria umbilical, estaremos avaliando 
a mecânica do diafragma quanto ao direcionamento de ar e à força muscular das 
regiões inferiores do sistema respiratório6,10. Tanto a mobilidade umbilical quanto a 
basal refletem a ação muscular principalmente do diafragma; a busca dos valores para 
as duas regiões é essencial para a verificação da mobilidade torácica, pois uma 
medida completa a outra. 
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Assim, supõe-se que, nessa faixa etária, os meninos não conseguem completo 
domínio do músculo, quando solicitada a inspiração. Essa constatação contraria o 
achado de Porto17, de que predomina no sexo masculino a utilização da musculatura 
diafragmática na respiração toracoabdominal.  

Os valores médios da cirtometria nas regiões axilar, xifoídea e basal aqui 
encontrados são semelhantes aos de Kerkoski et al.21, que estudaram meninos em 
faixa etária equivalente. No entanto, quando se comparam estes resultados com os de 
Ferreira22, que estudou crianças de 5 anos, observa-se que o presente estudo 
encontrou mobilidade torácica maior; isso deve-se provavelmente à idade (e 
conseqüentemente estatura) mais elevada de nossa amostra, lembrando que esta tem 
forte correlação com a mobilidade torácica. De forma semelhante, Carpes et al.23 
encontraram valores médios para mobilidade torácica em mulheres com idades entre 
20 e 22 anos superiores aos encontrados neste estudo, mostrando maior mobilidade 
torácica em indivíduos adultos. Para as populações de faixa etária maior, a 
mobilidade encontrada foi maior nas diferentes medidas. Segundo Dutra e Pernetta2, 
Murahovski25 e Wong18, o valor médio da cirtometria em adultos é maior, pois a 
estrutura torácica sofre modificações com o crescimento. 

Para Brunetto24, foram os seguintes os valores encontrados em indivíduos 
portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica nas diversas regiões: infra-axilar, 
3,13±1,73 cm, xifóide, 1,52±2,34 cm; basal, 3,76±2,03 cm; e umbilical, 2,14±2,54 
cm. Esses valores são relativamente inferiores aos observados neste estudo, o que se 
explica pois, de acordo com Costa14 e Carvalho15, a mobilidade torácica pode sofrer 
alterações com o aparecimento de patologias respiratórias. 

Segundo Nelson e Behrman26, à medida que a criança cresce, a caixa torácica se 
desenvolve. Na amostra deste estudo, a cirtometria na região axilar aumenta 0,84 cm 
em relação a cada 10 centímetros de estatura que se cresce. A cirtometria na região 
xifóidea aumenta 0,68 cm a cada 10 centímetros de estatura (Gráfico 4); na região 
basal, aumenta 0,57 cm a cada 10 centímetros de estatura; e, na região umbilical, 
aumenta 0,57 cm a cada 10 centímetros que se cresce (Gráfico 5). 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que há estreita relação entre 
mobilidade torácica e as variáveis estatura e idade, tornando a mensuração da 
mobilidade torácica um instrumento importante para avaliação indireta da função 
pulmonar em crianças. A estatura foi a variável que mais influenciou o ganho de 
mobilidade torácica. Os resultados também sugerem que o padrão respiratório nessa 
faixa etária seja predominantemente apical, pela falta de controle do músculo diafragma. 

No entanto, devido à escassez de estudos sobre o tema em crianças, não é 
possível afirmar que as médias da cirtometria aqui encontradas para as diferentes 
regiões torácicas sejam valores de normalidade para essa faixa etária. 
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RESUMO 

Com vistas a seu emprego na confecção de implantes de tendões flexores para a mão, foi realizado 
um estudo das propriedades mecânicas da poliuretana elastomérica derivada do óleo da mamona, 
associada a fios de poliéster. Corpos de prova foram recortados de placas de poliuretana, 
obtidas pela polimerização do poliol Q160 com o pré-polímero FN329; um grupo de corpos 
de prova foi de poliuretana pura; nos demais, esta foi associada a fios de poliéster dispostos 
longitudinalmente em seu interior, paralelamente ou trançados, em número variando de um a 
sete fios, com incrementos de dois a dois. Os corpos de prova foram submetidos a ensaios de 
tração em máquina universal de ensaios. Foram analisados os parâmetros força de resistência 
à ruptura, tensão máxima, deformação, resiliência e módulo de elasticidade. Para cada grupo 
foram testados três corpos de prova e, dos valores obtidos para cada parâmetro individualmente, 
foi obtida a média para análise estatística. Os resultados demonstraram que a associação da 
poliuretana com os fios fez diminuir a capacidade de deformação da poliuretana pura, 
aumentando sua força de resistência, tensão máxima, resiliência e módulo de elasticidade, 
propriedades cujos valores aumentaram com o incremento do número e com o trançar dos 
fios, tendo sido significante com cinco e sete fios. Concluiu-se que, na forma associada, essa 
poliuretana constitui um material adequado para a confecção de implantes de tendão. 
Descritores: Implante de prótese/ poliuretana; Traumatismos dos tendões/ mão/ reabilitação 

ABSTRACT 
In view of its use in implants of hand flexor tendons, this study evaluated the mechanical 
properties of elastomeric polyurethane derived from castor oil associated to polyester threads. 
Dumb-bell shaped specimens were cut out from poliurethane plaques obtained by polymerization 
of Q160 poliol and FN329 prepolymer, either plain or combined to polyester threads inside. 
disposed either parallel to each other or interwoven, ranging from one to seven, and added in 
increments of two to two. The specimens were submitted to traction in a universal testing machine 
and tested for the following parameters: rupture strength, ultimate tensile strength, deformation 
(elongation), resilience and modulus of elasticity. Three specimens per group were tested and, 
from the values obtained for each parameter, an average was calculated for statistical analysis. 
Results showed that the association with polyester threads decreased the polyurethane 
deformation ability, while increased its rupture strength, ultimate tensile strength, resilience 
and modulus of elasticity. Such increase was directly proportional to the increment in the 
number and interweaving of threads, being statistically significant for five and seven threads. 
In conclusion, when combined to polyester threads, the castor oil-derived elastomeric 
polyurethane proved an adequate material for manufacturing of hand flexor tendon implants. 
Key words: Prosthesis implantation/ castor oil; Tendon injuries; Hand/ rehabilitation  
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INTRODUÇÃO 

A mão é composta por ossos, ligamentos, tendões, nervos e vasos que funcionam 
de maneira harmônica proporcionando movimentos e funções como a preensão e a 
pinça digital. Os tendões são as estruturas responsáveis pela transmissão das contrações 
musculares ao esqueleto, produzindo movimentos articulares. Urbaniak1 afirmou que os 
valores resultantes das forças atuantes nos tendões flexores digitais no nível do punho, 
sob grande resistência à flexão dos dedos, eram maiores do que 5000 gramas (5 Kg). 
Segundo Park2, o tendão é a estrutura que possui menor extensibilidade (9,4%) entre 
os tecidos não mineralizados e, no entanto, é o tecido que possui maior força de 
tensão (53 MPascal).  

Os tendões são com freqüência sede de lesões por ferimento corto-contuso, 
levando à diminuição ou perda da capacidade de deslizamento, por presença de 
aderências cicatriciais1,3-12. Freqüentemente, lesões graves dos tendões flexores da 
mão não podem ser corrigidas por meio de técnicas de sutura primária, requerendo o 
uso de enxertos. Quando o leito tendinoso é de má qualidade, por formação de 
fibrose extensa local, resultante de traumatismos extensos com perda de substância ou 
operações prévias, é indicada a reconstrução em dois tempos. O primeiro tempo 
destina-se exclusivamente à reconstrução do canal digital, com a formação de 
pseudobainha ao redor do tendão artificial implantado ou implante passivo. Nessa 
fase, a reabilitação pela movimentação passiva precoce tem papel fundamental na 
manutenção da amplitude articular do dedo acometido, promovendo a estimulação da 
produção do fluido sinovial pela neobainha, responsável pela nutrição tendinosa. 
Para que isso seja possível, é imprescindível um implante flexível e biocompatível. 
No segundo tempo, geralmente após três meses, é realizado o transplante do enxerto 
tendinoso autólogo13-15. Nessa segunda etapa é realizada a movimentação passiva 
precoce controlada, baseada em diversos protocolos10,16,17, durante três a quatro 
semanas. Após esse período, o novo enxerto poderá ser então solicitado ativamente, 
com um sistema de deslizamento tendinoso viável10,18. 

Vários materiais já foram utilizados para a confecção dos implantes tendinosos, 
mas apenas a borracha de silicone, associada ou não a fios de poliéster texturizados 
no seu interior, permaneceu até a atualidade para a fabricação de implantes passivos ou 
ativos. Os ativos têm a desvantagem de sofrerem ruptura na junção miotendínea com 
mais freqüência. Apesar de o silicone ser portador de várias vantagens em relação aos 
demais materiais já estudados, por suas características de resistência, flexibilidade e 
biocompatibilidade, outros materiais com a mesma maleabilidade têm sido estudados 
como opção mais acessível e barata, permitindo também a movimentação passiva 
precoce9,10,18-21. 

Em 1984, um biopolímero derivado do óleo da mamona foi desenvolvido pelo 
grupo do Prof. Gilberto O. Chierice no Instituto de Química de São Carlos, USP22. 
Desde o início das pesquisas, suas características químicas e físicas apontaram para um 
grande potencial na aplicação como material de implante. O biopolímero pode ser 
preparado por diferentes formulações e consistências, variando do rígido ao elástico. Esse 
invento, que já tinha sido aprovado pelo Ministério da Saúde em 1999, recebeu em 
junho de 2003 a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), agência do 
governo estadunidense responsável pela liberação de novos alimentos e 
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medicamentos23. Essa poliuretana apresenta características mecânicas e de 
biocompatibilidade comprovadas experimentalmente24-27, tendo sido testada em 
inúmeros estudos clínicos, inclusive  sobre reconstrução do osso em casos de tumores 
ósseos 22,28. Por outro lado, a literatura tem comprovado o uso de fios trançados ou 
texturizados para a fabricação de ligamentos e tendões artificiais10,14.  

Com vistas à sua utilização para a confecção de espaçadores passivos e, 
eventualmente, de próteses ativas de tendão da mão, este trabalho teve como objetivo 
testar as propriedades mecânicas da poliuretana elastomérica do óleo da mamona 
associada a fios de poliéster no seu interior, na forma de corpos de prova desenhados 
segundo normas padronizadas.  

METODOLOGIA 

Para a realização dos ensaios mecânicos, foi desenvolvida uma poliuretana 
elastomérica, com características estabelecidas pela norma ASTM 638, obtida pela 
polimerização do poliól A, derivado do óleo da mamona, denominado Q160, e o pré-
polímero derivado de isocianatos, denominado FN329. 

Foram confeccionados corpos de prova em formato de “gravata borboleta” (ou 
dumb-bell), distribuídos em nove grupos, com três amostras cada, conforme as 
associações feitas. Num grupo, os corpos de prova eram constituídos apenas de 
poliuretana elastomérica; nos oito grupos restantes, foram acrescentados fios 
multifilamentados de poliéster, usados em reconstrução ligamentar (Engimplan ®), 
variando de um a sete fios, com incrementos de dois a cada grupo. As associações 
foram feitas com os fios trançados (FT) ou sem trançar (Fs/T) conforme o grupo e, em 
todos eles, os fios se situavam no centro do corpo de prova. O objetivo de sua 
associação foi aumentar a resistência do elastômero, funcionando como "alma" do 
material e simulando a estrutura interna dos tendões, em que o elastômero representa 
a matriz conjuntiva e os fios representam as fibras colágenas17,29-32. 

Para a realização dos ensaios mecânicos de tração até a ruptura dos corpos de 
prova foi utilizada a máquina universal de ensaios Sintech 6 (Computerized Systems 
for Material Testing, MTS System Corporation, USA) inteiramente automatizada. 

O método escolhido para os testes foi o de tração longitudinal, visto ser este o 
que oferece dados mais confiáveis para caracterização mecânica do material, segundo a 
Associação Brasileira de Polímeros33. A velocidade de estiramento dos ensaios para 
cada corpo de prova foi de 5,08 mm/minuto. A norma usada nos ensaios foi a ASTM 
(American Society for Testing Materials D-638), estabelecida pela ISO (Normalización 
de las materias plásticas en los paises en desarrollo, 1969)33. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: 
1 resistência à ruptura (carga-pico), que é a força crescente a que o material foi 

submetido até romper, medida em Newtons (N); 
2 tensão máxima de ruptura, que é a tensão (força/área) máxima que o material 

suportou, antes de sofrer a ruptura, medida em quilo-Pascal (KPa); 
3 deformação, que é a diferença entre o comprimento inicial e o comprimento 

final do corpo de prova, quando o material já deformado (no caso, alongado) se 
rompeu, dado em porcentagem (%); 

4 resiliência, ou energia absorvida pelo material, que é a propriedade pela qual a 
energia armazenada, em um corpo deformado, é devolvida quando cessa a 
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tensão causadora da deformação elástica, calculada em J/m
3 34. A fase elástica, 

em que ocorre a chamada lei de Hooke, é um parâmetro muito útil, pois é nesse 
período que, depois de cessada a tensão, o material tem suas características 
mecânicas preservadas, não havendo ainda a deformação plástica, com alterações 
irreversíveis de suas propriedades; 

5 módulo de elasticidade (E), denominado "puro" para a poliuretana pura e 
denominado "equivalente" para o conjunto poliuretana + fios de poliéster. Esse 
módulo é o quociente entre a tensão de tração aplicada a um corpo e a 
deformação de tração que ela provoca, caracterizando o material quanto à 
ductilidade ou fragilidade. 
Todos os dados coletados foram submetidos à análise estatística, com um intervalo 

de confiança de 95%, ou seja, 5% de significância, pela análise da variância (Anova, 
one–way analysis of variance) e pelo teste de Tukey-Kramer de comparações múltiplas 
de grupos dois a dois. 

RESULTADOS  
Conforme demonstrado na Tabela 1, os menores resultados obtidos para a força de 

resistência à ruptura foram os dos grupos com 1 fio sem trançar (1Fs/T) e 1 fio trançado 
(1FT) (18 Newtons). Os maiores valores obtidos foram os dos grupos com 5 e 7 fios 
trançados (5FT e 7FT), respectivamente com 82±2N e 106±8N. A poliuretana pura (PU) 
suportou uma carga média de 29±2N (Gráfico 1). Comparando-se os grupos com igual 
quantidade de fios trançados e não-trançados, observou-se diferença estatisticamente 
significante (p<0,05) entre os grupos de 3, 5 e 7 fios. Não houve diferença estatística 
entre os grupos Poliuretana Pura (PU) e 3 fios sem trançar (3Fs/T), 3 fios trançados 
(3FT) e 5 fios sem trançar (5Fs/T), e 5 fios trançados (5FT) e 7 fios sem trançar (7Fs/T).  

Tabela 1 Valores médios da resistência à ruptura, tensão máxima, deformação, resiliência e 
módulo de elasticidade analisados nos ensaios de tração para cada grupo de corpos 
de prova com ou sem fio, trançado ou não 

Grupos 
* 

Resistência à 
ruptura (N) 

Tensão máxima 
(KPa) 

Deformação
(%) 

Resiliência 
(J/m3) 

Módulo de 
elasticidade (KPa)

PU 29(±2) 990,67(±75,59) 50,40(±1,30) 2220,96(±190,68) 24,38(±3,06) 

1Fs/T 18(±0) 586,67(±16,74) 14,30(±0,46) 3201,68(±508,02) 52,9(±4,11) 

1FT 18(±1) 615,67(±34,95) 14,27(±4,15) 3390,76(±1544,30) 47,82(±10,66) 

3Fs/T 37(±0) 1238,00(±11,27) 14,50(±0,40) 7903,53(±595,44) 87,13(±0,48) 

3FT 37(±23) 1612,70(±86,80) 18,77(±1,16) 11805,62(±6168,00) 87,16(±2,77) 

5Fs/T 55(±1) 1869,50(±86,97) 17,40(±0,85) 14784,92 ±568,90 109,50(± 2,66) 

5FT 82(±2) 2733,70(±64,86) 21,40(±0,69) 29242,93 ±214,31 128,17(±7,18) 

7Fs/T 71(±5) 2419,70(±150,28) 17,93(±2,67) 19311,34 ±2792,70 137,61(±11,38) 

7FT 106(±8) 3521,70(±282,77) 25,77(±0,85) 40594,87 ±3663,00 137,65(±9,43) 
* PU = poliuretana pura; Fs/T = fios sem trançar; FT = fios trançados 

Nos dados referentes à tensão máxima (Gráfico 2), o grupo que apresentou menor 
valor foi o de 1 fio sem trançar (1Fs/T), com 586,67±16,74KPa. Já o maior valor foi o 
do grupo de 7 fios trançados (7FT), com 3521,70±282,77 KPa (Figura 2). A tensão 
máxima da poliuretana pura (PU) antes da ruptura do material foi 990,67±75,59KPa, 
maior portanto que a do grupo de 1 fio sem trançar. Os valores não foram significantes 
(p>0,05) apenas na comparação entre os grupos PU e 3Fs/T, 1Fs/T e 1FT, 3FT e 5Fs/T, 
e 5FT e 7Fs/T. 
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inserir Gráficos 1 e 2 
Gráfico 1 Comparação dos valores médios atingidos pelos grupos para a 

força de resistência à ruptura (N) 
Gráfico 2  Comparação dos valores médios atingidos pelos grupos para a tensão máxima (KPa) 

Com relação ao parâmetro deformação, o grupo da poliuretana pura (PU) foi o 
que demonstrou maior capacidade de se deformar antes de romper, com 50,4±1,3% 
de aumento do comprimento em relação a seu comprimento inicial, no momento da 
ruptura (Gráfico 3). Em todos os grupos em que a poliuretana foi associada aos fios, a 
deformação em geral foi menor. A menor deformação ocorreu com o grupo de 1 fio 
trançado (1FT), 14,27±4,15% e a maior foi a do grupo com 7 fios trançados (7FT), que 
chegou a 25,77±0,85%, ainda bem aquém da deformação observada para a 
poliuretana pura. Não houve diferença estatisticamente significante comparando-se os 
grupos com 1 e 3 fios sem trançar (1Fs/T e 3Fs/T) e o restante dos grupos, trançados 
ou não, exceto para os grupos com 5 e 7 fios trançados (5FT e 7FT), onde houve uma 
diferença significante (p <0,01 e p<0,001 respectivamente).  

inserir Gráficos 3 e 4 
Gráfico 3 Comparação dos valores médios atingidos pelos grupos para a deformação (%) 

Gráfico 4  Comparação dos valores médios atingidos pelos grupos para o módulo de 
elasticidade (KPa) 

A resiliência foi pequena para a poliuretana pura, 2220,96±190,68KPa, mas 
aumentou consideravelmente com o aumento na quantidade de fios, tendo sido sempre 
maior nos grupos de fios trançados. Os grupos PU e 1Fs/T em relação aos grupos 1FT 
e 3Fs/T não apresentaram valores significantes (p>0,05), assim como 3Fs/T e 5Fs/T, 
3FT e 5Fs/T, 3FT e 7Fs/T, 5Fs/T e 7Fs/T.  

Os maiores valores encontrados no módulo de elasticidade foram dos grupos de 7 
fios, trançados e sem trançar, respectivamente 137±65J/m3 e 137,61±11,38J/m3. O 
menor foi para a poliuretana pura, 24,38± 3,06 J/m3 (Gráfico 4). Não houve diferença 
estatisticamente significante entre os grupos 1Fs/T e 1FT; 3Fs/T em relação aos grupos 
3FT e 5Fs/T; 5FT e os grupos 5Fs/T, 7Fs/T e 7FT; nem entre os grupos de 7 fios 
trançados e sem trançar. 

DISCUSSÃO 

O uso de materiais para a substituição tendinosa tem sido defendido por vários 
autores e o silicone tem sido o mais utilizado10,16,18. Apesar da dominância do 
silicone, novos materiais têm sido desenvolvidos, como o biopolímero, poliuretana 
derivada do óleo da mamona, obtida com tecnologia nacional e com máteria-prima 
renovável. Dependendo de sua formulação, pode apresentar características 
elastoméricas35.  

Os resultados obtidos neste estudo mecânico corroboram o que a literatura tem 
comprovado quanto ao uso de fios trançados ou texturizados para a fabricação de 
ligamentos e tendões artificiais10,14. 

A resistência à ruptura foi pequena para a poliuretana pura (PU). Como era 
esperado, acrescentando-se fios em seu interior, que funcionavam como uma alma do 
material, a resistência aumentou, com exceção dos grupos com 1 fio, trançado ou não, 
quando houve rasgamento interno da poliuretana, que culminou com a ruptura mais 
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precoce dos corpos de prova. Nos grupos com fios trançados, a cada aumento de fios, 
havia duas vezes o aumento da força de resistência.  

Pring et al.36 demonstraram as propriedades mecânicas dos tendões flexores dos 
dedos de cadáveres humanos frescos para servir de base comparativa no desenvolvimento 
de tendões artificiais. Realizaram ensaios de tração e observaram valores de força de 
tensão final de 1550 N e deformação de 13%. Apesar desses valores, afirmaram que, 
para a realização da preensão manual funcional, são necessários apenas 400 N.  

Os maiores valores encontrados no presente estudo para a resistência à ruptura 
(82 e 106 N) foram menores do que aqueles preconizados por Pring et al.36. Por outro 
lado, convertendo-se o maior valor encontrado neste estudo para quilogramas (Kg), 
tem-se que 106 N equivalem a 10,81 Kg, uma força considerável para um único 
dedo. Outro estudo1 apontou para o fato de que a força gerada pela flexão dos dedos 
contra pequena resistência é de 800g, contra moderada resistência é de 1500g, e 
contra grande resistência é de 5000g ou mais, equivalentes, respectivamente a 7,84N, 
14,7N, 49N, valores estes pequenos se comparados àqueles obtidos no grupo com 7 
fios trançados. 

Os maiores valores encontrados para os fios trançados, que significam um melhor 
desempenho, estão de acordo com a afirmação de Foster37, de que a resistência ao 
estiramento do tendão está relacionada ao arranjo das fibras colágenas. Esse autor lembra 
ainda que a principal função do tendão é o deslizamento e, portanto, a resistência final 
não é tão importante. 

Quanto à tensão máxima, houve pequena diferença favorável aos grupos com fios 
trançados. Os valores encontrados chegaram a 3521,70 KPa, o que pode ser 
considerado pequeno se comparado aos valores descritos por Park2, que referiu 
53000 KPa para tendões humanos normais. 

A deformação, como era esperado, foi maior para o grupo da poliuretana pura, 
pois, sendo um material do tipo elastomérico, apresenta como uma de suas 
características o alto grau de capacidade de deformação. Nos ensaios realizados, foi 
obtido o aumento de metade do seu comprimento inicial. Com o acréscimo de fios 
sem trançar, a deformação observada foi pequena, enquanto, no caso dos fios trançados, 
a cada acréscimo de dois fios houve um aumento aproximado de 4%. Isso equivale a 
dizer que os fios sem trançar conferiram rigidez aos corpos de prova, enquanto os fios 
trançados deram-lhe extensibilidade, provavelmente por apresentar uma maior 
quantidade de elos trançados disponíveis para sofrerem estiramento durante a tração, 
somando ao final uma maior deformação. 

A capacidade da poliuretana elastomérica absorver energia (resiliência) na fase 
elástica da deformação foi menor, pois ela é um material que se deforma facilmente, 
evoluindo rapidamente para a fase plástica, com menores valores de tensão. A presença 
dos fios em seu interior provocou menor deformação, mas resultou em maior 
capacidade de absorção de energia na fase elástica, o que significa que eles tornaram 
o material mais resistente. 

O módulo de elasticidade, propriedade que caracteriza um determinado 
material, constante sob determinados critérios, foi pequeno para a poliuretana pura, 
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visto que ela é um elastômero, que sempre tem módulos de elasticidade baixos. 
Todavia, ele aumentou proporcionalmente com o acréscimo de fios, indiferentemente 
de estes estarem trançados ou não.  

Um problema inerente ao material, observado durante a elaboração das misturas 
de seus componentes, foram as bolhas de gases liberadas no processo de polimerização. 
Essas bolhas representaram uma dificuldade na confecção dos corpos de prova, pois 
com freqüência elas permaneciam, representando um defeito mecânico que interferia 
nos resultados, provocando a ruptura precoce e levando à necessidade de novos 
ensaios. 

Outro problema técnico ocorreu quanto à textura do fio escolhido. Por ser 
multifilamentado, composto por vários filamentos dispostos paralelamente, ao ser 
manuseado, ele desfiava facilmente. Foi feita uma tentativa de caracterizá-lo 
mecanicamente, através do ensaio de tração isolado do mesmo, mas o cálculo preciso 
de sua área de secção transversa não foi possível com os instrumentos disponíveis, 
nem sua adequada fixação nas garras da máquina de ensaios. 

Somando-se às suas características mecânicas, convém ressaltar que a 
poliuretana elastomérica do óleo da mamona tem ainda a característica de, quando 
curada, possuir superfície lisa, o que é uma característica adequada para um implante 
tendinoso, além de ser um material cuja matéria-prima é renovável, sendo uma opção 
nacional de baixo custo e fácil obtenção, além de ser biocompatível38, o que, 
portanto já a elege como adequada à confecção de tendões.  

Finalmente, este material poderia ser utilizado no mínimo como implante 
passivo, situação em que não é submetido à tração muscular e, conseqüentemente, 
não necessita suportar carga, sendo, ainda, de uso apenas provisório. Novos estudos 
in vivo são necessários para comprovação da sua eficácia. 

CONCLUSÕES 

 A poliuretana elastomérica derivada do óleo da mamona, em sua forma pura, 
apresentou características mecânicas incompatíveis com os quesitos básicos de 
um material destinado à confecção de implantes de tendões. 

 A associação de fios no interior da poliuretana, de modo geral, levou à 
diminuição da capacidade de deformação do material, ao mesmo tempo que 
causou aumento na força de resistência à ruptura, na tensão máxima, na 
resiliência e no módulo de elasticidade. 

 A presença de apenas um fio, simples ou trançado, no interior da poliuretana, 
interferiu negativamente em suas características mecânicas. 

 Os fios trançados conferiram à poliuretana um desempenho superior àquele 
conferido pelos fios sem trançar, considerando todos os parâmetros analisados, 
exceto o módulo de elasticidade. 

 Considerando o desempenho em todos os parâmetros analisados, a poliuretana 
do óleo da mamona associada aos fios de poliéster em seu interior mostrou ser 
um material adequado para a confecção de implantes de tendões, adequação 
diretamente dependente do número de fios e desde que seja na forma trançada. 
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Gráfico 1 Comparação dos valores médios 
atingidos pelos grupos para a 
força de resistência à ruptura (N) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Comparação dos valores médios 
atingidos pelos grupos para a 
deformação (%) 

 
* Curioso: este gráfico tornou a ser enviado como 
objeto, colado na planilha do excel, não 
permitindo a formatação de seus elementos 
separadamente. Alô, diagramação? 
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RESUMO 
A proposta deste estudo foi verificar a reprodutibilidade intrateste e a confiabilidade 
intertestes da mensuração clínica e radiológica do ângulo Q. Foram avaliadas 20 mulheres 
(40 joelhos), com idade média de 21±5 anos, por dois examinadores clínicos e um terceiro 
radiológico. As pessoas foram posicionadas na mesa radiológica em decúbito dorsal com um 
estabilizador podálico em U, com os membros inferiores relaxados. colhendo-se as mensurações 
clínicas e a tomada radiológica. Para a análise estatística foram utilizados os testes ANOVA, 
Coeficiente de Correlação Linear (R) e Coeficiente de Correlação Intraclasses (ICC), com 
níveis de significância de p<0,05, R>0,321 e ICC>0,75. Na análise de variância obteve-se 
p=0,45 para intrateste, p=0,44 para intertestes, R = 0,42, enquanto o ICC intrateste foi de 
0,81, o ICC intertestes de 0,89 e o ICC intra-sessão do intrateste, de 0,80. Considerando os 
dados obtidos, a metodologia proposta para mensuração clínica e radiológica do ângulo 
quadriciptal mostrou-se confiável, sendo comprovada sua reprodutibilidade intra e intertestes, 
podendo ser utilizada com segurança na prática clínica. 
Descritores: Joelho / ângulo Q / radiografia; Reprodutibilidade de testes  

ABSTRACT 
This study was designed to assess intratest reproducibility and inter-test reliability of clinical 
and radiographic Q angle measurements. Subjects were 20 women (40 knees), 21±5 years 
old, whose Q angles were measured by two clinical examiners and one radiographic tester. 
Both measurements were taken on subjects laying supine on the radiography table with a U-
shaped foot stabilizer; each subject was instructed to keep leg muscles relaxed. Data collected 
were subject to statistical analyses ANOVA, intraclass correlation coefficient (ICC), and R test, 
significance being respectively set at 5%, >0.75, and >0.321. Results showed intratest p=0.44, 
intertests p=0.45, intratest ICC=0.81, intertests ICC=0.89 and R=0.42. These findings suggest 
the methodology here proposed to measure Q angle is reliable and reproducible; it may 
hence be used in clinical practice. 
Key words: Knee/ Q angle/radiography; Reproducibility of results 
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INTRODUÇÃO 

A articulação do joelho está envolvida em cerca de 50% das lesões 
musculoesqueléticas, sendo a disfunção femoropatelar (DFP) a alteração mais 
comum1. A DFP é uma desordem articular manifestada por dor na porção anterior do 
joelho e défice funcional que compromete as atividades diárias2,3. Constitui 25% das 
lesões que comprometem o joelho e 5% de todas as lesões esportivas, representando 
queixa comum em 20% da população, afetando principalmente jovens do sexo 
feminino com idade entre 15 e 25 anos1,4-7. 

Os sintomas mais freqüentes são dor anterior do joelho, edema peripatelar, bloqueio 
e crepitação articular femoropatelar3,7-9. São geralmente bilaterais e apresentam 
períodos de exacerbação ligados a situações como permanecer muito tempo sentado 
com o joelho fletido, levantar-se da posição sentada, ajoelhar-se, subir e descer 
degraus ou superfícies inclinadas, corrida e treinamento com peso1,3,5,6. 

São muitos os fatores etiológicos que podem desencadear a DFP, como os 
desequilíbrios neuromusculares do vasto medial oblíquo (VMO) e vasto lateral (VL); o 
encurtamento do retináculo lateral, isquiotibiais, trato iliotibial e gastrocnêmicos; a 
pronação excessiva da articulação subtalar; a lassidão ou encurtamento ligamentar ou 
capsular; anormalidades ósseas; anteversão femoral excessiva; a torção tibial externa; 
o alargamento da pelve e a patela alta5,6,10-12. Outro fator que pode contribuir para 
o desenvolvimento ou agravamento da dor, gerando instabilidade do joelho, é o mau 
alinhamento da articulação femoropatelar, o que pode ser avaliado pela mensuração 
do ângulo quadriciptal (Q)2,13.  

O ângulo Q é formado por duas linhas imaginárias: uma que vai da espinha 
ilíaca ântero-superior até o ponto médio patelar e outra, que cruza a primeira, indo da 
tuberosidade anterior da tíbia até o ponto médio patelar; seu valor normal, em média, 
é de 13° nos homens e 18° nas mulheres1,3,4,14-16. 

A mensuração deste ângulo pode ser feita por radiografia ou clinicamente, por 
método goniométrico - o mais praticado – com o paciente em posição supina com os 
joelhos em extensão total e quadríceps relaxado3,13,15 ou contraído17, em 
ortostatismo3,4,15, sentado com os joelhos flexionados em 90° 8 ou em 20-30° com o 
máximo de rotação medial, lateral ou posição neutra da tíbia3. 

A fim de verificar a confiabilidade da medida clínica, podem ser feitas medidas 
radiográficas, observando-se os marcos anatômicos de forma mais acurada devido à 
ausência da interferência dos tecidos corporais. As radiografias planas devem ser obtidas 
em pacientes com mau posicionamento patelar ou quando os sintomas persistirem 
apesar de tratamento apropriado, para excluir a presença de patologias como a 
osteocondrite dissecante, patela bipartida e neoplasias14,15. Radiografias 
padronizadas devem incluir uma incidência ântero-posterior que permita a identificação 
de desvios em valgo ou varo, altura patelar, largura condilar e localização do 
tubérculo tibial; uma incidência latero-lateral para mensuração da altura vertical 
patelar e observação do formato da tróclea femoral; e uma incidência axial, com o 
joelho em flexão de 30°, que permite visão horizontal da patela e de sua articulação 
com a tróclea femoral, com identificação de possível subluxação patelar ou 
displasia14.  
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Apesar de a mensuração do ângulo Q ser tão importante na avaliação do 
alinhamento femoropatelar4 quanto à condição do paciente, poucos trabalhos 
avaliaram a reprodutibilidade e confiabilidade da mensuração desse ângulo. Apenas 
Tomsich et al.13 avaliaram a confiabilidade da medição do ângulo Q pelo método 
goniométrico em indivíduos posicionados em decúbito dorsal com joelhos em 
extensão total, mas as medidas não foram confiáveis entre seus examinadores, 
concluindo que a mensuração do ângulo Q não é fidedigna. 

Sanfridsson et al.18 avaliaram a reprodutibilidade entre as mensurações clínicas 
e radiológicas do ângulo Q em 36 joelhos e concluíram que não houve correlação 
entre as duas mensurações independentes. 

Assim, devido à importância da avaliação do ângulo Q, tem-se procurado 
mensurações mais acuradas e confiáveis para uma análise racional, gerando impulsos 
para mudanças metodológicas na busca de métodos padronizados que evitem 
diferenças do ângulo Q de estudo para estudo4,17. Este trabalho objetivou avaliar a 
reprodutibilidade da medição clínica do ângulo quadriciptal e sua confiabilidade pela 
medida radiográfica, para contribuir na avaliação de pacientes com DFP. 

METODOLOGIA 

Amostra  
Foram recrutadas por convite verbal 20 voluntárias (n=40 joelhos) do sexo 

feminino, com idade entre 15 e 30 anos (média de 21 anos), todas estagiárias da 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – Uniderp 
(Campo Grande, MS). As voluntárias não apresentavam queixas de dor no joelho nem 
antecedentes traumáticos, cirúrgicos ou patologia envolvendo qualquer articulação 
dos membros inferiores; nem distúrbio vascular ou neurológico periférico ou central. 

Antes das avaliações, as voluntárias foram esclarecidas sobre o procedimento da 
pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre Formal e Esclarecido segundo 
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
constantes da Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 196/96. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética da Uniderp. 

Instrumentos e procedimentos 
Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 Goniômetro: com dois braços móveis de 35cm cada e escala de um grau. À face 
externa do braço inferior foi acoplada uma barra de alumínio (60x0,5cm) 
distando 0,5cm do fulcro, percorrendo a linha média do braço para que 
houvesse a extensão direta do aparelho sobre os marcos anatômicos da espinha 
ilíaca ântero-superior (EIAS), ponto médio patelar (PMP) e tuberosidade anterior 
da tíbia (TAT) (Figura 1).  

 Paquímetro: de plástico com dimensão de 150mm (6 polegadas) e escala de 
0,05mm (1/128 polegadas) (Figura 2).  

 Estabilizador podálico em U: placa metálica com 2 braços móveis em forma de 
“U” sobre o qual foram posicionadas as regiões dos calcâneos. A abertura dos 
braços impedia a rotação lateral dos membros inferiores e sua abertura 
correspondia à distância entre os pés após os joelhos terem sido alinhados com 
o quadril (Figura 2). 

 Aparelho radiológico: modelo G3 com capacidade de 500mmA. A distância da 
ampola ao chassi foi de 1,70m, chassi com dimensão 35x91cm, filme (Kodac®) 
e revelação automática (Macrotec®).  



 

 26 

inserir Figuras 1 e 2 

Figura 1  Mensuração do ângulo Q com goniômetro. EIAS = Espinha ilíaca ântero-superior; 
PMP = Ponto médio patelar; TAT = Tuberosidade anterior da tíbia 

Figura 2  Demarcação do ponto médio patelar (PMP). E = Estabilizador rotacional de 
aplicação podálica; P = paquímetro  

Com o paciente posicionado em decúbito dorsal sobre a mesa radiológica, com 
os joelhos em extensão total, com estabilizador podálico em U, solicitou-se que os 
membros inferiores fossem mantidos em estado de relaxamento. Em cada sujeito, duas 
medidas do ângulo Q foram feitas pelos dois examinadores clínicos (A e B); e um 
mesmo técnico fez o exame radiológico. Posteriormente, após a revelação das 
radiografias, o examinador radiológico (C) que não participava da coleta clínica nem 
possuía informação sobre os dados coletados realizava individualmente a mensuração 
do ângulo Q nas imagens radiológicas.  

Os examinadores clínicos (A e B) realizaram as mensurações bilateralmente (três 
medições em cada lado), com registro em formulário padrão, posteriormente 
acondicionado e lacrado pelo coordenador da pesquisa em envelope individual. Para 
a mensuração do ângulo Q, demarcaram-se os pontos anatômicos com lápis 
dermográfico; o PMP foi marcado utilizando-se o paquímetro; sobre o PMP posicionou-
se o fulcro do goniômetro e, a seguir, os dois braços do goniômetro foram 
direcionados à EIAS e ao TAT13, respectivamente (Figura 1). 

As radiografias em posicionamento ântero-posterior foram realizadas pelo 
mesmo técnico, utilizando filme radiológico de 35x91cm, incluindo segmento da 
pelve e tíbia até 15cm abaixo do TAT, previamente demarcado com uma película de 
chumbo (4cm2) fixada à pele com fita adesiva, para facilitar a visualização do TAT 
após a revelação do filme, quando o ângulo Q foi traçado pelo examinador C, 
utilizando régua, caneta e transferidor convencionais. Quanto à demarcação prévia 
da EIAS e do PMP, não foram necessários porque esses marcos possuem menor 
radiotransparência, menor penetração dos raios X, gerando boa identificação na 
imagem radiológica. 

Análise estatística 
Aplicou-se a análise de variância (ANOVA) para obtenção da média dos valores 

das medidas clínicas do ângulo Q e, a seguir, testou-se estatisticamente a igualdade 
das médias entre os exames, utilizando-se nível de significância (p) menor que 0,05.  

Para ratificação dos resultados, calculou-se o Coeficiente de Correlação Linear 
(R) com valor crítico de R=0,321, convencionando-se que os valores acima do crítico 
revelariam significância, ou seja, se esses dados fossem lançados em um gráfico, 
formariam uma reta ascendente, suportando a igualdade entre os valores de cada 
joelho coletado pelos dois exames. 

Adicionalmente, determinaram-se os Coeficientes de Correlação Intraclasses 
(ICC), em que os valores acima de 0,75 relatam alta confiabilidade, segundo Tomsich 
et al.13. Foram calculados três tipos de ICC: o ICC (3,1) que indica a confiabilidade 
intrateste, o ICC (2,3) para intertestes e o ICC (2,1) para a intra-sessão do intrateste. As 
fórmulas utilizadas foram as que se seguem: 
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ICC (3,1) = ___BMS – EMS___  
  BMS + (K – 1) EMS 
ICC (2,3) = ___BMS – EMS___ 

                   BMS + (RMS – EMS) 
  n 
ICC (2,1) = ___BMS – EMS___ 

                  BMS + (K – 1) EMS + k (TMS – EMS) 
 n 

Nestas, BMS = média quadrada entre sujeitos; EMS = média quadrada do erro; K 
= número de examinadores; RMS = média quadrada entre os examinadores; TMS = 
média quadrada entre testes; e n = número de joelhos testados. 

RESULTADOS 

Na análise de variância entre os examinadores clínicos, encontrou-se p=0,45, 
confirmando a reprodutibilidade dos valores colhidos pelos examinadores clínicos (A 
e B), ou seja, não havendo entre os dados colhidos pelos dois examinadores 
diferenças estatisticamente significantes (Tabelas 1 e 2). 

Tabela 1  Média e desvio padrão dos valores 
coletados 

 Média Desvio padrão

Examinador A 19,0 3,3 

Examinador B 18,2 5,6 

 
 

Procedeu-se ao cálculo dos valores para os exames clínicos e radiológicos sendo 
estes de 18,6° e 19,4°, respectivamente (Tabela 3), e para o teste ANOVA resultando em 
p=0,44, confirmando que não houve diferença estatística entre as médias (Tabela 2). 

Tabela 3 Confiabilidade das médias obtidas nos exames clínico e radiológico, com 
respectivo tratamento estatístico 

ANOVA Valores da avaliação clínica Valores da avaliação radiológica 

Contagem 40 40 

Soma 746,25 777,5 

Média 18,6 19,4 

Variância 17,3 23,2 

Sustentando esses dados, obteve-se um R=0,42, estabelecendo a existência de 
correlação linear entre os valores emparelhados das duas amostras.  

Além disso, o cálculo dos coeficientes de correlação intraclasses revelou para o 
ICC (3,1) o valor de 0,81, para o ICC (2,3), 0,89 e, para o ICC (2,1), 0,80, 
confirmando os resultados acima expostos. 

DISCUSSÃO 

Na bibliografia consultada (bases de dados Medline e Lilacs), a existência de 
trabalhos analisando a confiabilidade da medição do ângulo quadriciptal foi escassa, 
com a maioria dos autores analisando o valor absoluto do ângulo Q, sem atenção à 
confiabilidade e reprodutibilidade do método utilizado para sua aferição4,11,12,19. 

Tabela 2 Confiabilidade entre as médias dos 
exames clínico e radiológico 

Fonte da variação Valor P 

Intrateste 0,454658 

Intertestes  0,440122 

* p<0,05 
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Neste estudo, a obtenção dos índices ICC(3,1)=0,81 e ICC(2,3)=0,89, indicativos 
de reprodutibilidade intrateste e confiabilidade intertestes, contrapõe-se aos resultados de 
Tomsich et al.13 que, em análise intra e interteste, obtiveram ICC de 0,61 e 0,003, 
respectivamente, sugerindo então que a mensuração clínica do alinhamento 
femoropatelar não poderia ser confiável, comparando-se a mensuração do ângulo Q e 
a estimação visual do alinhamento femoropatelar. 

No entanto, o conjunto de resultados do presente trabalho sugere que certos 
cuidados e procedimentos permitem a obtenção de dados acurados e reprodutíveis: 
utilização de estabilizador podálico em U com possibilidade de adaptação a cada 
indivíduo; demarcação prévia dos pontos anatômicos; uso de goniômetro com 
extensão de um dos braços até o nível da EIAS, permitindo alinhamento fidedigno 
mesmo em presença de obesidade. Com isso, não houve diferença na média dos 
dados colhidos por diferentes examinadores. 

Outro fator de relevância na comparação dos resultados dos dois estudos reside 
na similaridade das amostras, compostas por mulheres com idade média de 21 anos, 
no mesmo posicionamento de membros inferiores, e no uso de estabilizador anti-
rotacional, embora Tomsich et al.13 tenham utilizado o estabilizador para pé do KT-
1000, ou seja, não regulável. No presente estudo, a utilização do estabilizador 
impediu a rotação do membro inferior durante a realização do exame radiológico – 
embora Hung e Gross6 não tenham encontrado alteração da atividade 
eletromiográfica dos músculos vasto medial oblíquo e vasto lateral durante atividade 
com suporte de peso nas posições neutra, em rotação medial ou lateral.  

Sanfridsson et al.18, ao realizarem as mensurações clínicas e radiológicas do 
ângulo Q, também utilizaram um marcador de chumbo sobre a TAT, sendo os 
indivíduos posicionados em decúbito dorsal com os joelhos em extensão total, 
utilizando imagens fluoroscópicas em incidência ântero-posterior. Os resultados 
desses autores discordam dos obtidos neste trabalho, uma vez que não houve 
diferenças entre as medidas clínicas e radiológicas. Isso pode ser atribuído ao fato de 
Sanfridsson et al.18 não utilizarem o estabilizador podálico para a manutenção da 
posição neutra do fêmur, prejudicando o relaxamento do músculo quadríceps, além 
da irradiação contínua necessária à realização da fluoroscopia, expondo os 
componentes da amostra à ação deletéria da radiação ionizante, enquanto no 
presente estudo houve apenas uma exposição radiológica20. 

Dessa forma os resultados aqui obtidos sugerem que a padronização postural 
dos membros com o estabilizador em U de mecanismo regulável e os métodos de 
coleta favoreceram a confiabilidade e reprodutibilidade da medida. 

A utilização, nesta pesquisa, da incidência ântero-posterior com a estabilização 
postural do membro, mostrou-se de fácil aplicabilidade, permitindo adequada 
visibilização dos pontos anatômicos para a demarcação das linhas e mensuração do 
ângulo Q. Assim, a mensuração clínica do ângulo Q pode ser utilizada para avaliar 
com confiabilidade o alinhamento femoropatelar e documentar a evolução de 
tratamento. 
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CONCLUSÃO 

Considerando os dados obtidos no presente estudo, os métodos de mensuração 
clínica e radiológica do ângulo quadriciptal mostraram-se confiáveis, sendo 
comprovada sua reprodutibilidade intra e intertestes, podendo ser utilizada com 
segurança na prática clínica como um indicativo do alinhamento femoropatelar. 
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RESUMO 
Este estudo visou verificar a transição de fases no desenvolvimento do alcance em lactentes, bem 
como verificar se as mudanças nas variáveis cinemáticas seguem uma direção linear ou não-
linear dos 4 aos 6 meses de idade. Nove lactentes saudáveis foram posicionados em uma cadeira 
infantil inclinada a 50o; foram-lhes apresentados objetos esféricos e atrativos de propriedades 
distintas e as imagens de seus movimentos foram registradas. Foram analisados tridimensional-
mente 384 alcances. Constatou-se que houve aumento no índice de retidão e na velocidade 
média, e diminuição das unidades de movimento ao longo dos meses. O índice de retidão e as 
unidades de movimento tiveram distribuição não-linear e a velocidade média, direção linear. A 
transição de fase mais evidente foi a do quarto para o quinto mês. No sexto mês, o número de 
unidades de movimento permaneceu próximo ao do quinto mês e o índice de retidão apresentou 
discreta redução. Para essas variáveis, portanto, o período do quinto para o sexto mês parece ter 
sido o de maior estabilidade. Quanto à velocidade média, não foi possível verificar um ponto 
marcante de transição. Os resultados sugerem que os movimentos de alcance são aprimorados ao 
longo do período de vida analisado, mas tal aprimoramento não segue necessariamente uma 
direção linear, visto que cada variável cinemática apresenta um curso desenvolvimental diferente.  
Descritores: Desenvolvimento infantil /lactentes; Destreza motora /alcance manual; Sistemas 

dinâmicos 

ABSTRACT 
This study aimed at investigating phase transitions in the development of reaching in infants, 
as well as assessing whether changes in kinematics variables follow a linear or non-linear 
direction between the fourth and sixth months of age. Nine healthy infants were placed in a 
50°-leaning baby seat and were shown attractive spherical objects of different properties. The 
infants’ movements were recorded, and 384 reaches were analysed by using 3D movement 
reconstruction. Results showed an increase with age in both straightness index and mean 
velocity, and a decrease in the number of movement units.  Both straightness and movement 
units had a non-linear distribution, whereas mean velocity showed a linear one. The clearest 
phase transition occurred from the fourth to the fifth month. In the sixth month, the number of 
movement units was similar to the fifth month, and the straightness index was shown to 
reduce slightly. The fifth-to-sixth-month period, therefore, seems to be the most stable. 
Regarding the mean velocity, it was not possible to identify a remarkable point of transition. It 
is thus suggested that reaching movements improve during the analysed period of life, but 
such improvement does not necessarily follow a linear direction, since each kinematic 
variable shows a different developmental course. 
Key words: Child development / infants; Motor skills /reaching; Dynamic Systems 
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INTRODUÇÃO 

A compreensão da aquisição e do desenvolvimento do alcance manual em lactentes 
é, sem dúvida, um fenômeno que desafia muitos pesquisadores. O desenvolvimento 
desse comportamento manual envolve uma série de transformações, visto que os 
lactentes iniciam os movimentos de alcance de forma imprecisa, apresentando pobre 
controle da trajetória e, após alguns meses, passam a executar alcances habilidosos 
seguidos da apreensão de objetos. Entender o processo pelo qual essas transformações 
ocorrem torna-se o foco de vários estudos da área do desenvolvimento motor.  

Pesquisas pioneiras demonstraram que lactentes saudáveis iniciam o alcance 
manual por volta dos 3 a 4 meses de idade1-7. Nesse período, os movimentos de 
alcance são indiretos, não-controlados8, com trajetórias irregulares e de aparência 
atáxica6. Entretanto, com o aumento da idade, a trajetória dos alcances torna-se mais 
retilínea, controlada, aparentemente mais suave e com menor número de unidades de 
movimentos4. 

Apesar das evidências de que ao longo do tempo os movimentos de alcance dos 
lactentes tornam-se mais aprimorados, a principal questão levantada por esses autores 
é a da interpretação das mudanças ocorridas. O processo de emergência de habilidades 
motoras foi, por muito tempo, entendido como aquisições seqüenciais, graduais (lineares) 
e invariáveis do desenvolvimento9,10, tendo como único componente determinante a 
maturação do sistema nervoso central. O presente estudo, porém, foi projetado e 
executado com base na fundamentação teórica da perspectiva dos Sistemas Dinâmicos, 
na qual o desenvolvimento do alcance ocorre por mudanças de um sistema complexo, 
sob influência de múltiplos componentes11-13. Esses componentes consistem em 
fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são, por exemplo, a força 
muscular, o crescimento corporal e o desenvolvimento cerebral, sendo a relação entre 
eles não-hierárquica, auto-organizada e não-linear6. Os fatores extrínsecos são, por 
exemplo, as condições ambientais e o requerimento de tarefas. Este estudo considera, 
portanto, que as variáveis cinemáticas serão modificadas ao longo do tempo devido 
às influências desses múltiplos componentes. 

O desenvolvimento do alcance em um contexto de não-linearidade também será 
considerado neste estudo. Nesse contexto, o desenvolvimento, de forma geral, pode 
ser visto como uma série de padrões que evoluem ao longo do tempo (transição de 
fases) e que, em algum momento, possuem particular grau de estabilidade, ou seja, 
um determinado padrão é mantido14. Dessa forma, as mudanças comportamentais 
que ocorrem ao longo do tempo podem ser refletidas em períodos de pico ou de 
queda, apresentando vários níveis de estabilidade e instabilidades das variáveis 
analisadas. 

Com base na perspectiva dos Sistemas Dinâmicos, este estudo questiona se as 
mudanças nas variáveis cinemáticas do alcance seguirão uma direção linear ou não-
linear ao longo do período de 4 a 6 meses de idade. Caso seja linear, supõe-se que 
ocorrerão aumentos ou diminuições graduais e seqüenciais nos parâmetros 
cinemáticos do alcance. Por outro lado, se o desenvolvimento do alcance seguir uma 
direção não-linear, possivelmente haverá mudanças nas variáveis cinemáticas ao 
longo dos meses, as quais poderão ser caracterizadas por períodos de transição, 
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evidenciados somente por picos ou por picos intercalados com períodos de platôs 
(estabilização). Acredita-se, ainda, que a análise da trajetória da mão em direção aos 
objetos com base nas variáveis cinemáticas (espaço-temporais) do alcance servirá 
para mensurar o estado de organização dos sistemas e suas mudanças. Assim, maior 
retidão, maior velocidade e menos correções na trajetória do alcance ao longo dos 
meses deverão refletir controle dos movimentos e conseqüente ganho de 
performance. 

Este estudo de caráter longitudinal tem, portanto, a finalidade de compreender o 
desenvolvimento do alcance por meio da identificação dos limites (pontos de 
transição de fases) e da direção das mudanças nas variáveis cinemáticas, bem como 
explicar, a partir da perspectiva dos Sistemas Dinâmicos, o processo que gerou tais 
mudanças ao longo do tempo.  

METODOLOGIA 

Participantes 
Participaram do estudo nove lactentes saudáveis, três meninos e seis meninas, 

nascidos a termo (idade gestacional média de 39±1,11 semanas), com índice de 
Apgar de 8,44(±0,72) no primeiro minuto e de 10(±0) no quinto minuto. Os lactentes 
nasceram com peso adequado, com média de 3410±0,52 g. Foram avaliados 
longitudinalmente nas idades de 4 meses (4 m e 2dias ±0,85d), 5 (4 m e 26 d ±1,32d) e 6 
meses (6 m e 1 d ±2,55d), com tolerância de cinco dias anteriores ou posteriores à data do 
aniversário. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 
Humanos da Universidade Federal de São Carlos e os pais ou responsáveis pelo 
lactente assinaram previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Materiais e procedimentos 
Foram afixados marcadores esféricos do tipo “pérola” com fita dupla-face 

hipoalérgica nos punhos dos lactentes (região dorsal do carpo)15. Em seguida, os 
lactentes foram posicionados em uma cadeira infantil16 com inclinação de 50º com a 
horizontal3. Um intervalo de 10 segundos foi permitido para que o lactente se 
adaptasse na postura e os lactentes estando em estado comportamental de alerta, 
iniciavam-se os testes. Foram apresentados objetos esféricos e atrativos de propriedades 
distintas em diferentes seqüências predeterminadas para que a ordem de apresentação 
não influenciasse os resultados. Cada objeto foi apresentado a uma distância 
correspondente ao comprimento do membro superior do lactente, na linha média do 
corpo e na altura dos ombros17-19, por um período de 1 minuto ou até o lactente 
realizar sete alcances. Um intervalo de 5 segundos foi permitido após cada apresentação, 
totalizando o tempo do procedimento em aproximadamente 4 minutos e 25 segundos. 

Toda a fase experimental foi filmada por três câmeras filmadoras digitais, uma 
posicionada póstero-superiormente à cadeira onde estava o lactente e as outras duas 
localizadas anterior e diagonalmente, estando uma à direita e a outra à esquerda16, 
de modo que os marcadores do punho do lactente fossem visualizados por pelo 
menos duas câmeras ao longo de toda a trajetória do movimento de alcance. 

Sistema de análise 
As imagens foram capturadas por uma placa de captura de imagens, utilizando o 

software Adobe Premier 6.3 em arquivos com formato AVI. As imagens desses arquivos 
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foram abertas no sistema Dvideow 5.020, por meio do qual foi realizada a identificação, 
quadro a quadro, do início e final do alcance do membro superior que tocou o objeto, 
tanto das imagens referentes às câmeras situadas acima quanto lateralmente à cadeira. 
Para análise do movimento do membro superior esquerdo, por exemplo, analisamos as 
imagens das câmeras situadas acima e à esquerda do lactente. Para os alcances 
bimanuais, foi analisado o membro superior que primeiro tocou o objeto. 

O sistema Dvideow fornece as coordenadas X, Y e Z do marcador afixado no 
punho para cada quadro do movimento. O programa Matlab 6.0 foi aplicado para filtrar 
os resultados, sendo utilizado um filtro Butterworth de quarta ordem com freqüência 
de corte de 6 Hz. As variáveis índice de retidão, velocidade média e unidades de 
movimento foram calculadas por meio de rotinas também programadas no Matlab. 

As variáveis dependentes analisadas foram: 

 índice de retidão: esse índice foi obtido pelo cálculo da razão entre a menor 
distância que poderia ser percorrida (distância entre a posição inicial da mão e o 
objeto) na trajetória e a distância percorrida pela mão (trajetória total). Quanto 
mais próximo de 1 for o índice, mais próximo de um segmento de reta terá sido 
a trajetória. O índice de retidão igual a 1 indica que o lactente realizou o 
alcance na menor trajetória possível6; 

 velocidade média: foi obtida pelo cálculo da razão entre a distância percorrida e 
o tempo gasto ao longo do movimento21, com base nas coordenadas X, Y, e Z 
do marcador do punho; 

 unidades de movimento: cada unidade é definida como um pico de velocidade 
máxima entre dois picos de velocidades mínimas para os quais a diferença deve 
ser superior a 1cm/s 6. Dessa forma, uma curva com vários picos de velocidade 
máxima e mínima ilustram várias unidades de movimentos. A velocidade foi 
obtida pela norma do vetor velocidade, que é dada pela raiz quadrada da soma 
dos quadrados dos componentes X, Y e Z. 

A análise dos dados foi concentrada nos movimentos de alcance, dos quais o 
início foi determinado como o primeiro movimento direcionado e ininterrupto do 
braço em direção ao objeto. O final do alcance foi determinado como o primeiro 
quadro no qual a mão contatou o objeto. Os alcances foram excluídos quando o lactente 
apresentava falta de interesse, choro ou irritação durante a realização do movimento 
ou quando iniciou o movimento com a mão próxima (trajetória inferior a 10 quadros) 
ao objeto. 

Nas análises dos movimentos de alcance, foi aplicada a técnica paramétrica, visto 
que os dados são homogêneos (Teste de Levene de Homogeneidade de Variância, p≥0,05) e 
normais (Teste KS – normalidade, p≥0,05). O Teste ANOVA para medidas repetidas 
foi utilizado para avaliar os alcances para os objetos em todas as avaliações 
longitudinais. Contrastes pré-planejados foram testados para avaliar se o comportamento 
das variáveis apresentavam distribuição quadrática ao longo dos meses. Para todas as 
análises considerou-se um nível de significância de 0,05. 

RESULTADOS 

Um total de 432 alcances foi coletado no período de 4 a 6 meses de idade dos 
lactentes. Foram analisados 384 alcances, pois foram excluídos 12 alcances por falta 
de interesse dos lactentes e 36 por erro no experimento (lactente iniciou o movimento 
com a mão próxima ao objeto). 
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O Gráfico 1 mostra que o índice de retidão aumenta de 4 para 5 meses e há 
uma sutil diminuição de 5 para 6 meses. A ANOVA revelou diferença significativa 
entre as idades (F(2)=2,9898; p=0,05). Os contrastes demonstraram que essa variável 
apresenta um comportamento quadrático significativo (p=0,0315). 

inserir Gráfico 1 

Gráfico 1 Média e desvio padrão do índice de retidão nas idades de 4, 5 e 6 meses 

O Gráfico 2 ilustra que aos 4 meses a velocidade empregada no movimento de 
alcance foi inferior quando comparada aos demais meses. Nota-se que há um aumento 
progressivo e linear da velocidade com o aumento da idade. O teste revela diferença 
significativa entre as idades (F(2)=5,3425; p=0,005) e os contrastes caracterizam uma 
evolução linear significativa (p<0,001). 

inserir Gráfico 2 

Gráfico 2 Média e desvio padrão da velocidade média nas idades de 4, 5 e 6 meses 

Observa-se no Gráfico 3 que aos 4 meses os lactentes realizaram alcances com 
mais unidades de movimentos do que aos 5 e 6 meses. Houve uma diminuição dos 4 
para os 5 meses e uma estabilização de 5 para 6 meses. O teste revelou diferença 
significativa entre as idades (F(2)=12,8179; p<0,001); os contrastes aplicados 
revelaram distribuição quadrática significativa (p<0,001). 

inserir Gráfico 3 

Gráfico 3 Média e desvio padrão das unidades de movimento nas idades de 4, 5 e 6 meses 

DISCUSSÃO 

Este estudo mostra que, ao longo dos meses, os lactentes apresentaram alcances 
manuais com trajetórias mais retilíneas, menos unidades de movimentos e maior 
velocidade, indicando, assim, o aprimoramento desses movimentos. Todas essas 
mudanças observadas nas variáveis cinemáticas do alcance refletem maior controle 
dos movimentos e conseqüente ganho de performance, o que é consistente com 
estudos prévios que registraram aprimoramento do alcance com a idade1,4,6,21. Os 
estudos de Halverson1, Hofsten4, e Mathew e Cook21 sugerem que, ao longo do 
tempo, os lactentes ganham mais controle de seus movimentos sob influência da 
prática, o que promove mudanças nas variáveis cinemáticas. Contudo, tais estudos não 
deixam claro o motivo pelo qual a prática pode conduzir à melhora de comportamento. 
Uma ampliação do entendimento do processo de mudanças subjacente à prática foi 
desenvolvida nos estudos de Thelen e colaboradores, os quais empregaram os princípios 
da perspectiva dos Sistemas Dinâmicos5,6,14. Com base nessa perspectiva, sugerimos 
que as mudanças observadas nas variáveis cinemáticas do alcance ocorreram devido 
ao aumento da capacidade dos lactentes em captar as informações oferecidas pelos 
objetos e gerar ações motoras apropriadas. Tal suposição é reforçada pela idéia de 
Gibson22 de que a percepção guia a ação e a ação refina a percepção. Sugere-se, 
então, que a prática de movimentos diversificados durante dias, semanas e meses de 
vida é o que provavelmente permite ajustes dos movimentos dos membros superiores, 
levando, assim, ao aprimoramento das ações dos lactentes. 

Neste estudo, aos 4 meses de idade praticamente todos os lactentes apresentaram 
baixa performance de alcance, o qual foi caracterizado pelo baixo índice de retidão, 
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maior freqüência de unidades de movimento e trajetórias mais lentas. Isso indica que, 
devido ao fato de tal movimento estar apenas emergindo, ele não foi praticado 
suficientemente para ser aprimorado. Provavelmente, muitos componentes do organismo 
tiveram de ser modificados para que os lactentes realizassem alcances mais refinados 
nos meses seguintes. Desses componentes, destacam-se a atenção visual aos objetos, 
melhor acuidade visual, aumento na capacidade cognitiva, desenvolvimento do sistema 
exploratório manual22 e aumento do controle postural23, que possibilita ações mais 
aprimoradas dos braços em direção aos objetos. Acredita-se, portanto, que as mudanças 
observadas nas variáveis cinemáticas do alcance ao longo dos meses ocorreram 
devido à complexidade de influências e à interação de vários sistemas (perceptuais e 
motores), o que coletivamente determinou as possibilidades de ação dos lactentes. De 
fato, somente com a prática de movimentos dos braços atinge-se a complexidade de 
interações de vários sistemas que possibilitam o controle dos movimentos. Dessa 
forma, o aumento da rapidez, suavidade e retidão observado na trajetória dos 
movimentos direcionados aos objetos parece ser um reflexo do aumento do controle 
do movimento ao longo do tempo.  

Notavelmente, houve aumento de complexidade e refinamento do alcance ao longo 
dos 4 aos 6 meses de idade, representados pelas mudanças nas variáveis cinemáticas. 
No entanto, a evolução ao longo do tempo não seguiu necessariamente um aumento 
gradual e linear. Os lactentes apresentaram, em determinados meses, pontos de transição 
que foram evidenciados por períodos de rápida mudança (aumento ou diminuição) 
seguidos de permanência em um platô. Esses resultados são consistentes com os 
princípios da perspectiva dos Sistemas Dinâmicos de que, durante o desenvolvimento, 
uma série de padrões evolui ao longo do tempo e são identificados por períodos de 
transição de fases14,18. Tal transição pode ser marcada por períodos de maior 
instabilidade ou estabilidade. Nos períodos de instabilidade, os movimentos podem 
ser modificados, sendo evidenciados por mudanças nas variáveis analisadas. Em 
contraste, as variáveis podem permanecer em platôs quando os movimentos forem 
estáveis. A análise das variáveis cinemáticas deste estudo indica que a transição de 
fase mais evidente – quando houve aumento (Gráficos 1 e 2) ou diminuição (Gráfico 3) 
dos parâmetros – ocorreu do quarto para o quinto mês. No sexto mês, por outro lado, as 
variáveis permaneceram com valores próximos aos atingidos no quinto mês, ou 
apresentaram leve redução. Para essas variáveis, portanto, o período do quinto para o 
sexto mês parece ser um período de maior estabilidade. Nota-se, ainda, que a 
velocidade média teve curso diferente das demais, visto que houve um aumento 
aparentemente linear evidenciado pelo aumento nas médias das velocidades com o 
aumento da idade. Assim, não foi possível verificar um ponto marcante de transição 
para essa variável na faixa etária estudada. Contudo, se os lactentes fossem 
acompanhados por mais alguns meses, esse ponto de transição possivelmente seria 
revelado. 

Os resultados deste estudo indicam que as mudanças no desenvolvimento do 
alcance podem ter diferentes freqüências e direções, ou seja, algumas mudanças podem 
ser não-lineares com pico em queda ou em elevação. Dessa forma, não é possível 
fazer forte inferência de que todas as variáveis analisadas no desenvolvimento terão 
um curso desenvolvimental gradual e linear; contudo, podemos descrever tanto a 
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tendência comportamental predominante dessas variáveis como sua estabilidade e 
mudanças.  

Em termos dinâmicos, a transição de fases no desenvolvimento é explicada pela 
relação dinâmica entre a tendência de organização existente no organismo e as 
influências ambientais que modulam a aquisição e o refinamento dos comportamentos 
motores24. Sendo assim, o lactente apresenta um sistema que se auto-organiza no 
curso de seu desenvolvimento, apresentando, em cada momento, um estado relacional 
entre o organismo e o ambiente25.  

CONCLUSÕES 

Os achados do presente estudo mostram que ao longo dos meses os movimentos 
de alcance manual são aprimorados, o que ilustra o ganho de performance nesse 
período de vida. No entanto, o aprimoramento dos movimentos ao longo dos meses 
não segue simplesmente uma direção linear, mas cada variável cinemática apresenta 
um curso desenvolvimental diferente. Dessa forma, os sistemas orgânicos parecem 
selecionar estratégias para controlar e coordenar os movimentos a fim de manter a 
retidão, a velocidade e o número de correções adequadas às exigências da tarefa. 

Com tais evidências, deve-se levar em consideração que, no processo de 
desenvolvimento motor normal, o alcance manual pode não seguir um aumento 
linear de complexidade – e isso não implica atraso no desenvolvimento. Sugere-se, 
portanto, que novos estudos sejam realizados em lactentes atípicos para que seja 
possível verificar como essas variáveis evoluem ao longo do tempo, bem como 
identificar se o sistema possui a mesma flexibilidade em mudanças de fases e de 
linearidade e não-linearidade dos lactentes saudáveis. 
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RESUMO 
Este estudo visou avaliar o efeito da imobilização aguda (três dias) dos músculos da pata 
posterior de ratos sobre o perfil metabólico e morfométrico. Dez ratos Wistar foram divididos 
em dois grupos (n=5 cada), controle e o grupo dos que tiveram uma pata posterior imobilizada com 
órtese de resina acrílica em posição neutra de tornozelo durante três dias. Após esse prazo, 
foram avaliados: conteúdo de glicogênio dos músculos sóleo (S), extensor longo dos dedos (ELD), 
gastrocnêmio branco (GB), gastrocnêmio vermelho (GV) e tibial anterior (TA), peso, área das 
fibras e tecido conjuntivo intramuscular do sóleo. Os dados coletados foram submetidos a análise 
estatística com índice de significância fixado em p<0,05. A imobilização não promoveu alterações 
significativas (p>0,05) nas reservas de glicogênio do músculo sóleo e no GV; houve porém 
redução significativa de 26% no GB, 40% no ELD e 36% no TA. Além disso, a imobilização não 
promoveu redução significativa do peso muscular do sóleo. A análise morfométrica mostrou 
redução significativa de 31% na área das fibras do sóleo e aumento significativo de 279% na 
densidade do tecido conjuntivo intramuscular. Conclui-se que as alterações morfométricas são 
evidenciadas já na fase aguda da imobilização, antecedendo as metabólicas e a do peso do sóleo. 
Isso leva a ressaltar a importância da intervenção fisioterapêutica durante a fase aguda da 
imobilização, para minimizar alterações musculoesqueléticas também observadas a longo prazo. 
Descritores: Imobilização /aguda; Músculo esquelético/ metabolismo/ morfometria  

ABSTRACT  
The aim of this work was to evaluate the effect of acute (three-day) immobilization in rats 
hindlimb muscles onto the metabolic and morphologic profile. Ten Wistar rats were divided 
into two groups (n=5 each): control group and that of immobilized limb with acrylic resin 
orthosis in ankle neutral position during three days. After this period, analyses made were: 
glycogen reserves of the soleus muscle (S), extensor digitorum longus (EDL), white 
gastrocnemius (WB), red gastrocnemius (RG) and tibialis anterior (TA), soleus weight, fiber 
area, and intramuscular connective tissue. Data were statistically treated, with significance set at 
p<0,05. Immobilization did not promote significant alterations in S glycogen reserves and in 
RG; however, there was significant reduction (of 26%) in the WG, 40% in ELD and 36% in TA. 
Moreover, immobilization did not promote significant reduction in S weight. The morphometric 
analysis showed significant reduction of the S fiber area in 31%, as well as significant increase 
(of 279%) in intramuscular connective tissue. It may thus be said that morphologic alterations 
take place during the immobilization acute phase, preceding S weight and metabolic changes. 
These data highlight the importance of early physical therapy intervention during the short-
term immobilization phase, aiming at minimizing skeletal muscle alterations also observed in 
the long term. 
Key words: Immobilization /short-term; Muscle, skeletal / metabolism / morphometry 
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INTRODUÇÃO 

A imobilização é freqüentemente utilizada para o tratamento de desordens 
ortopédicas, apesar de induzir efeitos deletérios como hipotrofia muscular, proliferação 
do tecido conjuntivo, redução de extensibilidade, força e resistência muscular 1-4. 

O desuso muscular induz proliferação do tecido conjuntivo intramuscular tanto 
no perimísio quanto no endomísio, além de induzir aumento da renovação (turnover) 
do colágeno no tecido conjuntivo5-8. Simultaneamente, ocorre redução na área das 
fibras musculares, bem como na densidade dos capilares9,10. A homeostasia 
metabólica das fibras musculares também pode ser comprometida pelo desuso 
muscular, induzindo ao quadro de resistência à insulina e a um estado catabólico nos 
músculos esqueléticos afetados de humanos4. 

Historicamente, vários modelos experimentais foram desenvolvidos para determinar 
as mudanças que ocorrem no músculo após um período de imobilização. Técnicas 
invasivas como desnervação, tenotomia, fixação da articulação por meio de pinos, bem 
como as não-invasivas, como imobilização por órteses de gesso, de resina acrílica, de 
tecido de algodão, suspensão do corpo e repouso em leito, fornecem a base científica 
para o conhecimento das alterações provocadas pelo desuso muscular11,12. 

Além dos diversos modelos utilizados para o estudo do desuso muscular, outros 
fatores se diferenciam como o tipo de fibra muscular analisada, a posição articular, o 
material utilizado para a confecção do dispositivo e, ainda, o período de imobilização. 

A literatura apresenta vários trabalhos que utilizaram diferentes períodos de 
desuso muscular. Em 1998, Thompson et al.13 observaram os efeitos da suspensão na 
função dos músculos sóleo e gastrocnêmio, relatando redução de peso em 19% no 
sóleo e 13% no gastrocnêmio após uma semana de desuso. Mercier et al.14 estudaram a 
suspensão após 21 dias e observaram uma redução de 40% no peso do músculo sóleo 
e 18% no músculo extensor longo dos dedos. Em 2004, Kourtidou-Papadeli et al.15 

relataram redução do peso muscular de 33,87% no sóleo e 15,08% no extensor longo 
dos dedos durante um período de 45 dias de imobilização. Assim, pode-se observar 
nos diversos estudos que, em um mesmo modelo, há diferentes respostas teciduais, 
decorrentes das variações do tempo de desuso. 

Alguns autores sugerem que a maioria das mudanças ocorre nos primeiros sete 
dias7,8,16. Outros trabalhos apontam evidências que, antes de um período de quatro 
dias de desuso, já existem alterações no peso e área das fibras musculares5,17-19. 

A manutenção do peso muscular é controlada por um balanço na síntese e na 
degradação das proteínas intramusculares. Nesse sentido, alguns trabalhos relatam que a 
síntese protéica decresce rapidamente nas primeiras horas de desuso muscular20,21. 
Na mesma linha de pesquisa, Williams e Goldspink8 demonstraram que as alterações na 
proliferação do tecido conjuntivo são evidenciadas precocemente no músculo sóleo 
imobilizado em posição encurtada, já que apenas dois dias após a imobilização 
houve rápido aumento na quantidade de tecido conjuntivo no perímisio. 

Diante dessas observações, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
imobilização aguda (três dias) por órtese (de resina acrílica) em músculos de membro 
posterior de ratos sobre o perfil metabólico e morfométrico. 
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METODOLOGIA 

Ratos Wistar (3 a 4 meses, 250-300g) foram mantidos em condições controladas 
de biotério, recebendo água e ração ad libitum e tratados segundo recomendações do 
Guide for care use of laboratory animals22. A caixa, contendo três animais, tinha a 
dimensão de 40x30cm e foi forrada com jornal, já que a serragem poderia entrar no 
compartimento interno da órtese, podendo provocar lesões cutâneas. Os animais foram 
divididos em dois grupos (n=5 cada): controle (GC) e imobilizado durante três dias (GI). 

Para a imobilização, os ratos foram anestesiados com pentobarbital sódico (40 
mg/kg peso) e o membro posterior esquerdo imobilizado com o modelo de resina 
acrílica, o qual foi adaptado no membro posterior dos ratos, associado a uma cinta de PVC 
(diâmetro 40mm) revestida com látex, a dois rotadores laterais (15 mm de extensão), 
os quais permitiram sua movimentação11(Figura 1a). O conjunto, com aproximadamente 
22,72±2,25 (média±dp) gramas não interferiu na deambulação do animal, havendo 
descarga de peso no membro imobilizado durante a deambulação (Figura 1b). 

inserir Figura 1- p.f.substituir A e B maiúsculas por a e b minúsculas 

Figura 1 a: órtese em posição neutra do tornozelo constituída do modelo de resina acrílica (1), 
rotadores laterais (2) e cinta abdominal (3). b: adaptação da órtese no membro 
posterior esquerdo, mantendo a articulação do tornozelo em posição neutra 

Após o período experimental, foram avaliados: conteúdo de glicogênio dos 
músculos sóleo (S), extensor longo dos dedos (ELD), gastrocnêmio branco (GB), 
gastrocnêmio vermelho (GV) e tibial anterior (TA), peso do sóleo, área das fibras e 
tecido conjuntivo intramuscular do sóleo. 

Para a determinação do glicogênio muscular seguiu-se o protocolo descrito por Siu 
et al.23, que consiste na digestão das amostras musculares em KOH 30% a quente e o 
glicogênio precipitado pela passagem por etanol. Entre uma fase e outra da precipitação, 
a amostra foi centrifugada a 3.000 rpm (rotações por minuto) durante 15 minutos. O 
glicogênio precipitado foi submetido à hidrólise ácida na presença de fenol. Os 
valores foram expressos em mg/100 mg de peso úmido. 

Para a análise morfométrica do sóleo, o segmento ventral foi fixado e tamponado 
em solução de formol a 10%. O material foi processado em parafina obtendo-se vários 
cortes transversais não-seriados de 7µm de espessura, que foram corados pela 
Hematoxilina-Eosina (HE). Foi utilizado um sistema de análise de imagens constituído 
do software Image Pro-plus 4.0 (Media Cybernects), câmera digital (JVC) acoplada a 
um microscópio (Zeiss) com integração a um microcomputador. Todas as imagens 
foram obtidas com objetiva de 10x. 

Foram analisadas as áreas de 375 fibras do músculo sóleo por animal, assim 
escolhidos: 15 fibras por área, sendo 5 áreas por corte, num total de 5 cortes por 
animal. Utilizou-se um retículo quadriculado para a escolha de 15 fibras por corte, 
aleatoriamente, que coincidiam com as interseções de retas. Para a análise da 
densidade do tecido conjuntivo intramuscular foi utilizado o sistema de planimetria 
por contagem de pontos proposto por Mathieu et al.24 e a quantificação foi realizada 
por meio de um retículo com quadrados de 2.500 µm2 contendo 56 intersecções de 
reta. Foram contados os pontos coincidentes no endomísio e perímisio, em 5 áreas 
por corte, sendo 5 cortes por animal, perfazendo um total de 1.400 pontos por 
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animal. Desse modo, a área relativa do tecido conjuntivo (densidade de área) foi 
calculada dividindo-se a soma do número de pontos coincidentes nas intersecções de 
reta sobre o tecido conjuntivo (endomísio e perimísio) pelo número total de pontos. 

Apesar de cinco músculos do membro posterior serem escolhidos para a análise 
metabólica, o sóleo foi o escolhido para a morfométrica por ser o músculo que 
apresenta maior grau de atrofia segundo a literatura, devido ao fato de ser 
predominantemente composto de fibras tipo I, ou seja, fibras posturais, além de 
uniarticular1, 25-27. 

A análise estatística foi realizada inicialmente pelo teste de normalidade 
Kolmogorov-Smirnov. Para as variáveis peso muscular e glicogênio, que apresentaram 
distribuição normal, foi utilizado o teste t de Student. Para as variáveis área das fibras 
musculares e densidade do tecido conjuntivo foi utilizado o teste das ordens 
assinaladas de Wilcoxon, já que as mesmas não apresentaram distribuição normal. 
Em todos os cálculos foi fixado um nível crítico de 5% (p<0,05). 

RESULTADOS 

A imobilização do membro posterior durante três dias não promoveu alterações 
significativas (p>0,05) nas reservas de glicogênio do músculo sóleo e no GV, 
conforme mostra a Tabela 1. Por outro lado, houve redução significativa (p<0,05) de 
26% no GB, 40% no ELD e 36% no TA. Vale destacar que a imobilização não 
promoveu redução significativa (p>0,05) no peso muscular do sóleo (GC: 123,5±5,28; 
GI: 127,2 ± 13,59). 

Tabela 1 Concentração (média±dp) de glicogênio (mg/100mg) dos músculos sóleo, 
gastrocnêmio branco (GB), gastrocnêmio vermelho (GV), extensor longo dos dedos 
(ELD) e tibial anterior (TA) nos grupos controle (GC) e imobilizado (GI) 

Grupos S GB GV ELD TA 

GC 0,37±0,09 0,48±0,05 0,40±0,03 0,38±0,07 0,34±0,08 

GI 0,35±0,02 0,31±0,03* 0,37±0,02 0,23±0,05* 0,22±0,02* 

n=5; p<0,05; *comparado ao C 

Quanto à análise morfométrica, a imobilização promoveu redução significativa 
(p<0,05) da área das fibras do músculo sóleo em 31% (Tabela 2), bem como aumento 
significativo (p<0,05) da densidade do tecido conjuntivo intramuscular em 279% em 
relação ao grupo controle, conforme mostram a Tabela 3 e a Figura 2. 

Tabela 2 Mediana da área das fibras (µm2) do sóleo nos grupos controle (GC) e imobilizado (GI) 

Grupos 1º Quartil Mediana 3º Quartil 

GC 2180,23 2496,13 2878,66 

GI 1382,704 1733,59 * 2099,445 

n=5; p<0,05; *comparado ao C 

Tabela 3 Mediana da densidade de área (%) do tecido conjuntivo dos grupos controle (GC) e 
imobilizado (GI) 

Grupos 1º Quartil Mediana 3º Quartil 

GC 7,14 8,93 10,71 

GI 26,79 33,93 * 41,07 

n=5; p<0,05; *comparado ao C 
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inserir Figura 2 por aqui - idem A e B por a e b  
Figura 2  a: imagem das fibras do sóleo do grupo controle. b: imagem do sóleo do grupo 

imobilizado. Nota-se redução da área das fibras musculares (*) e aumento do tecido 
conjuntivo em relação ao grupo controle (⇒) 

DISCUSSÃO 

A imobilização muscular, condição freqüente na prática clínica da fisioterapia, 
pode comprometer a homeostasia metabólica das fibras musculares, além de causar 
hipotrofia muscular, alterações do tecido conjuntivo, redução das reservas de glicogênio, 
da creatina quinase, dos sarcômeros em série, da força e resistência à fadiga21. 

Tem sido observado que a maior vulnerabilidade das fibras musculares lentas (tipo 
I) é devido a diferenças de metabolismo, quando comparadas às fibras musculares 
rápidas (tipo II), sendo que a imobilização parece ter efeitos diferentes na síntese 
protéica dos diferentes tipos de fibras musculares25. Nesse sentido, foi observado que 
as enzimas oxidativas respondem por meio da diminuição de sua atividade durante a 
imobilização, sugerindo que as fibras musculares que têm metabolismo predominante-
mente oxidativo (tipo I) são as mais susceptíveis à atrofia muscular1. 

Além da susceptibilidade à atrofia inerente ao metabolismo das fibras tipo I, 
outro fator que determina essa condição são as características de fibras posturais. 
Nesse sentido, Ploug et al.27 relacionaram a maior susceptibilidade do sóleo à atrofia 
por inatividade devido a ser este um músculo postural e ter uma atividade basal maior 
do que os não-posturais. Esses estudos corroboram a afirmação de Lieber26, reforçando 
o que a literatura relata, de que os músculos considerados antigravitacionários, os 
uniarticulares e os que possuem maior proporção de fibras lentas são os mais 
vulneráveis à atrofia induzida pelo desuso muscular.  

Sendo assim, o músculo sóleo, predominantemente composto por fibras tipo I, 
foi o escolhido para a análise morfométrica devido a sua maior susceptibilidade à 
atrofia muscular inerente ao desuso. A análise do conteúdo de glicogênio também foi 
realizada nesse músculo, além dos demais que compõem o tríceps sural e o 
compartimento anterior do membro inferior. 

Com relação ao peso do músculo sóleo, não foi observada redução significativa, 
nem de suas reservas de glicogênio. Por outro lado, ocorreu redução significativa na 
área da fibra, além do aumento do tecido conjuntivo. Apesar de neste estudo não se 
revelarem alterações no conteúdo de glicogênio e no peso do sóleo no período de três 
dias, em estudo anterior11 já relatamos alterações metabólicas e morfológicas em 
músculos submetidos a sete dias de imobilização articular, sugerindo-se que o 
estímulo agudo de imobilização no presente estudo não foi suficiente para promover 
alterações metabólicas ou no peso do músculo sóleo. 

Outros estudos também demonstraram que a maioria das mudanças no sistema 
musculoesquelético ocorre nos primeiros sete dias de desuso muscular 7,8,16. Apesar 
de existir um consenso na literatura sobre as alterações mais evidentes no período de 
sete dias, este trabalho observou modificações nos parâmetros morfométricos no sóleo 
mesmo no período de três dias, além do comprometimento metabólico dos outros 
músculos, como GB, TA e ELD. Vale destacar que o sóleo e o GV, de fibras tipo I, não 
reduziram suas reservas de glicogênio, diferentemente dos outros músculos, 



 

 43

predominantemente compostos de fibras tipo II. Isso pode ser justificado pela diferença 
de metabolismo nas fibras de tipos I e II, já que as fibras tipo I têm metabolismo do 
tipo oxidativo e as do tipo II metabolismo predominantemente glicolítico. As fibras 
oxidativas obtêm energia por meio de várias reservas como os ácidos graxos livres, 
fosfocreatina e glicogênio. Por outro lado, as fibras de metabolismo glicolítico 
mobilizam energia principalmente por meio da glicogenólise28. 

Nesse sentido, possivelmente ocorreu redução do conteúdo de glicogênio nas 
fibras do tipo II por ser este utilizado como principal substrato para obtenção de 
energia, fato não observado para as fibras tipo I. No estudo de Silva et al.11, observou-
se que sete dias de imobilização foram suficientes para a redução das reservas de 
glicogênio tanto nas fibras tipo I quanto nas tipo II, sugerindo que o tempo de desuso 
muscular pode ser um fator determinante para essa resposta. 

De maneira geral, a imobilização por diferentes períodos resulta em atrofia 
variando de 15% a 70%, dependendo dos animais utilizados e das fibras avaliadas22. 
Gomes et al.9 observaram redução de 43% da área da fibra do músculo sóleo 
imobilizado durante três semanas. Kannus et al.10 relataram redução de 69% da área da 
fibra do músculo sóleo imobilizado por meio de aparelho gessado durante três semanas.  

Outros trabalhos efetuaram a avaliação dos efeitos da imobilização aguda no 
comprometimento do sistema musculoesquelético. Williams e Goldspink8 imobilizaram 
a articulação do tornozelo em posição encurtada e alongada durante duas semanas e 
não observaram alterações no diâmetro da fibras do músculo sóleo após dois dias de 
imobilização. Por outro lado, Smith et al.19 avaliaram o sóleo de coelhos no segundo 
e sexto dia após imobilização em posição encurtada e observaram redução no peso 
muscular (15%), bem como na área de secção transversa (16%) em apenas dois dias 
de imobilização, sendo que a redução foi mais significativa no sexto dia. Outros 
autores também relataram redução (19%) do peso muscular do sóleo de ratos após 
quatro dias de imobilização18. 

Resultados semelhantes foram descritos por Ahtikoski et al.5, que estudaram a 
imobilização articular durante três dias em ratos e observaram redução de 20% do peso 
do músculo sóleo em posição encurtada e 17% em posição alongada. Bodine et al.17 

compararam o peso do gastrocnêmio de ratos em três modelos de desuso 
(imobilização, suspensão e denervação). Concluíram que já nos primeiros três dias de 
desuso ocorreu redução de aproximadamente 10% do peso muscular nos três modelos 
estudados.  

A redução da área das fibras, bem como do peso do músculo sóleo ocorre pelas 
modificações no balanço da síntese e degradação protéica, já evidenciada nas fases 
iniciais do desuso muscular. Nesse sentido, Booth e Sneider20 demonstram que 
ocorre redução na síntese protéica de 37% já nas primeiras 6 horas de imobilização. 
Ainda foi observada, nas primeiras 24 horas de suspensão, redução de 50% na síntese 
de proteínas do músculo sóleo de ratos21. Esses trabalhos corroboram os resultados 
deste estudo, já que foi observada redução de 31% na área das fibras do músculo 
sóleo imobilizados durante 3 dias. 

Em relação à densidade de área do tecido conjuntivo do músculo sóleo, os 
resultados do presente estudo são semelhantes aos de outros pesquisadores que 
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demonstraram aumento da densidade na condição de imobilização. Nesse contexto, 
Williams e Goldspink8 observaram que, em apenas dois dias de imobilização na 
posição encurtada, o sóleo apresentou aumento na quantidade de tecido conjuntivo 
no perímisio. Ainda foi constatado que as fibras de colágeno do perímisio apresentavam 
um ângulo de fixação mais agudo do que o observado nos músculos normais, com 
conseqüente diminuição da elasticidade muscular e aumento da tensão passiva. Outros 
autores relataram redução da concentração do colágeno tipo IV no músculo sóleo de 
ratos após três dias de imobilização em posição encurtada e alongada em ratos5. 

Para Józsa et al.3, independente do modelo de desuso muscular estudado 
(imobilização, tenotomia ou denervação), a quantidade de tecido conjuntivo 
intramuscular aumenta significativamente, variando de 50% a até 700%. Além disso, 
outros autores demonstraram que o aumento da densidade do tecido conjuntivo 
ocorre no endomísio e perimísio10. Também foi relatado que durante a imobilização 
ocorre aumento do turnover do colágeno no tecido conjuntivo exposto à 
imobilização8. Segundo Amiel et al.21, a falta de forças fisiológicas atuando sobre o 
colágeno durante o desuso muscular impede a formação de ligações cruzadas, dando 
origem a fibras imaturas que são responsáveis pela fibrose. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que as alterações morfométricas já são evidenciadas na fase aguda da 
imobilização, antecedendo as alterações no glicogênio e de peso do músculo sóleo. 
Por outro lado, os demais músculos predominantemente compostos de fibras tipo II 
apresentaram alterações nas reservas glicogênicas. Vale pois ressaltar a importância 
da intervenção fisioterapêutica durante a fase precoce da imobilização, visando 
minimizar as alterações musculoesqueléticas também observadas a longo prazo. 
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RESUMO 
Visou-se investigar a reprodutibilidade de medições eletromiográficas durante contração isométrica 
fadigante nos músculos reto femoral, vasto medial e vasto lateral. Dez voluntários saudáveis 
(cinco homens e cinco mulheres) foram selecionados e avaliados em dois dias (teste e re-
teste) com uma semana de intervalo. Os sinais eletromiográficos do reto femoral, vasto medial 
e vasto lateral foram registrados durante contração sustentada isométrica a 80% da contração 
isométrica voluntária máxima mantida até a exaustão (considerada quando do decréscimo em 
20% dos valores iniciais). A fadiga no mecanismo extensor do quadríceps foi descrita utilizando-
se três medidas para a freqüência mediana: inicial, final e valor normalizado. Os dados 
eletromiográficos iniciais, finais e normalizados mostram pouca variação, indicando similaridade 
entre as medidas; foi constatada alta confiabilidade para os três músculos avaliados. Torna-se 
evidente, pelo declínio dos valores da freqüência mediana, o processo de fadiga muscular, 
relacionado a mudanças fisiológicas do músculo. Os altos valores do índice de correlação 
intra-classe encontrados no teste e re-teste indicam a reprodutibilidade da medição da fadiga 
muscular pela contração sustentada do músculo quadríceps femoral, demonstrando que a 
metodologia proposta é fidedigna e confiável, permitindo que seja utilizada como base para 
obtenção de indicadores de fadiga muscular. 
Descritores: Eletromiografia; Fadiga muscular; Músculo quadríceps; Reprodutibilidade de testes 

ABSTRACT  
The purpose of this study was to determine test-retest reliability of electromyography (EMG) 
during sustained fatiguing contractions of the quadriceps. Ten healthy subjects (five male, five 
female) were tested on two days, one week apart. Surface EMG was recorded from rectus 
femoris, vastus lateralis and vastus medialis during sustained isometric contractions at 80% of 
maximal voluntary contraction held to exhaustion. Quadriceps fatigue was described using 
three measures for recorded median frequencies (MDF): initial, final, and normalized. Collected 
initial, final and normalized values showed little variation, indicating similarity between the 
measures; high reliability (ICC, Intraclass Correlation Coefficient = 0.60-0.85) was found for all three 
muscle groups at contraction level. The gradual decline in median frequency values clearly 
exposes the process of muscle fatigue, related to muscles' physiological changes. The high 
ICC values found point to reproducibility of measuring muscular fatigue during femoral 
quadriceps sustained contraction, showing that the proposed methodology is reliable and 
trustworthy, hence may be used to assess muscular fatigue. 
Key words: Electromyography; Muscle fatigue; Quadriceps muscle; Reproducibility of results 
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INTRODUÇÃO 

O termo fadiga descreve uma condição em que um músculo não é mais capaz 
de gerar ou sustentar a produção de força esperada. A fadiga é altamente variável, e é 
influenciada pela intensidade e duração da atividade contrátil, pela condição de a 
fibra muscular estar usando metabolismo aeróbio ou anaeróbio, pela composição do 
músculo e pelo nível de condicionamento físico do indivíduo1. A fadiga muscular é 
considerada um processo fisiológico, causada pela contínua atividade de contração 
muscular que leva ao aumento da amplitude e duração dos potenciais eletromiográficos, 
devido aos processos de recrutamento por somação das unidades motoras2. 

Existem vários métodos para quantificar a fadiga em humanos durante a 
atividade muscular3. Dentre eles, destaca-se a eletromiografia de superfície (EMG), 
que é não-invasivo e objetivo para medir o processo fisiológico que ocorre durante a 
atividade muscular sustentada, aceito e estabelecido para quantificar a fadiga4. 

A eletromiografia tem sido utilizada para estudar aspectos fisiológicos da 
atividade muscular. A reprodutibilidade dos parâmetros espectrais do sinal EMG em 
músculos tem sido analisada por diferentes autores3,5-9, referindo-se à consistência 
da ferramenta de medida utilizada. Um método reprodutível é aquele que apresenta 
erro de medida pequeno6. A eletromiografia de superfície pode ser influenciada por 
propriedades fisiológicas, como a característica muscular da fibra, e não-fisiológicas, 
como o tamanho do eletrodo5. Podem ocorrer variações no local de reaplicação do 
eletrodo e na preparação da pele10. Assim, é importante estabelecer a 
reprodutibilidade da medida derivada do sinal EMG para avanços clínicos e de 
pesquisa, especialmente quando o sinal é utilizado para determinar diferenças na 
performance muscular no tempo em um mesmo indivíduo e em indivíduos 
diferentes5. 

Alguns estudos têm testado a reprodutibilidade da eletromiografia para avaliar a 
fadiga muscular. Mathur et al.5 avaliaram a fadiga do músculo quadríceps em indivíduos 
saudáveis durante a contração isométrica com intervalo de uma semana entre cada 
avaliação. Arnall et al.11 avaliaram a fadiga durante contração isométrica do músculo 
paravertebral com intervalo de três dias entre cada avaliação. Os dois estudos 
concordam sobre a eficácia da eletromiografia para avaliar a fadiga, porém com o 
cuidado de sempre manter os mesmos parâmetros, como colocação do eletrodo, 
preparação da pele, posição do membro e tarefa executada pelo sujeito, pois 
qualquer mudança em um desses parâmetros pode interferir nos resultados. 

Avaliar a reprodutibilidade de diversos parâmetros do sinal EMG pode fornecer 
informação sobre quais variáveis se modificam em função de intervenções e quais são 
modificadas pelo acaso. 

Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a reprodutibilidade na 
avaliação de medidas eletromiográficas durante contração isométrica fadigante nos 
músculos reto femoral, vasto medial e vasto lateral, com uma semana de intervalo 
entre a primeira e a segunda avaliação (teste e re-teste). 

METODOLOGIA 

Participaram deste estudo dez voluntários adultos jovens e saudáveis, sendo 
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cinco homens e cinco mulheres, sem história prévia ou associada de doenças 
cardiorrespiratórias, neuromusculares ou ortopédicas que comprometessem o 
movimento de extensão do joelho dominante e apresentassem força grau cinco. O 
experimento foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) do 
Centro Universitário Nove de Julho – Uninove (segundo a resolução CNS 196/96, do 
Conselho Nacional de Saúde, de 10/10/96). Todos os voluntários foram informados 
do protocolo de estudo e receberam orientação sobre o procedimento a que seriam 
submetidos, além de assinarem o Termo de Consentimento livre e esclarecido. 

Para garantir homogeneidade na coleta dos dados, foi proposto e realizado o 
seguinte protocolo: a) verificação da temperatura da sala (aproximadamente 24º), 
adequada para o funcionamento do equipamento; b) calibrações e configurações dos 
canais a serem utilizados; c) análise da linha de base em repouso, a fim de constatar o 
funcionamento e calibração do EMG; d) averiguação da perfeita ordem de todos os 
materiais complementares à realização da coleta de dados, como fita adesiva, 
goniômetro, algodão e ficha de controle dos dados. 

Durante a coleta dos dados, os voluntários permaneceram sentados em uma 
cadeira sem encosto, com joelhos fletidos a 60º graus, mãos cruzadas sobre o tórax e 
tronco ereto. Uma célula de carga, modelo SV-100, com capacidade nominal de 100 
Kg, construída de alumínio anodizado, com sensibilidade de ±10% foi fixada ao redor 
do tornozelo e à cadeira por uma corrente inextensível. 

O sistema de aquisição de sinais EMG utilizado consistiu de três pares de 
eletrodos de superfície do tipo ativo, bipolar e diferencial, utilizado para captação da 
atividade elétrica dos músculos. O sinal foi pré-amplificado no eletrodo diferencial 
com ganho de 10 vezes e razão do modo comum de rejeição igual a 80 dB, e uma 
freqüência de amostragem de 2000 Hz. Os dois componentes do sistema de aquisição 
de sinais foram conectados a um módulo condicionador de sinais, onde os sinais 
analógicos foram filtrados com filtro passa-banda de 10 Hz a 500 Hz, e amplificados 
novamente, com um ganho de 100 vezes, totalizando portanto um ganho final de 
1000. 

Os eletrodos de superfície foram colocados sobre os músculos reto femoral, 
vasto medial e vasto lateral do membro inferior dominante, a uma distância de 15 cm, 
7 cm e 5 cm da patela, respectivamente, acompanhando o sentido longitudinal das 
fibras musculares. A técnica de localização do ponto motor empregada foi a mesma 
sugerida por Dainty e Norman12 que, conforme relatado por Araújo et al.13, está 
sujeita a menos erros sistemáticos. 

Foi pedido ao voluntário que realizasse três repetições da força máxima de 
extensão do joelho, obtendo-se uma média. Do produto da força isométrica obtida 
pelo braço de alavanca, obtivemos o torque médio gerado, do qual se calculou 80%, 
que seria o valor em que o voluntário deveria manter a contração isométrica do 
músculo quadríceps femoral até a fadiga, quando o teste era finalizado. O ponto de 
fadiga das contrações foi determinado quando o torque do voluntário tinha um 
decréscimo de 20% do nível inicial. 

O procedimento foi repetido por todos os voluntários após uma semana de 
intervalo, no mesmo local e horário onde foi realizada a primeira avaliação. 
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Para a análise dos dados utilizou-se a média e desvio padrão para descrever o 
início e final dos valores obtidos; a freqüência normalizada foi calculada pela razão 
entre os valores finais pelos iniciais, ou seja, média do sinal EMG adquirido no 
segundo final pelo do segundo inicial. Transformada Rápida de Fourier (FFT) foi o 
método escolhido para calcular a freqüência mediana (MDF) com um janelamento 
(slice) de 1 segundo. 

O método estatístico utilizado para analisar a variância dos dados foi o índice 
de correlação intra-classes (ICC, intraclass correlation coeficient). Para coeficientes de 
confiabilidade, valores obtidos entre 0,00 e 0,25 indicam muito baixa correlação; 
0,26 a 0,49, baixa correlação; 0,50 a 0,69, correlação moderada; 0,70 a 0,89, alta 
correlação; e 0,90 a 1,00, correlação excelente.  

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra os dados demográficos dos participantes. Os voluntários eram 
adultos saudáveis, com idade entre 20 e 23 anos, sendo cinco do sexo masculino e 
cinco do sexo feminino, média de idade semelhante entre os sexos porém com massa 
e altura média de 85,6 Kg e 1,80 cm nos homens e 55 kg e 1,58 cm nas mulheres. 

Tabela 1   Dados demográficos dos participantes (n =10) 

Sujeitos Sexo Idade (anos) Massa (Kg) Altura (m) 

1 

2 

M 

M 

20 

20 

84 

92 

1,85 

1,88 

3 M 20 88 1,78 
4 M 21 79 1,78 

5 M 23 85 1,72 

Média  20,8 85,6 1,80 

6 F 21 60 1,60 

7 F 20 49 1,55 
8 F 21 52 1,49 
9 F 21 55 1,52 

10 F 20 59 1,75 

Média  20,6 55 1,58 
 

Torque mensurado 
Todos os voluntários completaram as duas sessões de avaliação. A média do 

torque máximo obtido para todos os voluntários no membro dominante foi de 102 ± 
35 Nm no primeiro dia e 105 ± 42,1 Nm no segundo dia, o que através do ICC, 
demonstra uma confiabilidade na metodologia empregada (ICC = 0,93). 

O tempo de duração da contração sustentada a 80% da contração isométrica 
máxima também mostrou uma reprodutibilidade muito alta quando analisada pelo ICC. 
A média foi de 82±11 s no primeiro dia e 88±18 s no segundo dia (ICC = 0,96). 

Freqüência mediana 
Os valores iniciais e finais da freqüência mediana, bem como os valores 

normalizados (razão entre freqüência mediana final e freqüência mediana inicial) são 
apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2  Freqüência mediana para 80% da contração voluntária isométrica máxima (média e 
desvio padrão) 

Reto femoral Vasto medial Vasto lateral 
80% da CVM 1a Avaliação 2a Avaliação 1a Avaliação 2a Avaliação 1a Avaliação 2a Avaliação

Início (Hz) 85,2± 12,3 92,4 ± 13,8 82,8 ± 10,5 83,9 ± 8,9 79,6 ± 12,3 81,2 ± 11,9

Final (Hz) 69,3 ± 11,5 73,6 ± 13,4 65,6 ± 14,2 66,4 ± 12,5 63,2 ± 11,8 64,8 ± 12,5

Normalizado (Hz)* 0,81 ± 0,03 0,79± 0,065 0,79± 0,022 0,79± 0,014 0,81± 0,084 0,83± 0,021

* Normalizado: MDF= final MDF/inicial MDF 
Como se pode observar, comparando os valores iniciais, finais e normalizados 

houve pouca variação, indicando similaridade entre as medidas. 

O processo de fadiga, durante a contração voluntária isométrica a 80% da força 
máxima, torna-se evidente pelo declínio dos valores da freqüência mediana, que 
estão relacionadas com mudanças fisiológicas do músculo, como a forma de onda dos 
potenciais de ação das unidades motoras afetadas por alterações na velocidade de 
condução das fibras musculares. Essa velocidade diminui devido a mudanças no pH 
muscular que, por sua vez, se altera em função do acúmulo de lactato que é gerado 
no músculo8. 

A Tabela 3 apresenta os valores do ICC, que indicam a reprodutibilidade das 
medidas. Apenas a correlação do músculo vasto lateral (início da atividade) foi 
considerada moderada, sendo que as demais apresentam alta correlação, com valores 
entre 0,78 e 0,87. 

Tabela 3 Índice de correlação intra-classe (ICC) da freqüência mediana para 80% da 
contração voluntária isométrica máxima 

80% da CVM Reto femoral Vasto medial Vasto lateral 

Início (Hz) 0,85 0,78 0,62 

Final (Hz) 0,87 0,82 0,79 

Normalizado (Hz)* 0,78 0,79 0,85 

* Normalizado: MDF= final MDF/inicial MDF 

DISCUSSÃO 

A fadiga muscular é considerada um processo contínuo. Tem sido estudada pela 
forma progressiva da atividade voluntária que leva a um aumento da amplitude e 
duração dos potenciais, devido ao recrutamento por somação das unidades motoras, 
e também a uma diminuição da freqüência mediana, devido a mudanças fisiológicas 
do músculo. 

Neste estudo, freqüência inicial, final e valores normalizados para a freqüência 
mediana foram utilizados ao compararmos a reprodutibilidade do sinal EMG entre os 
músculos durante 80% do torque máximo gerado. 

Ferramentas comumente utilizadas para a análise da reprodutibilidade são a 
medida de erro padrão e o coeficiente de correlação intra-classe (ICC). O primeiro 
pode ser utilizado para verificar o tamanho do erro em relação ao tamanho das 
mudanças ocorridas nas variáveis estudadas, enquanto o segundo é utilizado para 
considerar o tamanho do erro em relação a diferenças entre medidas13.  
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Os resultados individuais e em grupo obtidos neste estudo, em que houve 
pequena variação, indicam reprodutibilidade entre as medidas, confirmando que os 
parâmetros EMG são potencialmente utilizáveis para avaliarmos a fadiga muscular. 
Moderada a alta reprodutibilidade foi encontrada para a freqüência inicial e final a 
80% da contração máxima nos três grupos musculares (reto femoral, vasto medial e 
vasto lateral). Esses achados estão de acordo com estudos também no quadríceps5 e 
tronco 7,11,14. 

Os altos valores de ICC encontrados neste estudo indicam que houve pequena 
variabilidade intra-sujeitos, o que pode ser atribuído à consistência da ferramenta de 
medida utilizada, salientando que esta é uma condição indispensável em estudos de 
reprodutibilidade, que tem como princípio erros de medida pequenos11. 

Estes resultados demonstram não haver um padrão de atividade EMG semelhante 
para todos os músculos que compõe o quadríceps femoral. Tais diferenças podem 
refletir a diversidade morfológica dos sujeitos (como sexo, massa e altura), além da 
constituição dos tipos de fibras musculares desses músculos. Estudos anatômicos têm 
relatado uma grande proporção de fibras do tipo I (±50%) no vasto medial comparado 
ao vasto lateral (±30%)15, e um significante número de fibras do tipo II no músculo 
reto femoral. 

Uma possível justificativa para os valores de reprodutibilidade encontrados 
neste estudo pode ser o fato de os voluntários terem mantido consistentemente a 
contração ao nível de 80% da contração isométrica voluntária máxima (102±35 Nm e 
105±42,1 Nm), apesar de esse nível de contração exigir alta demanda do mecanismo 
extensor do joelho – o que é corroborado pela baixa manutenção de contração 
muscular (82±11 s no primeiro dia e 88±18 s no segundo dia). Isso de certa forma 
aponta para uma metodologia fidedigna e confiável, permitindo que esta seja 
utilizada como base para obtenção de indicadores de fadiga muscular. Outro ponto a 
ser destacado, e não menos importante, foi o controle da temperatura do laboratório 
durante a coleta dos dados e local de posicionamento dos eletrodos, fato muitas vezes 
não mencionado na metodologia de outros estudos. 

Outra possível justificativa da reprodutibilidade verificada neste estudo pode ser 
a característica da amostra, constituída por voluntários jovens e saudáveis, podendo 
assim ser parâmetros de comparação para populações semelhantes, como obtido por 
outros autores8,16, os quais demonstraram altos valores de reprodutibilidade durante 
contrações voluntárias isométricas máximas para população sedentária, e valores 
baixos para população saudável. 

Futuros estudos devem examinar a habilidade entre avaliadores para detectar a 
fadiga muscular utilizando a eletromiografia de superfície, além de mensurar a 
diferença entre os membros inferiores, a diferentes tempos de intervalo. Thompson e 
Biedermann17 relatam que um intervalo de tempo de três meses reduz altamente a 
reprodutibilidade dos resultados. Em nosso estudo, o intervalo de apenas uma semana 
não parece influenciar os resultados. 
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CONCLUSÃO 

Este estudo mostra a reprodutibilidade na avaliação da fadiga muscular pela 
contração sustentada do músculo quadríceps femoral, revelando uma metodologia 
fidedigna e confiável, o que pode ser constatado pelos altos valores de ICC 
encontrados, permitindo que a presente metodologia seja utilizada para obtenção de 
indicadores de fadiga muscular.  
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RESUMO 
As mudanças nas proporções corporais durante o desenvolvimento infantil podem impor uma 
demanda motora diferenciada às crianças durante o início da marcha independente, ou seja, 
as características antropométricas podem exercer influência em seu desempenho motor 
grosso. Este estudo visou avaliar a associação entre as variáveis massa corporal, estatura e 
índice de massa corporal (IMC) com o desempenho motor de crianças com desenvolvimento 
típico, comparando o desempenho motor entre dois grupos de crianças com diferentes IMC. 
As medidas de massa corporal, estatura e IMC de 10 crianças foram obtidas na semana de 
aquisição da marcha independente e a avaliação do desempenho motor foi realizada pela 
Alberta Infant Motor Scale (AIMS) uma semana após essa primeira avaliação. Os resultados 
revelaram associações significativas entre as variáveis IMC e desempenho motor (r= –0,850; 
p=0,002) e entre massa corporal e desempenho motor (r= –0,701; p=0,024), enquanto a 
associação entre estatura e desempenho motor não foi significativa (r= –0,495; p=0,145). Os 
dois grupos separados pelo índice mediano da distribuição do IMC apresentaram diferenças 
significativas (t=3,795; p=0,005) no desempenho motor grosso, sendo que as crianças com 
maiores valores de IMC apresentaram escores mais baixos no teste AIMS. Esses resultados 
indicam que as características antropométricas estão associadas com o desempenho motor 
grosso de crianças no período inicial de aquisição da marcha independente. 
Descritores: Desenvolvimento infantil; Índice de massa corporal; Marcha 

ABSTRACT  
Changes in infants’ body dimensions occurring during development may impose specific motor 
demands at the onset of independent walking. That is, anthropometric features may influence 
infants’ gross motor performance. This study aimed at assessing the association between weight, 
height, and body mass index (BMI) with motor performance of typically developing infants, 
comparing two groups of infants with different BMI values in regard to motor performance. 
Weight, height, and BMI measures of 10 infants were obtained during the week of onset of 
independent walking. Motor performance of all infants was assessed by the Alberta Infant Motor 
Scale (AIMS) one week later. Results show significant correlations between BMI and motor 
performance (r= -0.850; p=0,002) and between weight and motor performance (r= -0.701; p= 
0.024). The correlation between height and motor performance was not significant (r= -0.495; 
p=0.145). The two groups of infants separated by the median value of the BMI distribution 
showed significant differences in gross motor performance (t=3.795; p=0.005), the group with 
higher BMI showing lower AIMS scores. These results suggest that anthropometric features are 
associated with gross motor performance in infants at early stages of independent walking. 
Key words: Body mass index; Child development; Gait  
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INTRODUÇÃO 

A aquisição da marcha é um importante marco motor que se desenvolve no final 
do primeiro ano de vida1-3. A marcha é uma evolução natural de formas de locomoção 
menos elaboradas, marcada por um repertório complexo de movimentos coordenados4. A 
marcha independente pode ser realizada em ambientes variados e requer que a criança 
mantenha uma base postural estável em contínua progressão anterior1. Este marco 
motor é identificado como o momento em que a criança realiza cinco passos 
consecutivos e independentes5-8. 

A marcha é resultado da interação de múltiplos fatores, incluindo as características 
antropométricas da criança, propriedades específicas do contexto e a demanda de 
mover sua massa corporal contra a gravidade9-12. As mudanças antropométricas parecem 
exercer influência importante na aquisição de marcos básicos do desenvolvimento motor, 
como estender a cabeça a partir da posição prono, passar para a posição sentada, 
engatinhar e andar1,13. Bartlett14 investigou a associação entre o tamanho da cabeça 
e o desenvolvimento motor grosso de crianças nas posições prono e sentada, no 
período entre o nascimento e 15 meses de idade. Apesar de essa autora argumentar 
uma tendência de relação negativa entre as variáveis (ou seja, crianças com maiores 
proporções de cabeça obtêm menores escores no teste Alberta Infant Motor Scale – 
AIMS), o índice de correlação obtido não foi estatisticamente significativo. Adolph e 
Avolio13 manipularam experimentalmente a composição corporal de crianças pelo 
acréscimo de cargas nos braços dos bebês. Seus resultados revelaram uma redução na 
habilidade de locomoção das crianças13. Com base nesses estudos, pode-se supor 
que variações nas dimensões corporais (i.e., mudanças na massa corporal) constituam 
um desafio para a locomoção13-16. Além disso, crianças mais altas têm o centro de 
gravidade mais elevado, o que pode influenciar a estabilidade para a realização do 
movimento13-15. 

Apesar de as modificações de massa corporal e estatura estarem altamente 
correlacionadas na primeira infância, tais mudanças ocorrem em ritmos não-
lineares14. Assim, algumas crianças ganham proporcionalmente mais massa corporal 
do que estatura, enquanto outras aumentam mais rapidamente em estatura do que em 
massa corporal. Uma razão que capture ambos os aspectos seria adequada para a 
avaliação da relação entre mudanças antropométricas e desempenho motor14. Tal 
razão é dada pelo Índice de Massa Corporal (IMC), calculado pela razão da massa 
corporal (Kg) pelo quadrado da estatura (m2). Na primeira infância, o ganho de massa 
corporal ocorre principalmente por deposição de tecido adiposo em detrimento de 
tecido muscular14. Embora curvas de referência de IMC sejam utilizadas para 
definição de risco de sobrepeso (percentil maior que 85 e 95) em adultos15,16, o uso 
desse índice para identificação de sobrepeso em crianças abaixo de 2 anos de idade é 
questionado15. No entanto, esse índice pode ser usado para caracterização 
antropométrica de crianças a partir de 0 anos15-18.  

A literatura é escassa em relação a possíveis influências de parâmetros 
antropométricos avaliados pelo IMC ou outros índices no desempenho motor de 
crianças na fase de aquisição da marcha independente. Tendo em vista o ritmo 
acelerado observado tanto na aquisição da marcha quanto nas modificações corporais 
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de crianças com desenvolvimento típico nos primeiros 18 meses de vida1,13,14,19,20,  
torna-se importante examinar a relação entre as variáveis antropométricas e o 
desempenho motor, visando melhor compreensão dos fatores que podem influenciar 
a emergência da marcha independente.  

Os objetivos deste estudo foram: (a) avaliar, na semana inicial da marcha 
independente, a associação entre parâmetros antropométricos e o desempenho motor 
de crianças no período de uma semana após a aquisição desse marco motor; e (b) 
verificar especificamente se o índice de massa corporal afeta tal desempenho, 
comparando o desempenho motor grosso uma semana após a aquisição da marcha 
independente entre dois grupos de crianças com diferentes valores de IMC.  

METODOLOGIA 

Participantes 
10 crianças com desenvolvimento típico, sendo seis meninas e quatro meninos, 

participaram deste estudo. As crianças foram selecionadas de forma não-aleatória, por 
conveniência, com base nos seguintes critérios de inclusão: nascimento a termo (i.e., 
idade gestacional ao nascimento superior a 36 semanas); peso ao nascimento superior 
a 2500 gramas, e desenvolvimento motor típico aos 10 meses de idade (caracterizado 
por pontuação igual ou superior ao percentil 25, na escala de avaliação motora 
AIMS). As crianças não podiam estar fazendo uso regular de qualquer tipo de 
medicação, nem apresentar distúrbios sensoriais (como visuais e/ou auditivos). Não 
foram incluídas neste estudo crianças que apresentaram complicações nos períodos 
pré, peri e/ou pós-natal, que pudessem influenciar seu desempenho motor ao final do 
primeiro ano de vida. Além disso, foram excluídas crianças provenientes de famílias 
de nível sócio-econômico baixo, restando crianças provenientes de famílias de classes 
socioeconômicas alta ou intermediária segundo critérios estabelecidos pela Associação 
Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado21. Tal procedimento visou minimizar 
possíveis influências do ambiente físico e social das famílias de nível socioeconômico 
baixo que pudessem caracterizar risco desenvolvimental na infância. Por fim, aos 10 
meses de idade, os pais de cada criança candidata a participar do presente estudo 
foram informados de que as mesmas não poderiam fazer uso de andador (ou voador) 
no período pré-aquisição e até o início da marcha, a fim de que esse equipamento 
não exercesse influência na dinâmica emergente de marcha.  

Antes de as crianças serem incluídas neste estudo, seus pais ou responsáveis 
foram informados sobre os objetivos e procedimentos do mesmo e solicitados a 
assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para participação voluntária de 
seu(ua) filho(a). Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Minas Gerais em maio de 2003. 

Instrumentação 
O desempenho motor das crianças foi avaliado pelo teste infantil padronizado 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS)7. O AIMS é uma escala observacional que documenta 
a atividade motora grossa de crianças na faixa compreendida entre 0 e 18 meses. É 
constituído de 58 itens que informam sobre a movimentação espontânea da criança em 
quatro posturas: prono (21 itens), supino (9 itens), sentada (12 itens) e de pé (16 itens). Os 
itens são apresentados na forma de desenhos dispostos em uma ordem desenvolvimental, 
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em cada uma das quatro posturas, e são acompanhados de critérios específicos que 
levam em consideração componentes do desempenho motor como distribuição de 
peso, posicionamento e movimentos antigravitacionais da criança7. O teste leva cerca 
de 10 a 15 minutos para administração e obtenção do escore. Os únicos materiais 
necessários foram um colchonete ou tatame, brinquedos do agrado da criança e 
adequados à faixa etária compreendida no estudo, e a folha de registro desenvolvida 
pelos autores do teste AIMS7. Investigações que avaliaram as propriedades 
psicométricas desse teste documentaram bons índices de validade e de 
confiabilidade22,23. 

Como instrumento de mensuração da massa corporal das crianças foi utilizada 
uma balança mecânica comercial (Filizola®, modelo 31, capacidade máxima 150 kg, 
precisão 0,1 kg). Para mensuração da estatura foi utilizada uma régua antropométrica 
pediátrica milimetrada (Indaiá®, capacidade máxima 1,0 metro).  

Procedimentos 
Inicialmente, no processo de inclusão de participantes no estudo, as crianças 

foram avaliadas aos 10 meses de idade com o teste AIMS para identificar aquelas que 
preenchiam o critério de apresentar desenvolvimento motor típico, conforme 
explicado acima. Após a primeira avaliação motora, foi mantido contato telefônico 
semanal com os pais para identificação do início da marcha de cada criança. Na 
semana em que a criança realizou 5 passos sem apoio, a mesma foi levada ao 
laboratório para uma nova aplicação do teste AIMS com o propósito de confirmar o 
relato dos pais. Para a confirmação do início da marcha, era necessário que a criança 
obtivesse no mínimo 54 pontos na avaliação AIMS, o que corresponde ao escore que 
define o início da marcha independente7. Também foram realizadas as medidas das 
características antropométricas dos participantes. A massa corporal das crianças foi 
aferida com uma balança calibrada, com a primeira medida aferida com a mãe ou 
responsável carregando a criança no colo. No momento seguinte, apenas a mãe ou 
responsável tinha sua massa corporal aferida. A diferença entre as duas medidas 
indicava a massa corporal da criança. A estatura da criança foi medida com uma 
régua pediátrica, estando a criança em supino, deitada em uma maca, de acordo com 
estudos anteriores24,25. Na semana seguinte, as crianças retornaram ao laboratório 
para mais uma avaliação com o teste AIMS. Os resultados dessa avaliação foram 
utilizados para as análises. 

Com base nas mensurações antropométricas e respectivo IMC calculado na 
semana inicial de aquisição da marcha, as crianças foram alocadas em dois grupos, 
de IMC alto e IMC baixo. Uma vez que em crianças de 0 a 2 anos o uso do IMC não é 
recomendado para a identificação de sobrepeso e sim como variável de caracterização 
antropométrica15,16,17,18, o uso desse valor não teve como objetivo servir como 
ponto de corte para definição de sobrepeso, mas dividir a amostra de crianças em 
dois grupos, um composto por aquelas com IMC baixos e com IMC altos dentro da 
distribuição. Dessa forma, para a definição dos dois grupos de IMC, foi utilizado o 
valor de 18,38 kg/m2, correspondente à mediana da distribuição de IMC das dez 
crianças incluídas na amostra desse estudo.  

Análise estatística 
Informações descritivas das crianças que constituíram a amostra deste estudo 
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foram documentadas por medidas de tendência central (média) e índice de dispersão 
(desvio-padrão) para as variáveis quantitativas, e freqüência para variáveis qualitativas. 
Análises inferenciais incluíram índices de correlação de Pearson r, para determinação 
da magnitude, direção e significância da associação entre cada uma das variáveis IMC, 
massa corporal e estatura, aferidos na primeira avaliação, com os escores obtidos no 
teste AIMS pelas crianças na segunda avaliação (uma semana pós-aquisição). O teste-t 
para grupos independentes foi utilizado para comparar os grupos de IMC alto e baixo 
nos escores do teste AIMS obtidos pelas crianças uma semana após a aquisição da 
marcha. Em todas as análises foi considerado nível de significância α=0,05. As análises 
estatísticas deste estudo foram realizadas utilizando o pacote Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS ®), versão 10.0.  

RESULTADOS 

Dentre as dez crianças que participaram deste estudo, cinco compunham o 
grupo denominado IMC alto, enquanto cinco pertenciam ao grupo IMC baixo, sendo 
três crianças do sexo feminino e duas do sexo masculino, em cada grupo. O início da 
marcha independente ocorreu, em média, na idade de 11 meses e 3 semanas. Nesse 
momento, todas as crianças alcançaram o escore bruto de 54 pontos no teste AIMS. 
Informações descritivas dos participantes em cada grupo estão reunidas na Tabela 1. 

Tabela 1 Dados das crianças relativos a sexo, idade no momento inicial da aquisição da 
marcha independente (m e sem), massa corporal (kg), estatura (m), IMC (kg/m2) e 
escore bruto no teste AIMS uma semana pós-aquisição da marcha, segundo o IMC  
de cada criança (n=10) 

 Criança Sexo Idade Massa corporal Estatura IMC AIMS 
 1 F 13m 1sem 8,3 0,71 16,46 55 

IMC 3 F 12m 3sem 9,2 0,73 17,26 54 
BAIXO 4 M 10m 3sem 9,0 0,74 16,65 55 

 5 F 10m 8,6 0,72 16,58 55 
 7 M 14m 10,3 0,75 18,31 54 
 Média 

DP 
 12m 1sem

(1m 3sem) 
9,08  

(0,77) 
0,73 

 (1,58) 
17,05 
(0,77) 

54,6 
(0,55) 

 2 F 12m 3sem 10,8 0,75 19,2 54 
IMC 6 M 12m 2sem 11,6 0,77 19,56 54 

ALTO 8 F 13m 12,5 0,82 18,59 54 
 9 F 10m 3sem 9,3 0,71 18,44 54 
 10 M 12m 2sem 10,7 0,76 18,52 54 
 Média 

DP 
 12m 2sem

(1m) 
10,98    
(1,19) 

76,2 
 (3,96) 

18,93 
(0,52) 

54 
(0) 

 Os grupos foram separados pelo IMC mediano; m = meses, sem = semanas; DP = desvio 
padrão; ∗ p<0,05. 

Os índices de correlação Pearson r revelaram associações significativas do escore 
bruto do teste AIMS na semana seguinte à aquisição da marcha com o IMC (r= –0,850; p 
=0,002) e com a massa corporal (r= –0,701; p=0,024). Tais associações apresentaram 
magnitude alta e moderada, respectivamente, e direção negativa, indicando que crianças 
com valores antropométricos (IMC e massa corporal) mais elevados obtiveram menores 
escores no teste AIMS. A variável estatura não apresentou associação significativa 
com o escore bruto do teste AIMS no mesmo período (r= –0,495; p=0,145).  
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Os resultados do teste-t para grupos independentes revelaram que os dois grupos 
de IMC apresentaram diferenças significativas (t=2,449; p=0,04) no desempenho 
motor na semana seguinte à aquisição da marcha independente. Este resultado indica 
que crianças do grupo IMC baixo apresentaram média de pontuação da avaliação 
AIMS superior quando comparadas às crianças do grupo IMC alto. O Gráfico 1 ilustra 
a diferença observada entre os grupos IMC alto e IMC baixo em relação ao 
desempenho motor. 

 

 

Gráfico 1 Escore bruto médio no teste 
AIMS dos grupos IMC alto e 
IMC baixo na semana seguinte 
à aquisição da marcha 
independente 

DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo sugerem uma influência das características 
antropométricas no desempenho motor observado no período inicial de aquisição da 
marcha independente. A diferença encontrada entre os grupos do estudo indica que 
crianças com menores IMC no momento inicial de aquisição da marcha apresentaram 
escores significativamente superiores no desempenho motor documentado pelo teste 
AIMS, no período de uma semana após a aquisição desse marco motor. A influência 
do fator sexo nos resultados da comparação de desempenho motor entre os grupos 
IMC alto e IMC baixo foi minimizada pelo fato de ambos conterem a mesma proporção 
de crianças do sexo feminino e masculino (Tabela 1) Da mesma forma, devido ao fato 
de a idade média dos participantes ser bastante próxima entre os dois grupos (Tabela 
1), é possível que esse fator não tenha exercido influência nos resultados. 

No presente estudo, o IMC foi usado para expressar tanto as características 
observadas de massa corporal quanto às de altura das crianças. A associação entre IMC e 
desempenho motor parece ser mais representativa das influências da massa corporal das 
crianças do que sua estatura. Como pode ser observado na Tabela 1, as crianças 
incluídas no grupo IMC alto também apresentam maiores valores de massa corporal. 
A distribuição dos valores da estatura, porém, não segue a mesma tendência que os 
valores de IMC (Tabela 1). Essa argumentação é confirmada pelo fato de os resultados 
terem demonstrado associação significativa entre massa corporal e desempenho 
motor, mas não entre estatura e desempenho motor.  

Os resultados sugerem que crianças que apresentem maiores valores de IMC ou 
massa corporal podem apresentar desempenho motor diferenciado, mesmo estando 
dentro da faixa de normalidade da população infantil brasileira, como os participantes 
desse estudo16. Essas características parecem contribuir negativamente para o 
desempenho motor de crianças na fase inicial de marcha independente, pois neste estudo 
as crianças com IMC alto apresentaram resultados no teste AIMS inferiores aos das 
crianças com IMC baixo, podendo o organismo apresentar-se como uma restrição 
frente à tarefa de mover sua massa corporal em um ambiente gravitacional. Neste 
estudo, apesar de as crianças do grupo IMC alto apresentarem escores 
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significativamente menores no teste AIMS em comparação com as crianças do grupo 
IMC baixo, o desempenho motor permaneceu dentro da faixa de normalidade22. No 
entanto, para crianças com massa corporal acima da faixa de normalidade, levando-
se em consideração sexo e idade, a influência dessa característica poderia ser mais 
pronunciada e contribuir para défices clinicamente significativos no desempenho 
motor. Essa interpretação é condizente com a evidência de associação entre massa 
corporal excessiva e atraso motor grosso ao longo do primeiro ano de vida26 e défices 
no desempenho motor durante a infância27. 

A aquisição de habilidades em crianças pode ser caracterizada como um processo 
complexo, no qual diversos fatores devem ser considerados7,10,12. Freqüentemente, 
fatores maturacionais, ambientais, sociais e biológicos são utilizados para explicar 
diferenças no ritmo de desenvolvimento infantil7,23,28. Por exemplo, diversos autores 
documentaram o impacto do nascimento pré-termo no desenvolvimento motor de 
crianças23. No Brasil, um estudo epidemiológico realizado na cidade de Pelotas 
evidenciou os efeitos negativos de ambientes desfavoráveis no desenvolvimento 
infantil28. O presente estudo adiciona informações a esse corpo de conhecimento, 
demonstrando que fatores antropométricos também podem estar associados com o 
desempenho motor ao final do primeiro ano de vida.  

As mudanças nas proporções corporais, caracterizando alterações biológicas 
durante o desenvolvimento infantil, impõem uma demanda diferenciada às crianças 
durante a fase inicial da aquisição da marcha. Essas mudanças são importantes porque 
afetam diretamente a função da locomoção13,19,29. As alterações na massa corporal 
parecem apresentar-se como fator de instabilidade inerente ao processo de aquisição 
da marcha independente, mesmo em crianças com desenvolvimento típico. Durante o 
desenvolvimento da marcha, o aumento nas proporções corporais (maior massa corporal 
e IMC) da criança pode requerer sua adaptação neuromuscular. Por exemplo, maior 
massa corporal pode demandar maior produção de torque para a realização de 
movimentos antigravitacionais, como no caso da flexão do quadril para movimentar o 
membro inferior à frente, ou na desaceleração da flexão do tronco quando ele é 
impulsionado anteriormente ao centro de gravidade30. Embora o torque muscular das 
crianças não tenha sido avaliado neste estudo, é importante salientar que a relação 
entre massa corporal e torque muscular é reconhecida na literatura como componente 
importante para a realização de tarefas funcionais30.  

Uma série de estudos desenvolvidos por Adolph et al. analisou o impacto da 
manipulação de parâmetros do contexto, da tarefa e do organismo na locomoção de 
crianças13,19,29. Nesses estudos, as manipulações incluíram acréscimo de massa ao 
corpo das crianças, além da apresentação de ambientes com descidas rasas e profundas. 
Os resultados indicaram que as crianças foram capazes de se locomover mesmo na 
presença das modificações experimentais (acréscimo de massa, rampas); entretanto, 
tais manipulações resultaram em certa instabilidade no desempenho motor apresentado 
pelas crianças, influenciando sua marcha. Em um estudo clássico realizado por Thelen 
e colaboradores31 a manipulação do efeito da gravidade pela adição de massas e 
subseqüente imersão dos membros inferiores de bebês em água possibilitou o 
desaparecimento e reaparecimento do reflexo de marcha, respectivamente. Foi sugerido 
que o aumento da massa corporal, com conseqüente redução relativa na produção de 
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força que ocorre nos primeiros meses de vida, contribui para o desaparecimento desse 
comportamento motor31. Em concordância com os resultados desses autores, no 
presente estudo foi observada uma relação inversa e significativa entre a magnitude 
da massa corporal e IMC e a habilidade motora, apesar de a marcha ter sido 
observada tanto nas crianças com IMC alto quanto nas com IMC baixo.  

Algumas limitações foram observadas nesta pesquisa. Em primeiro lugar, o pequeno 
tempo de acompanhamento não permite a generalização dos resultados para outros 
momentos do processo de aquisição da marcha e desenvolvimento motor infantil. 
Entretanto, o objetivo desta investigação limitou-se à análise no período inicial de 
aquisição dessa função motora. Além disso, a amostra avaliada pode ter sido insuficiente 
para observar diferenças significativas no desempenho motor das crianças, quando 
avaliado o parâmetro estatura. Porém, mesmo com o número reduzido de participantes, 
foi observada associação entre o IMC e a massa corporal com o desempenho motor. 
Isso indica que as características corporais podem exercer influência no desempenho 
motor durante a emergência da marcha, ao final do primeiro ano de vida de crianças 
com desenvolvimento típico. 

CONCLUSÃO 

As evidências apresentadas neste estudo podem ter implicações clínicas em relação 
ao tratamento de crianças com distúrbios ou atrasos no desenvolvimento. Em crianças 
sem acometimento neurológico, porém com atraso detectado no desenvolvimento 
motor, a possibilidade de o excesso de massa corporal ser um fator de restrição no 
desempenho deve ser investigada. Em crianças com défices neurológicos, o sobrepeso 
pode se somar a outras restrições orgânicas, agravando o quadro. Estratégias de 
intervenção que visem a aquisição, aprimoramento ou manutenção do desempenho 
da marcha devem considerar as especificidades corporais/biológicas apresentadas 
pelas crianças, pela avaliação das capacidades motoras da criança e dos fatores 
limitantes da função almejada.  
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RESUMO 
Cabe ao fisioterapeuta prevenir e tratar adequadamente alterações posturais, dentre as 

quais o aumento ou diminuição da lordose lombar. Para verificar tais alterações, vários métodos 
são utilizados para medir o ângulo da lordose em posição ortostática. Na prática clínica, a 
precisão dessa mensuração, usando instrumentos confiáveis e validados, permite avaliação 
postural e plano de tratamento adequados. Este estudo visou revisar e avaliar as formas de 
mensuração do ângulo da lordose lombar em indivíduos sadios ou com alterações 
musculoesqueléticas em posição ortostática. A busca em bases de dados e revistas 
especializadas levou ao exame de 44 artigos, dos quais 18 foram incluídos nesta revisão, por 
referirem a avaliação da confiabilidade intra e/ou interobservadores, ou entre instrumentos 
e/ou técnicas utilizadas. Nos estudos, os principais meios de avaliação da lordose lombar 
avaliados foram: visual, por meio de fotografia, classificação da postura, instrumento-escala, 
régua flexível, goniômetro, programas de computador e radiografia. O valor encontrado para 
o ângulo da lordose lombar variou entre 23º e 66,1º, refletindo as diferentes regiões medidas 
com cada instrumento. Não foi possível chegar a um consenso sobre um método de mensuração 
prático e confiável, o que sugere a necessidade de mais estudos para alcançar um consenso na 
forma de mensuração, a ser ensinada e adotada na prática clínica da fisioterapia.  
Descritores: Avaliação; Coluna vertebral /lordose; Postura / ortostática; Revisão de literatura 

ABSTRACT 
Physical therapists must prevent and properly treat postural changes, among which 

lumbar lordosis increase or decrease. Several methods are used to measure lumbar lordosis 
angle in standing position. In clinical practice, accurate lordosis measurement, through valid and 
reliable methods, enable adequate postural evaluation and treatment. The aim of this study 
was to review articles on the various ways of measuring lumbar lordosis angle in orthostatic 
posture, both in healthy and altered-posture individuals. The search in data bases and 
specialised journals led to 44 articles, of which 18 were selected for their assessing inter 
and/or intratester reliability, or between different measuring techniques or instruments. In 
reviewed studies main instruments of lumbar lordosis assessment were: visual evaluation by 
photography, posture classification, scale tool, flexible ruler, goniometer, computer software, 
and radiography. The value found for the angle of the lumbar lordosis varied between 23º and 
66.1º, reflecting different spinal regions measured by each method. Since no measuring method 
proved both practical and reliable, further research seems necessary in order to establish a 
form of measuring lumbar lordosis angle to be taught and applied in physical therapy clinical 
practice. 
Key words: Evaluation; Spine  /lordosis; Posture /standing; Literature review 
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INTRODUÇÃO 

Fisioterapia é uma profissão dinâmica, de base teórica e científica, de ampla 
aplicação clínica na avaliação, manutenção e promoção da funcionalidade. O 
fisioterapeuta diagnostica e melhora disfunções físicas resultantes de doenças ou lesões; 
promove bem-estar e qualidade de vida relacionados à melhora do movimento e da 
saúde e previne sintomas e limitações funcionais. Ainda, inicia a relação fisioterapeuta-
paciente com um processo de avaliação composto de histórico do paciente e com a 
realização de testes e medidas que ajudam a identificar e caracterizar sinais e 
sintomas, estabelecer o prognóstico, escolher a forma de intervenção, documentar 
mudanças durante o tratamento e decidir o momento de alta do paciente1. 

O diagnóstico é um importante aspecto da prática do fisioterapeuta e deve 
pautar-se por testes diagnósticos que provêem informação adequada e avaliação dos 
resultados obtidos no tratamento2. Permite direcionar as decisões clínicas relacionadas ao 
prognóstico e às intervenções1. A postura é definida como o alinhamento e 
posicionamento do corpo em relação à gravidade, ao centro de massa ou à base de 
suporte, representando uma posição ou atitude do corpo1,3. O desequilíbrio postural 
é objeto de preocupação tanto do paciente quanto do fisioterapeuta, não apenas 
devido ao aspecto estético do desvio, mas também pela possibilidade de adaptação 
do corpo a deformidades permanentes, causando, em muitos casos, dor e restrição da 
mobilidade4.  

É importante medir a curvatura da coluna lombar e sua funcionalidade, pois sua 
alteração pode ocasionar algias e desconfortos, que têm recebido considerável 
atenção na literatura5. Tais alterações podem ser influenciadas por variáveis como 
idade, gênero, peso e morfologia pélvica, postura de trabalho, além de defeitos 
congênitos, trauma e alterações degenerativas e inflamatórias6,7. A mensuração 
apropriada demonstra relevância na tomada de decisões clínicas, pois a recuperação 
da lordose lombar fisiológica é importante no tratamento das alterações posturais8,9. 

Há vários métodos utilizados para mensuração da lordose lombar em posição 
ortostática: avaliação postural (inspeção), imagem radiológica, fotografia, análise postural 
digital, régua flexível, fio de prumo, instrumentos-escalas e goniômetro10-14. A 
inspeção visual pode revelar aumento da lordose lombar baseado no conhecimento dos 
aspectos neuromusculares, psicomotores e comportamentais das alterações 
posturais4,15. A régua flexível adapta-se ao contorno da coluna lombar e o 
goniômetro pode ser usado para medir a curvatura lombar por meio de pontos 
marcados na pele, perpendiculares à coluna, no sacro e na junção tóraco-
lombar13,14. O fio de prumo é usado para determinar se os pontos de referência do 
indivíduo avaliado estão no mesmo alinhamento que os pontos correspondentes na 
postura padrão16.  

A radiografia convencional permite avaliar a estrutura óssea dos corpos vertebrais e 
dos arcos posteriores, bem como alterações do eixo da coluna17. O indivíduo deve 
ficar em posição ortostática e em perfil para o plano sagital da coluna ser avaliado18. 
O método de Cobb, baseado na mensuração do ângulo da curvatura lombar entre as 
linhas da superfície inferior de T12 e superior de S1, é comumente utilizado em 
radiografias de perfil e provê uma mensuração simples e rápida5,8.  
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Atualmente, a utilização de fotografias demonstra ser um instrumento útil na 
avaliação postural, constituindo a base para a obtenção de medidas lineares e angulares. 
As fotografias são ainda de extrema importância nas reavaliações, por permitirem 
detectar mudanças e as inter-relações entre os diferentes segmentos corporais. Devem 
ser de alta qualidade e estar livre de distorções causadoras de erros de avaliação19. 

Cabe ao fisioterapeuta prevenir e tratar adequadamente as alterações posturais. 
Para a detecção de tais alterações, a prática clínica deve ser fundamentada na utilização 
de instrumentos que proporcionem objetividade e clareza. Na determinação de redução 
ou aumento da lordose lombar, os instrumentos, caso confiáveis e validados, possibilitam 
avaliação postural e plano de tratamento adequados à reeducação postural ou à 
restauração da função. Assim, este estudo teve como objetivo revisar e avaliar as 
formas de mensuração do ângulo da lordose lombar em posição ortostática, em 
indivíduos sadios ou com alterações musculoesqueléticas. 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, no âmbito do Laboratório do 
Grupo de Pesquisa Avaliação e Intervenção em Fisioterapia, cadastrado no CNPq. 

Os estudos a serem consultados foram identificados por pesquisa eletrônica 
realizada por dois avaliadores independentes, nas seguintes bases de dados: Medline 
(1966-2004), Lilacs (1982-2004), Embase (1980-2004) e WOS (Web of Science, 1945-
2004). Não houve restrição de idioma. Além disso, foi feita pesquisa em manuais e 
revistas especializadas como Spine (1996-2004), Journal of Spine Disorders (1998-
2003), European Spine Journal (1997-2004), Physiotherapy (2000-2003), Physical 
Therapy (1999-2004), Australian Journal of Physiotherapy (1990-2003), Revista 
Brasileira de Fisioterapia (1996-2003), Revista de Fisioterapia da Universidade de São 
Paulo (1996-2003) e Fisioterapia em Movimento (1996-2003). 

Com auxílio de uma bibliotecária experiente, foi elaborada uma estratégia de 
busca específica, com base nas que são adotadas pelo Cochrane Musculoskeletal 
Group da Cochrane Collaboration. Estas se baseiam na busca de descritores em 
ciências da saúde e em termos isolados, cruzados e truncados20. Para otimizar a 
pesquisa, buscou-se inicialmente pelo descritor ligado à situação clínica estudada 
(lordose lombar); em seguida, a mensuração; depois, a posição ortostática e, por fim, 
o descritor ligado à confiabilidade intra e interobservador21.  

Foram assim selecionados artigos que abordavam as formas de mensuração da 
lordose lombar em posição ortostática. Foram excluídos os que tratavam da mensuração 
dinâmica, ângulo sacral, escoliose, lordose cervical e cifose torácica; avaliação na 
posição sentada ou decúbitos; e mensuração da amplitude de movimento. Foram aceitos 
artigos sobre mensuração da lordose lombar em sujeitos saudáveis e aqueles com 
alteração musculoesquelética (lombalgia, osteoporose, desvios posturais, espondilite 
anquilosante e outras). 

O ângulo da lordose lombar foi estipulado como desfecho de interesse. Foram 
incluídos artigos em que o ângulo tivesse sido medido pelos seguintes meios: avaliação 
visual por meio de fotografia, classificação da postura, instrumento-escala, régua 
flexível, fio de prumo, goniômetro, programas de computadores e radiografia. As 



 

 65

medidas, para serem aceitas, deveriam ter sido realizadas em posição ortostática. A 
confiabilidade intra e interobservador foi considerada para a análise dos estudos. 

Os artigos foram avaliados por dois avaliadores independentes quanto à sua 
inclusão ou não nesta revisão. Para avaliar a qualidade dos estudos incluídos, foram 
considerados aqueles que contemplavam a análise intra e interobservador. Nenhum 
instrumento específico foi utilizado. 

RESULTADOS 

Foram encontrados e consultados inicialmente 51 resumos, resultado da busca 
realizada por dois revisores. Houve em alguns casos (n=7) duplicação dos estudos, 
por estarem indexados em duas ou mais bases de dados. Quarenta e quatro artigos 
completos foram adquiridos e avaliados (5 da Medline, 1 da Lilacs, 8 da WOS, 4 da 
Embase, sendo mais 26 provenientes de consultas a referências e revistas especializadas. 
Quanto ao idioma, 41 artigos estavam em inglês, um em francês e dois em português. 

Seguindo o critério de o estudo relatar confiabilidade intra e/ou interobservador, 
18 artigos foram incluídos nesta revisão e sete categorias de mensuração da lordose 
lombar foram encontradas: avaliação por meio de fotografia (Quadro 1), régua flexível 
(Quadro 2), goniômetro (Quadro 3), programa de computador (Quadro 4), radiografia 
(Quadro 5), classificação da postura22 e instrumento-escala22-24.  

DISCUSSÃO 

A pergunta desta pesquisa é relevante, pois a avaliação postural é componente 
importante da avaliação em fisioterapia. A quantificação das curvaturas, como a da 
lordose lombar, é difícil de avaliar25. Os fisioterapeutas freqüentemente utilizam termos 
como lordose lombar normal, diminuída ou aumentada, em um contexto subjetivo e 
baseados na experiência. Entretanto, o profissional pode avaliar a lordose lombar de 
um indivíduo como aumentada e outro pode avaliar como normal ou diminuída. É 
importante que instrumentos possam ser utilizados na prática clínica e em pesquisas, 
proporcionando aos fisioterapeutas uma avaliação confiável 26.  

O resultado do diagnóstico é o registro ou classificação, que designa um plano 
de tratamento adequado. Os testes servem para focar e refinar a avaliação, ou podem 
ser utilizados para classificar os objetivos do tratamento. A determinação dos melhores 
testes diagnósticos para uso em situações clínicas requer habilidade do profissional 
quanto à acurácia e interpretação dos resultados do teste2. 

Nos cursos de Fisioterapia, incluindo de graduação e pós-graduação, ensina-se 
que a avaliação da lordose lombar seja realizada de forma ampla e global, por meio de 
um somatório de informações clínico-observacionais16 e por interpretação radiológica17. 
Seria ideal um consenso na forma de mensuração a ser ensinada e aplicada na prática 
clínica, mas os estudos avaliados nesta revisão parecem indicar a impossibilidade de 
tal consenso.  

Como mencionado, esta revisão focalizou artigos que avaliam a confiabilidade 
dos instrumentos ou métodos utilizados para mensuração. O coeficiente de correlação 
intraclasses (ICC) é uma medida de concordância e foi elaborada para lidar com a 
relação entre variáveis. Pode ser utilizada como índice de correlação entre medidas 
repetidas pelo mesmo método ou avaliador (intra-observador) e, também, para comparar 



 

 66 

avaliadores (interobservador). Os estudos aqui selecionados usaram tal coeficiente, 
além de outros, para determinar a confiabilidade dos instrumentos utilizados. Mesmo 
em presença de indicação de confiabilidade, porém, há que estar atento, pois a 
magnitude da diferença não é apenas estatística, mas clínica, pois os métodos podem 
concordar suficientemente para um propósito, mas não o suficiente para outro27.  

Um estudo22 no qual foi utilizada a classificação da postura segundo Kendall 16 
apresentou confiabilidade moderada. Confiabilidade intra e interobservador variando 
de moderada a forte foi referida por dois estudos22,24 que utilizaram instrumentos-
escalas, como a New York Posture Rating Scale (NYPRS), que classifica a lordose 
lombar em normal, diminuída ou aumentada23, ou outras escalas, quantitativa e 
qualitativa24. O Quadro 1 sintetiza os dados de dois estudos de avaliação por meio de 
fotografia, componente importante da rotina de avaliação do fisioterapeuta, mas estes 
relataram confiabilidade de fraca a moderada, alertando os fisioterapeutas quanto a 
sua limitação15,18. O Quadro 2 resume quatro estudos de utilização da régua flexível 
na mensuração do grau de lordose em posição ortostática, que relataram forte 
confiabilidade intra e interobservadores14,22,26,28. O Quadro 3 mostra três estudos 
de utilização do goniômetro na medição de lordose lombar, referindo confiabilidade 
forte10,13,29. O Quadro 4 traz quatro artigos que avaliam a utilização de programas 
de computador: Metrecom Skeletal Analysis System30, Programa de Análise 
Computadorizada da Postura4, Spineview31 e Spinal Mouse25, referindo alta 
confiabilidade.  

O Quadro 5 mostra os resultados dos estudos com os diversos métodos radiográficos: 
Cobb5,8,32, centróide5,8, TRALL e Harrison5, usados para avaliar diferentes regiões 
vertebrais: L1-L5, L1-S1, T12-L5 e T12-S14,7,30. Todos encontraram forte confiabilidade 
das medições, ao comparar tanto os avaliadores (intra e interobservadores) quanto os 
métodos. No entanto, a radiografia apresenta desvantagens: tem alto custo, é invasiva, 
demanda tempo, causa riscos à saúde e não permite a visualização da atitude postural 
estática do indivíduo, de modo a avaliar determinados padrões de simetria de partes 
do corpo e/ou de seu conjunto4,25,29. Ainda, é contra-indicada a exposição à radiação de 
gestantes, assim como a exposição de crianças e adolescentes à radiação 
periodicamente, para acompanhamento da curvatura lombar durante o crescimento. 
Valores aí encontrados para o ângulo da lordose lombar variaram de 23º a 53º. 

No conjunto dos estudos que apresentaram as medidas obtidas 5,8,12,25,26,29-

31, o valor encontrado para o ângulo da lordose lombar variou entre 23º e 66,1º 
refletindo as diferentes regiões em que foram feitas as medições, com cada 
instrumento e posicionamento. O fisioterapeuta necessita conhecer o valor exato para 
classificar a lordose lombar de seus pacientes na avaliação e na reavaliação do 
tratamento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um ponto a ser melhorado neste estudo seria o contato com os autores dos 
artigos incluídos, no intuito de localizar eventuais estudos ainda não publicados.  

A revisão dos artigos selecionados não permite identificar um instrumento padrão 
ouro, apesar de a maioria dos estudos referir forte confiabilidade quanto ao 
instrumento utilizado. Só após a determinação de um padrão será possível realizar 
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estudos de diagnóstico ou acurácia (incluindo os itens de sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo e valor preditivo negativo). Embora a análise radiográfica seja 
considerada o modo de medição ideal, tem as desvantagens já referidas. Além disso, 
alguns serviços de radiologia realizam radiografia da coluna lombar em decúbito25. 
Outros métodos também apresentaram forte confiabilidade. A avaliação visual não 
deve ser descartada, mesmo com sua confiabilidade fraca, pois a inspeção é um 
importante componente do exame clínico da coluna. 

O estabelecimento da confiabilidade é extremamente importante antes de o 
instrumento começar a ser utilizado, porém não é o único fator a ser considerado. É 
essencial confirmar se a mensuração é válida, ou seja, se o instrumento realmente 
mede o que se propõe a medir 25,26. O uso dos diversos métodos e instrumentos deve 
ser acompanhado de instruções a serem dadas aos indivíduos a serem avaliados e 
precedido por treinamento de seu manuseio12.  

O presente estudo sugere que ainda é necessário identificar e/ou desenvolver 
instrumentos efetivamente confiáveis, validados e de fácil uso para a melhor avaliação da 
lordose lombar, melhorando a qualidade do exame clínico feito pelo fisioterapeuta. 
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Quadro 1   Síntese dos estudos envolvendo avaliação visual por meio de fotografia 

Autor (ano)  Participantes Procedimentos Tipo de análise Resultados 

Bryan 
(1990)18 
 
 

n= 3; sexo ñ-i *; 
idade entre 18 e 
35; diversos 
graus de lordose

48 fisioterapeutas avaliaram 
fotografias de 3 indivíduos em 
posição ortostática e perfil, 
vestidos de shorts e camiseta; 
classificaram da maior para 
menor lordose lombar 

Classificações 
interpretadas como 
corretas ou incorretas. 
Teste Q2 p/ avaliar 
independência das 
classificações 

9 respostas 
corretas; taxa de 
acerto 9,3%. 
Validade fraca p/ 
avaliação da 
lordose lombar  

Fedorak 
(2003)15 

n = 36; sexo e 
idade ñ-i; 17 
com lombalgia 
e 19 saudáveis 

28 avaliadores (quiropratas, 
fisioterapeutas, fisiatras, reumato-
logistas e ortopedistas) avaliaram 
a postura dos indivíduos por 
fotografias e classificaram em 
lordose lombar normal, 
aumentada ou diminuída 

Coeficiente Kappa p/ 
determinar a Conf. 
intra e interobservador 

Conf. intra-
observador 
moderada (0,50) e 
interobservador 
fraca (0,16) 

* ñ-i = dado não informado ou explicitado; Conf.= confiabilidade. 
 
Quadro 2   Síntese dos estudos envolvendo régua flexível 

Autor (ano)   Participantes Procedimentos Tipo de análise Resultados 

Hart 
(1986)14 

n = 23; sexo ñ-i; 
adultos saudáveis

Duas medidas feitas por um 
avaliador nos 23 sujeitos. 
Depois, 6 sujeitos avaliados 
por régua flexível e 
radiografia 

ICC para aferir Conf. 
intra-observador e 
coeficiente de correlação 
de Pearson para a 
validade 

Conf. intra-
observador forte (ICC 
= 0,97) e validade 
forte (r = 0,87) 

Walker 
(1987)28 

n = 31, 23 M, 8 
H*; idade média 
23,9; saudáveis 

Indivíduos avaliados em 
posição ortostática 2 vezes 
por 2 avaliadores 

ICC para Conf. intra e 
interobservador 

Conf. intra e 
interobservador forte 
(ICC = 0,90). 

Bryan 
(1989)26 

n = 45 M; idade 
entre 18 e 40; 
saudáveis 

Indivíduos avaliados por radiografia e 
régua flexível em posição ortostática e 
em perfil. Medidas entre os pontos L2-
S1 por um avaliador 

Coeficiente    
de correlação 
de Pearson 

Correlação fraca (r = 
0,30). 

Arnold 
(2000)22 

n = 20 M; idade 
entre 55 e 75; 
com osteoporose

Régua flexível de 60 cm, por 
1 avaliador  

ICC por ANOVA de 2 
fatores com efeito 
combinado (fixo e 
aleatório) para 
concordância absoluta 

Conf. intraobservador 
forte   

* ñ-i = dado não informado ou explicitado; M = Mulheres; H = homens; Conf.= confiabilidade. 
 
Quadro 3   Síntese dos estudos envolvendo goniômetro 

Autor (ano)  Participantes Procedimentos Tipo de análise Resultados 

Burdett 
(1986)13 

n = 23; sexo ñ-i; 
idade entre 20 e 
40; saudáveis 

2 avaliadores mediram a curvatura 
lombar na posição ortostática com 
goniômetro 

ICC e coeficiente de 
correlação de Pearson 

Conf. interobser-
vador forte (ICC 
= 0,92, r = 0,93)

Mellin 
(1986)12 

n = 25, 16 M e 9 
H; idade média 
31,3; saudáveis 

Indivíduos avaliados com goniômetro 
Myrin; 10 avaliados duas vezes em 
dias consecutivos por um avaliador; 
15 avaliados por dois avaliadores em 
dias consecutivos 

Coeficiente de 
correlação de Pearson 

Forte Conf. intra 
(r = 0,94) e 
interobservador 
(r = 0,89) 

Joseph 
(2001)29 

n = 35 H; idade 
média 29,9; 
saudáveis 

Lordose lombar (T12-L1 e L5-S1) 
medida por goniômetro por um 
avaliador, com sujeito em posição 
ortostática. 

Coeficiente de 
correlação de Pearson 
e ICC por meio da 
ANOVA de um fator 

Conf. intra-
observador forte 
(ICC= 0,95, r = 
0,95) 

* ñ-i = dado não informado ou explicitado; M = Mulheres; H = homens; Conf.= confiabilidade. 
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Quadro 4   Síntese dos estudos envolvendo programa de computador 

Autor (ano) Participantes Procedimentos Tipo de análise Resultados 

Walsh 
(1995)30 

n = 17; 3 M, 
14 H; idade 
entre 18 e 45 

Sujeitos avaliados por radiografia 
da coluna lombar em posição 
ortostática e em perfil; e pelo 
Metrecom Skeletal Analysis 
System (antes e após análise 
radiográfica) 

ICC por meio da 
ANOVA de um 
fator 

Conf. intra-observador forte 
(ICC = 0,90) (antes e depois 
da análise); Conf. fraca (ICC = 
0,01) entre Metrecom e 
radiografia 

Pereira 
(2003)4 

 

n = 50; M e 
H, crianças e 
adultos; c/ 
postura simé-
trica e c/ des-
vios posturais 

1o, avaliação visual padrão; 2o, 
com marcadores na pele, sujeitos 
foram fotografados; 3o, avaliação 
postural pelo Programa de Aná-
lise Computadorizada da Postura 

Dados brutos em 
tabelas sem 
tratamento 
estatístico 

A análise computadorizada é 
coerente com o exame visual.
 

Rillardon 
(2003)31 

n = 100; 
sexo ñ-i; 
idade entre 
20 e 70; 
saudáveis 

Lordose lombar (L1-L5) avaliada 
com sujeitos em posição 
ortostática e perfil por medição 
manual e com o software 
Spineview, por um avaliador. 
Depois, outros dois avaliadores 
fizeram o mesmo  

ICC para intra e 
interobservador; 
+ representação 
gráfica proposta 
por Bland e 
Altman 

Conf. forte intra-observador 
(ICC = 0,94 e 0,96) e 
interobservador (ICC = 0,92 e 
0,96) para mensurações 
manuais e computadorizadas, 
respectivamente 

Mannion 
(2004)25 

n = 20; 11 
M, 9 H; 
idade média 
41; saudáveis 

Em dois dias diferentes, medida  
a curvatura lombar pelo software 
Spinal Mouse, três vezes e por 
dois avaliadores  

ICC para Conf. 
intra e 
interobservador  

Conf. forte intra-avaliador 
(ICC = 0,90 p/ av.1 e 0,92 p/ 
av.2) e interobservador forte 
(ICC = 0,86)  

* ñ-i = dado não informado; M = Mulheres; H = homens; av = avaliador; Conf.= confiabilidade. 
 
Quadro 5   Síntese Resultados dos estudos envolvendo radiografia 

Autor (ano) Participantes    Procedimentos Tipo de análise  Resultados 

Polly 
(1996)32 

n = 60, 38 M, 22H; 13 
saudáveis; 34 c/ escoliose, 5 
c/ doença de Scheuermann,3 
c/ neurofibromatose, 1 c/ As-
sociação de Vater; 1 c/ síndro-
me de Noonan, 1c/ síndrome 
de Ehler-Danlos, 1 c/ cifose 
torácica e 1 c/ anomalia 
congênita 

As 60 radiografias feitas por  
um único avaliador. Avaliadas 
em duas ocasiões (intervalo de 
duas semanas) por um 
ortopedista, um ortopedista 
pediatra e um radiologista, 
usando as 4 técnicas do 
Método de Cobb (T12-S1, L1-
S1, T12-L5, L1-L5) 

ICC para 
Conf. intra 
e inter-
observador

Conf. forte intra-
observador (ICC 
entre 0,83 e 0,96) e 
interobservador 
(entre 0,81 e 0,92)  

Chen 
(1999)8 

n = 16 H; idade 
entre 24 e 41; 
saudáveis 

16 radiografias em posição 
ortostática e perfil. Três avaliadores 
(um ortopedista e dois residentes 
em radiologia) avaliaram cada 
radiografia por dois ângulos de 
Cobb (L1-L5 e L1-S1) e técnica 
centróide 

ICC para 
Conf. intra e 
interobser-
vador 

Conf. interobservador de 
0,903 p/ centróide; 0,826 p/ 
Cobb (L1-L5) e 0,784 p/ 
Cobb (L1-S1); Conf. intra-
observador 0,970 p/ 
centróide; 0,952 p/ Cobb 
L1-L5 e 0,946 p/Cobb L1-S1 

Harrison 
(2001)5 

n = 30; sexo e 
idade ñ-i 

Avaliadas 30 radiografias em perfil da 
coluna lombar por três avaliadores, duas 
vezes (intervalo de uma semana), usando 
quatro técnicas: Cobb (L1-L5 e T12-S1), 
Centróide (T12-S1), TRALL (L1-S1) e 
Harrison (L1-L5 e T12-S1) 

ICC para 
Conf. intra e 
interobser-
vador 

Para os quatro 
métodos avaliados, a 
Conf. intra e 
interobservador forte 
(ICC>0,83) 

Rahali-
Khachlouf 
(2001)33 

n = 22, 21 M e 1 H; 
idade média 32; com 
espondilite 
anquilosante 

Sujeitos avaliados por fio de 
prumo e por radiografias em 
posição ortostática e em perfil. 
Método não-explicitado 

Coeficiente de 
correlação de 
Spearman 

  Correlação forte 

* ñ-i = dado não informado ou explicitado; M = Mulheres; H = homens; Conf.= confiabilidade. 
 



 

 71

Alterações musculares em indivíduos com lesão do neurônio 
motor superior 
Muscle alterations in individuals with upper motor neuron lesions 

título condensado: Alterações musculares em pacientes neurológicos 
Daniela Virgínia Vaz1, Rachel Soares Brício 2, Cecília Ferreira de Aquino 2, Sabrina 

Oliveira Viana2, Marisa Cotta Mancini3, Sérgio Teixeira da Fonseca4 
1 Fisioterapeuta; Profa. MSc Assistente do Depto. de Fisioterapia da UFMG (Universidade Federal 

de Minas Gerais) 
2 Fisioterapeutas; mestres em Ciências da Reabilitação 
3 Terapeuta ocupacional; Profa. Dra. Adjunta do Depto. de Terapia Ocupacional da UFMG 
4 Fisioterapeuta; Prof. Dr. Adjunto do Depto. de Fisioterapia da UFMG 

Estudo realizado no Laboratório de Performance Humana da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Depto. de Fisioterapia da UFMG 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:  
Daniela Virgínia Vaz 
R. Castelo de Guimarães 332 ap.403  Castelo 
31330-250  Belo Horizonte  MG 
e-mail danielavvaz@gmail.com 
só se houver espaço: 2rachelsbricio@hotmail.com ; cferaquino@yahoo.com.br; sabrinaviana@yahoo 

.com.br ; 3mcmancini@pib.com.br ; 4sfonseca@pib.com.br 

RESUMO 
Indivíduos com lesão do neurônio motor superior (LNMS) apresentam disfunções do movimento e 
postura que prejudicam a mobilidade e o desempenho de tarefas de vida diária. A 
espasticidade tem sido considerada tradicionalmente o principal determinante das disfunções 
motoras desses indivíduos. No entanto, há evidências de que alterações nas características 
musculares dessa população possam contribuir para os défices motores. O objetivo deste 
estudo foi realizar uma análise crítica da literatura referente à caracterização da rigidez 
passiva, curva comprimento-tensão e comprimento dos músculos de indivíduos com lesão do 
neurônio motor superior (LNMS). A literatura revisada traz evidências de que pacientes com 
LNMS apresentam aumento da rigidez passiva, deslocamento das curvas comprimento-tensão 
e diminuição de comprimento muscular. Tais alterações parecem decorrer de remodelação 
tecidual em resposta a padrões diferenciados de uso, com modificações histoquímicas e 
histológicas do tecido muscular. As alterações das características musculares podem, por sua 
vez, contribuir para os padrões de postura e movimento atópicos. A interação entre as 
propriedades musculares e a função motora precisa ser melhor investigada, para que possam 
ser elaboradas estratégias de intervenção mais eficazes para a promoção de ganhos funcionais 
na população com défices neurológicos. 
Descritores: Espasticidade muscular; Hipertonia muscular; Lesão do neurônio motor superior; 

revisão de literatura 
ABSTRACT 

Patients with upper motor neuron lesions (UMNL) experience movement and posture dysfunction, 
which hinder their mobility and performance in daily activities. Traditionally, spasticity has 
been considered the major determinant of movement dysfunction in these individuals. However, 
there is evidence that changes in muscle characteristics may contribute to movement deficits 
in this population. The aim of this study was to critically appraise the literature regarding 
characterization of passive stiffness, length-tension relationship and extensibility of muscles of 
individuals with UMNL. The review shows that patients with UMNL present increase in 
passive stiffness, shifts in the length-tension relationship, and decrease in muscle extensibility. 
Such alterations appear to be the result of tissue remodelling in response to specific patterns 
of use, with histochemical and histological alterations. Such changes in muscle tissues, in 
turn, may contribute to movement and posture patterns presented by these patients. The 
interplay between muscle properties and movement function needs to be addressed in more 
detail to allow the elaboration of more efficient strategies of intervention to promote 
functional improvement of the population with neurological deficits. 
Key words: Muscle hypertonia; Muscle spasticity; Upper motor neuron lesion; literature review  
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INTRODUÇÃO 

Indivíduos com lesões do neurônio motor superior (LNMS) decorrentes de 
desordens tais como paralisia cerebral (PC), acidente vascular cerebral (AVC), e 
traumatismo crânio encefálico1, apresentam disfunções motoras que prejudicam sua 
mobilidade e desempenho de tarefas de vida diária, limitando a sua independência e 
a participação na sociedade2,3. A natureza das disfunções apresentadas por esses 
indivíduos, no entanto, ainda é pouco entendida, e o tratamento desses pacientes 
representa um desafio para os profissionais da reabilitação1.  

O quadro de disfunção motora de pacientes com LMNS envolve posturas e 
padrões de movimentos atípicos, lentidão e coordenação pobre, fraqueza muscular, 
aumento da resistência das articulações à movimentação passiva (hipertonia) e 
espasticidade4. Historicamente, a espasticidade tem sido considerada o principal 
contribuinte para as disfunções de movimento decorrentes de LNMS5,6. De acordo 
com Lance (1980)7, a espasticidade pode ser definida como uma hiperexcitabilidade 
do reflexo tônico de estiramento que causa uma ativação muscular reflexa durante 
estiramentos passivos, sendo essa ativação dependente da velocidade com que o 
movimento passivo é realizado. Muitos esforços terapêuticos têm sido realizados com 
o objetivo de minimizar a influência da espasticidade ou diminuir a ocorrência de 
respostas reflexas no intuito de promover melhoras no desempenho motor5,6, com 
base no pressuposto que a emergência e desenvolvimento da coordenação motora 
voluntária estaria suprimida na presença da espasticidade e ocorreria à medida em 
que esse fator fosse controlado ou reduzido5,6. No entanto, a relação entre 
espasticidade e função não é clara8,9. Alguns estudos demonstraram que a 
diminuição da espasticidade não resulta em melhora do controle dos movimentos10 
ou ganhos funcionais11. Esses achados sugerem que outros fatores, além da 
hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento, estejam associados com as disfunções 
motoras observadas na população com LNMS. Alguns autores4,5 sugerem que fatores 
musculoesqueléticos estejam associados de forma mais direta com as disfunção 
motoras apresentadas por esses indivíduos. 

Diversos estudos demonstram uma associação entre força muscular e função 
motora em crianças com PC e pacientes hemiplégicos adultos12,13, sendo que 
programas de treinamento resistido tem tido impacto positivo na função desses 
indivíduos14,15.Além de déficits de força muscular, há evidências de que a 
musculatura de indivíduos com LNMS apresenta também alterações de suas 
características mecânicas16,17. 

A literatura tem documentado alterações musculares como deslocamentos das 
curvas ângulo-torque17,18, diminuição do comprimento dos músculos19 e aumentos 
na resistência à deformação16,18,20,21 em indivíduos com LNMS. Há evidências de 
que esse aumento da resistência muscular à deformação não esteja associado à 
hiperativação eletromiográfica, mas a alterações das propriedades mecânicas como 
aumento da rigidez tecidual (rigidez muscular passiva)20,22,23. Essas alterações das 
propriedades musculares podem contribuir para as disfunções motoras características 
dessa população4 e, portanto, devem ser melhor entendidas por profissionais e 
pesquisadores da área de reabilitação. 
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O objetivo desse artigo de revisão foi realizar uma análise crítica da literatura 
referente à caracterização da rigidez passiva, curva comprimento-tensão e comprimento 
dos músculos de indivíduos com lesão do neurônio motor superior. O entendimento 
dessas alterações poderá nortear a elaboração de estratégias de avaliação, bem como 
subsidiar futuras investigações que visem documentar o impacto de processos terapêuticos 
em fatores específicos da estrutura muscular e da movimentação nessa clientela. 

METODOLOGIA 

Foram realizadas consultas às bases de dados Medline e Lilacs no período de 
janeiro a dezembro de 2004. Para a busca de artigos foram utilizadas as seguintes 
expressões (no idioma inglês): hypertonia, muscle stiffness, length tension, angle 
torque e sarcomeres, em associação com spasticity, cerebral palsy, hemiplegi*, 
neurolog* e stroke. O símbolo*(asterisco) foi usado para truncagem. As buscas não 
foram limitadas por idioma. A limitação das buscas por data, normalmente utilizada 
para garantir a inclusão somente de trabalhos recentes (publicados nos últimos 10 ou 
15 anos) não foi realizada, uma vez que vários trabalhos clássicos relativos ao tema 
foram publicados na década de 1980. Os artigos considerados relevantes pelos 
autores foram incluídos na revisão. Além disso, as listas de referências bibliográficas 
dos artigos selecionados foram examinadas para obtenção de trabalhos adicionais.  

REVISÃO DA LITERATURA 

Rigidez muscular passiva 
Indivíduos com LNMS apresentam aumento na resistência oferecida pelo músculo ao 

alongamento, denominada hipertonia24. Esse aumento de resistência tem sido atribuído 
exclusivamente a uma hiperatividade muscular decorrente da hiperreflexia24, sendo que a 
musculatura desses indivíduos foi por muito tempo considerada mecanicamente normal25. 
No entanto, tem sido demonstrado que articulações de indivíduos com LNMS apresentam 
aumento da resistência à movimentação passiva, mesmo na ausência atividade 
eletromiográfica16,20,22. À medida que o músculo em repouso eletromiográfico é 
alongado, a razão entre a tensão (resistência) gerada e a deformação sofrida é definida 
como rigidez passiva desse músculo26. Essa rigidez reflete as propriedades mecânicas 
do tecido, dadas pelo tecido conectivo intramuscular e pelas proteínas intracelulares27. 
A partir da análise dos torques de resistência gerados durante a movimentação 
articular passiva com a musculatura em repouso eletromiográfico, diversos autores têm 
quantificado alterações de rigidez muscular passiva em pacientes com 
LNMS6,17,28,29. Sinkjaer e Magnussen29 verificaram aumento de 278% na rigidez 
muscular passiva do tríceps sural de indivíduos hemiparéticos em comparação com 
indivíduos normais. Outros grupos musculares do cotovelo, punho e joelhos também 
apresentam aumento de rigidez passiva em populações com LNMS6,17,29. 

A tensão de resistência gerada durante o alongamento muscular aumenta com o 
aumento de rigidez passiva. Assim, o aumento da rigidez de um grupo muscular de 
uma dada articulação pode implicar uma necessidade de maior geração de força pelo 
grupo muscular antagonista, para que a resistência seja vencida e o movimento seja 
executado22,30. Durante a fase de balanceio da marcha, pacientes com LNMS apresentam 
um défice de dorsiflexão associado a um aumento na atividade eletromiográfica do tibial 
anterior, enquanto a atividade do tríceps sural não apresenta alterações em relação a 
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indivíduos normais22,30. A ausência de alterações eletromiográficas dos flexores 
plantares indica que a resistência que limita a dorsiflexão nesses pacientes provém de 
alterações intrínsecas ao músculo tríceps sural, e não de hiperatividade decorrente da 
espasticidade. O aumento da atividade do tibial anterior ocorre numa tentativa de 
vencer essa resistência muscular passiva aumentada do tríceps sural22,30. Uma 
manipulação da temperatura tecidual demonstrou resultados que confirmam essas 
conclusões22. Tecidos com comportamento viscoelástico, como o tecido muscular, 
respondem a aumentos de temperatura com uma redução de rigidez, enquanto o 
resfriamento provoca um aumento da rigidez31. Dietz e colaboradores15 verificaram 
que, quando o membro inferior dos pacientes com LNMS foi resfriado, provocando 
um aumento da rigidez do tríceps sural, a atividade do tibial anterior aumentou e a 
amplitude de dorsiflexão diminuiu. Por outro lado, quando o membro foi aquecido, a 
amplitude de dorsiflexão aumentou, apesar da diminuição da atividade do tibial 
anterior22. Resultados opostos seriam esperados se o déficit de dorsiflexão fosse 
decorrente de uma hiperatividade reflexa do tríceps sural. Além disso, bloqueio do 
nervo tibial não causou redução da rigidez da articulação do tornozelo em cinco 
indivíduos hemiplégicos com aumento considerável no tônus muscular32 documentado 
pela escala de Ashworth33. Tais achados demonstraram que a hipertonia observada 
em pacientes com LNMS não pode ser exclusivamente atribuída à espasticidade, e 
evidenciaram a contribuição de fatores intrínsecos ao tecido muscular para o aumento 
de resistência à movimentação passiva. 

O aumento da rigidez muscular passiva em indivíduos com LNMS foi 
evidenciado em estudos histológicos1. Miofibrilas do flexor ulnar do carpo de indivíduos 
com PC apresentaram sarcômeros com comprimento de repouso menor e rigidez duas 
vezes maior do que células retiradas de indivíduos normais1. Esses achados sugerem a 
ocorrência de uma importante remodelação de componentes estruturais intracelulares 
e/ou extracelulares do tecido muscular em indivíduos com PC, levando ao aumento 
de rigidez passiva1.  

Um dos componentes associados à rigidez passiva de um músculo é a quantidade 
de tecido conectivo presente nos envoltórios musculares (endomísio, perimísio e 
epimísio)27. À medida que o músculo é alongado, as fibras de colágeno, inicialmente 
em um estado em que se encontram onduladas e frouxas (o chamado crimp), começam a 
se realinhar e deformar, gerando tensão que resiste ao alongamento27. Booth e 
colaboradores34, por meio de microscopia eletrônica e métodos histoquímicos, 
encontraram um aumento na quantidade absoluta de colágeno no músculo vasto 
lateral de crianças com PC. Indivíduos que apresentaram maiores quantidades de colágeno 
no músculo vasto lateral apresentavam também maior resistência à movimentação 
passiva do joelho. No entanto, a literatura não é conclusiva. Alguns autores18,19 
observaram fascículos do tríceps sural de crianças com PC à microscopia eletrônica e 
não encontraram excesso de colágeno. O´Dwyer e colaboradores6 sugerem que, 
mesmo sem um aumento da concentração de colágeno, uma mudança na orientação 
das fibras, ocorrida a partir da remodelação do tecido conectivo do músculo, possa 
ocasionar o aumento de rigidez.  

Além de alterações no tecido conectivo, mudanças na composição muscular em 
relação ao tipo de fibras poderiam contribuir para o aumento de rigidez. Foi 
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demonstrado que fibras musculares de contração lenta (tipo I) são mais rígidas do que 
fibras de contração rápida35 e há evidências de um aumento na proporção de fibras 
tipo I em músculos de indivíduos com LNMS36. As fibras de contração rápida estão 
presentes predominantemente em unidades motoras com limiar de excitabilidade 
mais alto. Após uma LNMS, essas fibras seriam menos estimuladas do que as fibras 
lentas, o que causaria a alteração de proporção observada36.  

Outro fator associado à rigidez muscular é a tensão filamentar de repouso, dada 
pelas pontes cruzadas que são normalmente formadas entre os filamentos de actina e 
miosina no músculo relaxado (em silêncio eletromiográfico)37. Quando uma deformação 
é imposta sobre o músculo, essas pontes químicas são alongadas elasticamente até se 
romperem. Esse mecanismo seria responsável pela resistência oferecida pelo músculo 
em uma pequena amplitude inicial de deformação, denominada short range stiffness 
(rigidez de pequena amplitude)37. Hufschmidt e Mauritz21 verificaram que, em 
pacientes com LNMS, a short range stiffness aumenta quando são dados intervalos 
maiores entre os ciclos de alongamento. Um tempo prolongado de inatividade muscular 
e a manutenção do músculo em posição encurtada ocasiona um aumento dessa 
rigidez inicial, que seria atribuído à formação de maior número de pontes cruzadas38. 
Essas condições, comuns após LNMS, poderiam levar ao aumento da resistência 
oferecida contra o movimento39. 

Em resumo, a literatura evidencia a presença de alterações histológicas do 
tecido muscular em pacientes com LNMS, indicando a ocorrência de remodelação 
tecidual. Tais alterações devem ser melhor documentadas para facilitar a elucidação 
dos mecanismos de remodelação responsáveis pelo aumento da rigidez passiva 
apresentada por pacientes com LNMS.  

Comprimento muscular 
Em associação ao aumento de rigidez muscular passiva, pode haver uma 

diminuição do comprimento muscular em pacientes com LNMS. A perda persistente 
de amplitude de movimento decorrente do encurtamento muscular caracteriza o que 
é clinicamente definido como contratura, uma complicação comum após LNMS25. 
Freqüentemente a perda de amplitude de movimento observada em pacientes com 
LNMS é atribuída à hiperativação muscular, que impede o alongamento do músculo. 
No entanto, a contratura é caracterizada por uma perda de comprimento muscular na 
ausência de atividade eletromiográfica, e não deve ser confundida com estados de 
contração muscular contínua25. 

O D´wyer e colaboradores6 relatam ausência de associação entre a presença de 
hiperreflexia do bíceps braquial e contraturas em flexão do cotovelo em pacientes 
hemiplégicos. Esses autores não atribuem a ocorrência de contraturas à presença de 
espasticidade, mas a adaptações às condições de uso dos músculos. Em conseqüência 
da paresia causada pela LNMS, os pacientes enfrentam relativa imobilidade e assumem 
posturas de proteção do membro superior, mantendo freqüentemente o membro 
apoiado sobre o colo com o cotovelo flexionado. Músculos mantidos em posição 
encurtada por períodos prolongados desenvolvem contratura6,40 em decorrência da 
remodelação do tecido com diminuição do número de sarcômeros em série e 
aumento da rigidez tecidual40. Essa remodelação ocorre independentemente da 
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atividade nervosa41. A perda de sarcômeros em série associada à hipoextensibilidade 
e rigidez aumentada da musculatura do tríceps sural também foi observada em 
crianças com PC que apresentavam padrão de marcha eqüina19. No entanto, a 
redução da espasticidade (quantificada por eletromiografia) não ocasionou reversão 
da perda de comprimento muscular nessas crianças42. Em suma, as evidências 
indicam que, pela remodelação, o tecido muscular se adapta aos padrões de uso. As 
alterações na estrutura muscular parecem ocorrer independentemente da presença de 
espasticidade.  

Em crianças com PC, mesmo sem contratura aparente, pode haver uma diminuição 
importante do comprimento das fibras musculares. Tardieu e colaboradores19 sugeriram 
que o crescimento muscular longitudinal está alterado devido a anormalidades na 
regulação trófica nessas crianças. Essa anormalidade leva a um crescimento ósseo que 
não é acompanhado pelo crescimento do ventre muscular, resultando em tendões 
proporcionalmente mais longos e ventres mais curtos19. Com base nos resultados de 
estudos experimentais em animais, pode-se argumentar que a alteração da relação 
tendão-ventre pode estar relacionada à imobilidade dessas crianças. Músculos de 
animais jovens imobilizados em posição alongada respondem com um aumento no 
comprimento dos tendões e diminuição do ventre muscular43. Em crianças com PC, 
um processo semelhante pode estar ocorrendo. Os músculos são alongados pelo 
crescimento ósseo enquanto se mantêm relativamente imobilizados, em decorrência 
da mobilidade restrita dessas crianças.  

As evidências relacionadas à alteração de comprimento muscular ressaltam a 
importância de evitar a imobilidade para prevenir a perda de comprimento muscular 
em pacientes com LNMS. Além da perda de amplitude de movimento, a alteração do 
comprimento pode acarretar modificações da curva comprimento-tensão, gerando 
diminuição de força em amplitudes específicas18,40. 

Curva comprimento-tensão 
A curva comprimento–tensão ativa de um músculo expressa a relação entre a 

capacidade de geração de tensão e o comprimento muscular. A força ativa máxima é 
produzida em um comprimento ótimo, dado pela superposição ideal dos filamentos 
de actina e miosina, e diminui à medida que o músculo é encurtado ou alongado44. 
As curvas comprimento-tensão são determinadas a partir de experimentos in vitro com 
músculos isolados. Em seres humanos, podem ser obtidas curvas ângulo-torque a 
partir do movimento angular da articulação. As curvas ângulo-torque resultam do 
efeito combinado da relação comprimento-tensão dos músculos que atravessam a 
articulação e da alteração dos braços de alavanca à medida que a articulação se 
move45. Dessa forma, alterações da curva comprimento-tensão dos músculos que 
atravessam a articulação influenciam a capacidade de geração de torque. 

Os modelos de imobilização muscular em diferentes comprimentos em animais 
fornecem evidências de que, associado à alteração de rigidez e do número de sarcômeros 
em série, há um deslocamento da curva comprimento-tensão ativa. Quando músculos 
são imobilizados em posição encurtada, ocorre diminuição no número de sarcômeros 
em série, redução do comprimento, aumento da rigidez muscular e deslocamento da 
curva comprimento-tensão para a esquerda (geração de força máxima em comprimentos 
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menores)40. Por outro lado, quando o músculo é mantido em posição alongada, é 
observado um acréscimo no número de sarcômeros em série, aumento no comprimento 
muscular e um deslocamento da curva comprimento-tensão para a direita (geração de 
tensão máxima em comprimentos maiores)40. Esses estudos mostram a adaptabilidade 
das características musculares mecânicas do tecido muscular às demandas impostas. 
Tendo em vista as alterações presentes em pacientes com LNMS, é possível que esses 
pacientes apresentem também deslocamentos das curvas comprimento-tensão ativas. 

Ada e colaboradores46 demonstraram que pacientes hemiplégicos adultos 
apresentam curvas torque-ângulo dos músculos do cotovelo alteradas em relação aos 
indivíduos normais. Esses pacientes apresentaram maior fraqueza quando os flexores e 
extensores estavam em amplitudes em que se encontravam mais encurtados. Em 
contraste com os achados de Ada e colaboradores46, Brouwer e colaboradores17 
verificaram que o pico de torque gerado pelo tríceps sural de crianças com PC se 
encontra em amplitudes de flexão plantar significativamente maiores do que em 
crianças normais, ou seja, em posições em que o tríceps sural se encontra mais 
encurtado. Em crianças com PC, a posição ótima para a geração de força do tríceps 
sural é com o tornozelo em flexão plantar, enquanto em crianças normais a posição 
ótima é em leve dorsiflexão. As alterações observadas na curva ângulo-torque ativa de 
crianças com PC podem ser atribuídas à perda de sarcômeros e diminuição do 
comprimento muscular18. Após a manutenção prolongada do tríceps sural em posição 
alongada pelo uso de gessamento seriado, há um aumento do comprimento do 
músculo, uma diminuição da resistência à movimentação passiva e um deslocamento 
da curva ângulo-torque para a direita (o pico de torque passa a ser gerado com o 
tríceps sural mais alongado)17. Apesar de haver evidências de alterações da curva 
torque-ângulo em pacientes com PC e hemiplégicos adultos, informações descritivas 
sobre essas alterações, bem como sobre o impacto de determinadas intervenções nas 
características do tecido muscular de indivíduos com LNMS, ainda são insuficientes 
na literatura. 

DISCUSSÃO 

Por décadas a reabilitação de indivíduos com LNMS baseou-se no pressuposto 
de que a espasticidade era a principal causa da disfunção motora observada5. Esse 
pressuposto tem sido questionado na literatura9. Há evidências de que há alterações 
intrínsecas da musculatura desses indivíduos, como aumento de rigidez passiva, mudanças 
no comprimento e alteração da angulação ótima para geração de torque, e indícios de 
que essas alterações tenham impacto na função motora dessa clientela22. Alguns estudos 
evidenciam que essas alterações ocorrem mesmo na ausência de hiperreflexia6,22. Há 
indícios de que as alterações musculares possam exacerbar a hiperreflexia, e não o 
contrário6, o que poderia explicar a redução da hiperreflexia observada após a 
redução da rigidez muscular, provocada pelo uso de gesso seriado, por exemplo17. 

A dificuldade de definir com clareza o termo espasticidade pode ter contribuído 
para a supervalorização desse sinal clínico. Clinicamente, o termo é usado para descrever 
vários fenômenos tais como hiperreflexia, aumento na resistência à movimentação 
passiva, espasmos musculares, disfunção do desempenho motor e estados de 
contração muscular contínua, como a distonia47. No entanto, de acordo com a 
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definição mais aceita na literatura23, a espasticidade é um componente da síndrome 
do neurônio motor superior, caracterizada por uma hiperexcitabilidade do reflexo 
tônico de estiramento, que causa uma ativação muscular dependente da velocidade, 
durante estiramentos passivos7. Freqüentemente os termos espasticidade e hipertonia 
são usados como sinônimos; no entanto, a resistência à movimentação passiva que 
caracteriza a hipertonia não pode ser atribuída exclusivamente à hiperexcitabilidade 
reflexa, uma vez que há alterações da rigidez muscular passiva, como demonstra a 
revisão da literatura. Essa confusão conceitual reflete-se nas medidas clínicas usadas por 
profissionais que trabalham com essa clientela. A escala de Ashworth, freqüentemente 
utilizada como medida da espasticidade33, quantifica esse sinal clínico por meio da 
resistência sentida pelo examinador à medida que o membro é movido passivamente 
ao longo da amplitude de movimento. No entanto, esse procedimento não permite a 
distinção entre os componentes reflexo e não-reflexo (referente às características do 
tecido muscular) que estariam contribuindo para o aumento de resistência. Portanto, 
de acordo com as definições de espasticidade e hipertonia encontradas na literatura, 
seria mais apropriado considerar a escala de Ashworth como uma medida de hipertonia.  

A literatura demonstra a contribuição de fatores musculares intrínsecos para a 
hipertonia. Alterações na concentração de tecido conectivo, na proporção de tipo de 
fibras musculares e na tensão filamentar de repouso podem contribuir para o aumento 
de rigidez muscular observado nos pacientes com LNMS. A causa desse aumento de 
rigidez muscular passiva deve ser melhor investigada. Uma possível razão seria a 
inatividade, levando a mudanças morfológicas nos músculos, como por exemplo, atrofia 
e aumento da concentração de colágeno, causando o aumento de rigidez34. Outra 
proposta, defendida por alguns autores48, é a de que as alterações mecânicas do 
tecido muscular sejam decorrentes de adaptações funcionais aos défices de força 
apresentados por esses indivíduos. Em crianças com paralisia cerebral e em indivíduos 
hemiplégicos após AVC, a contribuição do componente passivo da unidade músculo-
tendínea para o torque flexor plantar total pode atingir valores 3 a 4 vezes maiores do 
que em indivíduos normais16,49. Essa resistência passiva aumentada pode auxiliar na 
geração de tensão excêntrica dos flexores plantares durante a rotação do corpo sobre 
o pé na fase de apoio da marcha, aumentando o momento flexor plantar durante a 
impulsão, pelo retorno de energia elástica armazenada no tecido50. Dietz e Berger20 
sugeriram que o aumento de rigidez do tríceps sural seria uma estratégia compensatória 
para fornecer maior estabilidade durante a marcha, o que, no entanto, limita a 
velocidade de movimento. Por outro lado, alguns autores21,34 consideram que o 
aumento de rigidez tecidual pode ser diretamente decorrente da LNMS. Os estímulos 
neurais, modificados pela lesão, alterariam a proporção do tipo de fibras 
musculares21 e a concentração de colágeno no músculo34, alterando sua rigidez.  

Os experimentos com animais demonstram que os músculos são altamente 
adaptáveis, alterando suas características de acordo com os padrões de uso26. 
Algumas intervenções terapêuticas, como o uso de órteses, por exemplo, podem ter 
impacto nas características musculares passivas51, promovendo diminuição da 
resistência ao alongamento e modificação da postura do membro52. As melhoras 
observadas após o uso de órteses têm sido tradicionalmente atribuídas a mecanismos 
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neurofisiológicos de diminuição da hiperreflexia; no entanto, a contribuição da 
remodelação muscular para esses resultados deve ser investigada.  

Em decorrência da remodelação muscular, grupos musculares mantidos em 
posição alongada ou encurtada podem ganhar ou perder uma quantidade significativa 
de sarcômeros em série e alterar seu comprimento e rigidez40. Quando uma musculatura 
de determinada articulação desenvolve encurtamento, a musculatura antagonista é 
mantida em posição alongada e, conseqüentemente, desenvolve maior comprimento 
de repouso. Como os músculos geram tensão máxima em amplitudes próximas àquelas 
em que são mantidos40, haverá um deslocamento da curva comprimento-tensão não 
só dos músculos encurtados, mas também de seus antagonistas alongados. Portanto, 
poderá haver, em pacientes com LNMS, alterações do equilíbrio de geração de torque 
das musculaturas que atravessam determinadas articulações. Essas alterações na 
estrutura do músculo podem causar uma diminuição da capacidade muscular de 
geração de tensão em determinadas amplitudes, limitando o desempenho motor. Tem 
sido demonstrado que a fraqueza muscular contribui para as disfunções motoras dessa 
clientela12,13; portanto, é necessário documentar essas possíveis alterações da 
capacidade de geração de torque ao longo da amplitude de movimento, uma vez que 
essas alterações devem ser consideradas na elaboração de programas de fortalecimento 
muscular. 

Características musculares são consideradas componentes que contribuem para 
a função motora de indivíduos com LNMS4,5. Entretanto, a literatura ainda oferece 
informações limitadas sobre a forma como essas características se associam com o 
desempenho motor desses indivíduos. Pode-se argumentar que os padrões de impulsos 
nervosos, alterados em decorrência da lesão, induziriam diretamente uma alteração 
nas unidades motoras e propriedades musculares que, por sua vez, influenciariam as 
posturas e padrões de movimento. Por outro lado, é possível que os padrões de movimento 
e postura atípicos dos pacientes com LNMS sejam assumidos como adaptações aos 
défices diretamente causados pela lesão nervosa, como por exemplo a fraqueza, e que 
esses padrões adaptativos tenham por sua vez um impacto nas demandas impostas aos 
músculos, causando sua remodelação. Na verdade, é provável que a relação entre as 
propriedades musculares e os padrões de postura e movimento de indivíduos com 
LNMS não se caracterize como uma relação linear e unidirecional, mas sim como 
uma relação complexa e interdependente, onde diversos fatores se influenciam 
mutuamente. Dessa forma, os padrões de posturas e movimentos seriam influenciados 
pelas propriedades intrínsecas do organismo e, ao mesmo tempo, modificariam essas 
propriedades48,50, estabelecendo um ciclo. Portanto, a intervenção terapêutica com o 
objetivo de induzir modificações nas propriedades intrínsecas da musculatura de 
indivíduos com LNMS seria uma forma de influenciar os padrões de movimento desses 
pacientes. Uma melhor compreensão da interação entre as propriedades musculares e 
a função motora de indivíduos com LNMS faz-se necessária, diante do desafio de 
desenvolver estratégias de intervenção em fisioterapia que sejam adequadas e 
eficientes para a promoção do desempenho funcional desses pacientes.  
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CONCLUSÃO 

Indivíduos com LNMS apresentam modificações estruturais da musculatura que 
podem levar a um aumento de rigidez passiva, alteração do comprimento muscular e 
deslocamento da curva comprimento-tensão. Essas alterações implicam maior resistência 
à movimentação e diminuição da força muscular em amplitudes específicas, que 
podem estar associadas aos padrões de movimento apresentados por esses indivíduos. 
Dessa forma, a intervenção com o objetivo de modificar as características musculares 
pode ter impacto na movimentação e postura desses indivíduos. A interação entre as 
propriedades musculares e os padrões de movimento precisa ser melhor investigada, 
para que possam ser elaboradas estratégias de intervenção mais eficazes para a 
promoção de ganhos funcionais na população com défices neurológicos. 
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