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EDITORIAL 
EDITORIAL 

 

2006 foi o segundo ano de vigência de Fisioterapia e Pesquisa com este nome. 
O que era um projeto há dois anos transformou-se em realidade: quadrimestralidade, 
parcerias, melhor qualidade. Graças ao auxílio financeiro do Crefito-3, ao Sistema 
Integrado de Bibliotecas (SIBi), à parceria com o Centro Universitário Nove de Julho – 
Uninove, que assegura a impressão, e à contratação da editora de texto, foi possível 
terminar o ano com a sensação de dever cumprido. 

Aos poucos a Revista está crescendo – e em volume também: este ano, gradualmente, 
aumentou o número de artigos por número. Este traz 10 artigos e a proposta é de continuar 
aumentando ao longo de 2007. Incluir mais artigos em cada número permite maior 
agilidade, com menor tempo decorrido entre a submissão e a publicação. A submissão 
de manuscritos, porém, também aumentou consideravelmente. Passou da centena o 
total de artigos submetidos durante 2006. Se, de um lado, isso tende a neutralizar os 
esforços de publicar estudos recentes, de outro, indica que a Revista está conquistando 
crescente credibilidade e aceitabilidade junto à comunidade científica, acadêmica e 
profissional. 

Os planos de mudança continuam. Em 2007, pesquisadores internacionais farão 
parte de nosso corpo editorial, teremos renovação parcial do corpo editorial nacional 
e pretendemos completar o processo de informatização, quando toda a sistemática de 
submissão e apreciação será feita on-line. E ainda estamos nos preparando para a 
trimestralidade. 

Este é o momento de agradecer a todos os que em 2006 colaboraram, 
contribuíram e incentivaram a Revista a cumprir sua missão de disseminação de 
estudos e pesquisas em Fisioterapia a um público cada vez mais amplo.  

 

Profa. Dra. Amélia Pasqual Marques 

Editora-chefe  
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Estimulação elétrica minimiza alterações metabólicas musculares 
durante e após a imobilização de membro posterior de ratos  
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da estimulação elétrica (EE) no perfil metabólico e no 
peso muscular de membro posterior de ratos durante a imobilização e após a retirada da órtese. 
Trinta e seis ratos Wistar foram divididos em controle (C), controle associado à estimulação 
elétrica (CEE), imobilizado (Im), imobilizado associado à estimulação elétrica (ImEE), imobilizado 
e mais sete dias de recuperação pós-retirada da órtese (ImR), e imobilizado com estimulação 
elétrica durante a recuperação pós-retirada da órtese (ImREE). Após o período experimental, os 
músculos sóleo (S), gastrocnêmio branco (GB) e vermelho (GV), tibial anterior (TA) e extensor 
longo dos dedos (ELD) foram coletados para análise das reservas de glicogênio (RG) e 
avaliação do peso do S e ELD. Pôde-se observar, no grupo apenas imobilizado, que a imobilização 
promoveu redução significativa nas reservas de glicogênio em todos os músculos e no peso 
muscular do S e ELD. A EE aumentou significativamente as RG dos grupos CEE e ImEE, porém não 
interferiu no peso. No período de recuperação, no grupo que não recebeu EE houve redução 
significativa nas RG e no peso muscular, enquanto no grupo que recebeu EE aumentaram 
significativamente as RG (257,9% S, 308,1% GB, 343,3% GV, 312% TA, 240,7% ELD) e o 
peso do ELD (12%). A EE minimizou pois os efeitos deletérios durante a imobilização e no 
período de remobilização, mostrando-se de grande eficácia no tratamento clínico de situações 
que levam ao desuso muscular. 
DESCRITORES: Estimulação elétrica; Imobilização; Reabilitação 

ABSTRACT 
This study aimed at assessing the effect of electrical stimulation (ES) in muscles metabolic 
profile and weight of rats hindlimb during the limb immobilization period and after casts were 
removed. Thirty-six Wistar rats were divided into 6 groups: control (C); control but receiving 
ES (CES); immobilized (Im); immobilized receiving ES during immobilization (ImEE); immobilized 
and observed during recuperation for seven days after cast removal (ImR); and immobilized and 
receiving ES during recuperation for seven days after cast removal (ImREE). After the experimental 
period the soleus (S), white gastrocnemius (WG), red gastrocnemius (RG), anterior tibial (AT) 
and extensor digitorum longus (EDL) muscles were collected for analysis of glycogen reserves 
(GR), besides S and EDL weight evaluation. Results show that, in the Im group, immobilization 
caused significant GR and muscle weight reduction. Inversely, ES produced significant GR 
increase in CEE and ImEE groups, but did not interfere in muscle weight. During recuperation 
after cast removal, the group that did not receive ES (ImR) showed significant reductions in 
muscle GR and weight, while in the ImREE group there was significant increase in RG (257.9% S, 
308.1% WG, 343.3% RG, 312% AT, 240.7% EDL) and in EDL weight (12%). ES thus minimized 
deleterious effects both during and after immobilization, pointing to its great efficiency in 
clinical treatment situations of muscle disuse. 
KEY WORDS: Electrical stimulation; Immobilization; Rehabilitation. 
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INTRODUÇÃO 

A plasticidade das fibras musculares esqueléticas permite que estas se adaptem, 
deflagrando mudanças na tipagem ou no tamanho de fibras. Múltiplos estímulos 
podem promover essas mudanças, merecendo destaque a desnervação, imobilização, 
inatividade prolongada, alterações hormonais, nutrição, estimulação elétrica, entre 
outros1. Matthews e St. Pierre2 ressaltam que tanto a atrofia muscular quanto força 
reduzida, ocasionadas pela imobilização ou ato cirúrgico, nem sempre voltam ao normal, 
apesar de extensiva reabilitação. 

Para Halar e Kathleen3, o desuso reduz a reserva funcional do sistema 
musculoesquelético, resultando em fraqueza, atrofia e baixa resistência à fadiga. A 
fraqueza muscular que decorre da imobilização está associada à redução das reservas 
de glicogênio e creatina quinase, dos sarcômeros em série, bem como à redução da 
força e resistência à fadiga, decorrente da atrofia das fibras I e II e da função aeróbia.  

Hirose et al.4 observaram a presença do quadro de resistência à insulina em 
pacientes inativos fisicamente ou imobilizados, porém ainda não está claro se ou 
como o desuso muscular crônico ou a imobilização alteram a sinalização de insulina. 
Segundo Henriksen5, há uma diminuição dos transportadores GLUT4 pelo 
desenvolvimento da resistência ao transporte de glicose estimulado pela insulina. 

Foi demonstrado que o aumento na atividade contrátil induzida pelo exercício 
físico favorece a captação de glicose pelas fibras musculares. Isso é explicado pela 
translocação de transportadores GLUT4 insensíveis à insulina de reservatórios 
citosólicos para a membrana, aumentando com isso a captação de glicose6. Segundo 
Goodyear e Kahn7, o exercício induz uma melhora na sensibilidade do músculo para 
a insulina, sendo que seus efeitos podem durar por várias horas após o final do exercício. 

No entanto, muitos pacientes não podem se beneficiar do exercício físico, por 
alguma debilidade física, permanência longa no leito ou imobilização de membro. 
Nesse período, um recurso fisioterapêutico que pode substituir a atividade contrátil 
voluntária, trazendo benefícios ao paciente, é a estimulação elétrica, pelo fato de esta 
promover a contração muscular, prevenindo ou retardando as conseqüências da 
atrofia por desuso. 

Segundo Vanderthommen e Crielaard8, a estimulação elétrica é freqüentemente 
usada para fortalecer o músculo normal; na área médica, vários pesquisadores têm 
ressaltado seu valor para tratar atrofia decorrente da imobilização. 

Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da estimulação 
elétrica no perfil energético e na massa muscular. Foi aplicada estimulação elétrica de 
baixa freqüência em dois momentos de imobilização do membro posterior de ratos: 
uma durante o período de imobilização e outra sete dias após a retirada da órtese. 

METODOLOGIA 

Ratos Wistar (de 3 a 4 meses, 250-350 g), fornecidos pelo biotério da Unimep, 
foram alimentados com ração e água ad libitum e mantidos em três animais por 
caixa9 sob condição controlada de biotério (12h claro/escuro, 23oC±2). Os 36 
animais foram tratados segundo recomendações do Guide for care use of laboratory 
animals10 e divididos em seis grupos (n=6 em cada grupo): controle (C), controle 
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associado à estimulação elétrica (CEE), imobilizado (Im), imobilizado associado à 
estimulação elétrica (ImEE),  imobilizado seguido de sete dias de recuperação pós-
retirada da órtese (ImR) e imobilizado associado a estimulação elétrica durante os sete 
dias de recuperação pós-retirada da órtese (ImREE). 

O grupo controle somente permaneceu livre na gaiola durante sete dias, sendo 
sacrificado em seguida; o grupo CEE permaneceu livre na gaiola recebendo estimulação 
elétrica na pata posterior esquerda durante sete dias, sendo também sacrificado após esse 
período. 

A imobilização foi realizada durante um período de sete dias utilizando a órtese 
de resina acrílica proposta por Silva et al.11 (Figura 1), sendo que o grupo Im apenas 
permaneceu imobilizado durante o período; o grupo ImEE recebeu estimulação elétrica 
durante os sete dias de imobilização; o grupo ImR foi imobilizado durante sete dias e 
permaneceu livre na gaiola por mais sete dias após a retirada da órtese; e o grupo ImREE 
foi imobilizado durante sete dias e recebeu estimulação elétrica somente durante os sete 
dias em que ficou livre na gaiola após a retirada da órtese. Os grupos Im e ImEE foram 
sacrificados logo após a retirada da órtese; e os grupos ImR e ImREE foram sacrificados 
sete dias depois da retirada da órtese (período de observação), ou seja, 14 dias após o 
início dos experimentos. Por apresentar um peso reduzido (22 gramas), a imobilização 
não interferiu na deambulação, permitindo a descarga de peso no membro imobilizado 
durante a deambulação. 

inserir Figura 1 
Figura 1  Órtese em posição neutra do tornozelo constituída de modelo de resina acrílica (1), 

rotadores laterais (2) e cinta abdominal (3) 

Para o tratamento com estimulação elétrica, os animais dos grupos CEE, ImEE e 
ImREE foram anestesiados com tiopental na concentração de 40 mg/kg e o membro 
inferior esquerdo tricotomizado para garantir uma maior efetividade da estimulação e 
o posicionamento dos eletrodos. Os músculos sóleo e gastrocnêmios foram 
submetidos à estimulação diária de 20 minutos, por um período de sete dias. A 
freqüência utilizada foi de 10 Hz, em função da ênfase ser dada ao músculo sóleo, 
constituído principalmente por fibras do tipo I, e a largura de fase foi de 0,4ms. A 
intensidade da corrente foi padronizada em 5,0mA a partir da visualização da 
contração muscular e, a cada 5 minutos, foi aplicado um acréscimo de 1,0mA à 
corrente, para não haver acomodação. O equipamento utilizado para a estimulação 
elétrica foi o Dualpex 961 (Quark®), além de eletrodos de silicone-carbono com área 
de 1 cm2 cada (Figura 2). 

inserir Figura 2 
Figura 2  Posicionamento de eletrodos durante a estimulação elétrica no membro inferior 

esquerdo do grupo controle (A) e do grupo imobilizado (B), sendo o eletrodo 1 
localizado na região inguinal e o eletrodo 2 na região do músculo tríceps sural 

Após o período experimental de cada grupo ou par de grupos, conforme descrito 
acima, os animais foram sacrificados por decapitação e os músculos sóleo, gastrocnêmio 
branco, gastrocnêmio vermelho, tibial anterior e extensor longo dos dedos coletados e 
submetidos à avaliação do glicogênio muscular segundo a proposta de Siu et al.12, na 
qual as amostras musculares são digeridas em KOH 30% a quente e o glicogênio 
precipitado pela passagem por etanol a quente. Entre uma fase e outra da precipitação, a 
amostra é centrifugada; o glicogênio precipitado é submetido à hidrólise ácida na 
presença de fenol. Os valores foram expressos em mg/100mg de peso úmido. Os 
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músculos sóleo e extensor longo dos dedos também passaram pela avaliação de peso. 
A análise estatística dos dados foi realizada pelo teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov seguido pela ANOVA e teste de Tukey, sendo que em todos os 
cálculos foi fixado o nível crítico de 5% (p<0,05). 

RESULTADOS 

Em relação ao perfil energético da musculatura esquelética durante a imobilização 
do membro posterior, em posição neutra do tornozelo, houve significativa diminuição 
no conteúdo muscular de glicogênio no grupo Im: redução de 31,6% no sóleo (S), 56,6% 
no gastrocnêmio branco (GB), 39% no gastrocnêmio vermelho (GV), 41,7% no extensor 
longo dos dedos (ELD) e 45,2% no tibial anterior (TA), sugerindo uma integração 
funcional entre a homeostasia no processo contrátil das fibras e o controle no 
metabolismo muscular dos carboidratos (Tabela 1).  

Além do comprometimento metabólico, o peso muscular também foi afetado pela 
imobilização nesse período, havendo redução de 34% no músculo sóleo e de 27% no 
ELD no grupo Im (Tabela 2). Vale ressaltar que a estimulação elétrica durante os sete 
dias pós-retirada da órtese não foi eficiente em modificar o peso dos músculos 
normais ou imobilizados, conforme mostra a Tabela 2. 

Tabela 1 Concentração de glicogênio (mg/100mg, média ± erro padrão) nos músculos sóleo (S), 
gastrocnêmio branco (GB) e vermelho (GV), extensor longo dos dedos (ELD) e tibial 
anterior (TA) dos grupos controle (C), controle com estimulação elétrica (CEE), 
imobilizado (Im), imobilizado com estimulação elétrica (ImEE), imobilizado + 
recuperação de sete dias após retirada da órtese (ImR) e imobilizado + recebendo 
estimulação elétrica durante sete dias após a retirada da órtese (ImREE)  

Grupos S GB GV ELD TA 

C 0,38±0,03 0,46±0,02 0,41±0,01 0,36±0,03 0,31±0,03 
CEE 0,54±0,004* 0,65±0,04* 0,48±0,03 0,40±0,01 0,54±0,05* 
Im 0,26±0,02* 0,20±0,02* 0,25±0,03* 0,21±0,02* 0,17±0,02* 
ImEE 0,35±0,02#  0,29±0,009# 0,36±0,01# 0,30±0,01 0,22±0,004 
ImR 0,19±0,07* 0,37±0,04* 0,30±0,01* 0,27±0,04* 0,25±0,02 
ImREE 0,68±0,06  1,51±0,1  1,33±0,04  0,92±0,02  1,03±0,06  
p<0,05; * significativo quando comparado ao C; # significativo quando comparado ao Im;  

significativo quando comparado ao ImR 

Ao avaliar o comportamento das reservas musculares de glicogênio em músculos 
submetidos a tratamento com estimulação elétrica no grupo CEE, foi verificado um 
significativo aumento nas reservas, atingindo 42,1% no S, 41,3% no GB e 74,2% no 
TA, apontando para uma elevação na mobilização das reservas de glicose. 

Quanto ao grupo que foi submetido ao tratamento com estimulação elétrica sob 
a condição de imobilização (ImEE), também foi verificada elevação nas reservas, 
atingindo 34,6% no S, 45% no GB, 44% no GV, 42,8% no ELD e 29,4% no TA 
(Tabela 1).  

Além da observação do comprometimento energético e da massa muscular durante 
os sete dias de imobilização, este trabalho objetivou verificar se haveria diferença nos 
sete dias após a retirada da órtese, observando como a musculatura se comportaria 
nesse período de recuperação. Nesse ínterim, no grupo ImR foi observado que os 
músculos analisados ainda apresentaram redução expressiva nas reservas de glicogênio 
mesmo após sete dias da retirada da órtese, sendo significantemente menores no S 
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(50%), no GB (19,6%), no GV (26,8%) e no ELD (25%) quando comparados ao grupo 
controle (Tabela 1). E, em relação ao peso muscular, os músculos analisados no grupo 
ImR ainda apresentaram redução em relação ao controle, sendo de 26,6% no S e de 
18,4% no ELD (Tabela 2). 

Tabela 2 Peso muscular (mg, média±desvio padrão) dos músculos sóleo (S) e extensor longo 
dos dedos (ELD) dos grupos controle (C), controle com estimulação elétrica (CEE), 
imobilizado (Im), imobilizado com estimulação elétrica (ImEE), imobilizado + 
recuperação de sete dias após retirada da órtese (ImR) e imobilizado + recebendo 
estimulação elétrica durante sete dias após a retirada da órtese (ImREE)  

Grupos S ELD 

C 123,5±2,1 120,6±8,5 
CEE 81,3±1,8* 88,1±7,8* 
Im 127,6±3,9 125,1±5,8 
ImEE 82,8±3,1 99,5±3,6 
ImR 90,7±3,8* 98,42±0,7* 
ImREE 86,4±4,9 110,2±3,0  

p<0,05; * significativo quando comparado ao C; # significativo quando comparado 
ao Im;  significativo quando comparado ao ImR 

O protocolo de estimulação elétrica foi aplicado nos sete dias seguintes à 
retirada da órtese no grupo ImREE, e foi verificado aumento expressivo nas reservas 
de glicogênio, sendo de 257,9% no S, 308,1% no GB, 343,3% no GV, 312% no TA e 
de 240,7% no ELD (Tabela 1). Apesar da melhora do perfil energético, o peso do 
sóleo não foi modificado pelo tratamento; somente o peso do ELD, que teve aumento 
significativo de 12% em relação ao grupo que retirou a órtese e não sofreu 
intervenção (Tabela 2).  

DISCUSSÃO 

Situações que levam à imobilização do membro geram inevitavelmente atrofia 
muscular, concomitante às alterações no metabolismo de glicose e no processo 
contrátil das fibras. Segundo Qin et al.13, a imobilização tem a função de tratar lesões 
teciduais e ósseas induzindo atrofia muscular e redução da performance muscular.  

A glicose é um dos principais substratos energéticos utilizado pelas fibras 
musculares, cuja absorção é de caráter multifatorial, dependente da insulina, do 
metabolismo dos tecidos ou da elevação da atividade contrátil das fibras14, sendo que 
a manutenção das reservas de glicogênio faz parte de um dos mecanismos ativados 
pela insulina. Em vista disso, pôde-se observar neste estudo que a imobilização do 
membro do animal durante sete dias provocou uma significativa redução no conteúdo 
de glicogênio em todos os músculos analisados.  

O grau de atrofia muscular varia de acordo com o tipo de fibra submetida ao 
desuso, a posição articular e o tempo de imobilização. Com relação ao tipo de fibra, 
McDougall et al.15 atribuem às fibras do tipo II o maior percentual de atrofia, porém 
Williams e Goldspink16 não encontraram diferenças quanto ao tipo de fibra. 
Entretanto, estudos mais recentes mostram que a fibra tipo I é a mais susceptível à 
atrofia muscular decorrente do desuso17,18, corroborando os resultados deste estudo, 
em que a maior porcentagem de atrofia muscular ocorreu no músculo sóleo, que é 
um músculo de perfil oxidativo, predominantemente composto por fibras tipo I.  

Quanto à posição de imobilização, Appell19 afirma que, se o músculo for 
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imobilizado em posição de encurtamento, ocorre uma diminuição do comprimento 
muscular por diminuição do número de sarcômeros. Segundo Williams e 
Goldspink16, a imobilização em posição de alongamento muscular leva a um 
aumento de tamanho pela elevação do número de unidades sarcoméricas. Neste 
estudo, deve-se levar em conta que os músculos foram imobilizados em posição 
neutra de tornozelo, com a intenção de não manter qualquer tensão na musculatura 
analisada; além disso, a órtese possibilitava a deambulação do animal, com descarga 
de peso no membro imobilizado, mantendo o estímulo para os músculos posturais. 

Com relação ao tempo de imobilização, Qin et al.13 afirmam que a 
imobilização em diferentes períodos gera uma atrofia de 15% a 70%, dependendo do 
animal e do tipo de fibra, mas a maior perda ocorre nos sete primeiros dias. Neste 
estudo os sete dias de imobilização foram capazes de gerar significativas alterações 
no perfil energético e na massa dos músculos analisados, sugerindo assim a 
associação de um tratamento fisioterapêutico nesse período, visando minimizar esse 
processo. 

Mikines et al.20 demonstraram que a inatividade física causada por período acamado 
tão curto quanto sete dias é associada à redução na sensibilidade à insulina no músculo 
esquelético. A inatividade física prolongada também mostrou redução na capacidade 
de transporte de oxigênio de músculo esquelético e resultou em diminuição no 
conteúdo de GLUT4 associado com resistência à insulina, no estudo de Hamada21.  

Neste estudo, a estimulação elétrica foi escolhida como o exercício físico, pois é 
capaz de propiciar aumento da captação de glicose pela musculatura, promovendo a 
translocação de uma população de transportadores GLUT 4 insensíveis à insulina até 
a membrana muscular, melhorando a captação da hexose22. Hamada et al.21 
demonstraram que a captação de glicose corporal é agudamente aumentada em resposta 
a 20 minutos de estimulação elétrica e esse aumento perdura por pelo menos 90 
minutos após a finalização da sessão.  

Segundo Mercier et al.23, a estimulação elétrica tem um potencial de limitar a 
degeneração muscular em situações em que é difícil ou impossível para o ser humano 
realizar exercício físico. Os resultados deste trabalho demonstram que a estimulação 
elétrica aplicada tanto durante o período de imobilização quanto no período de 
recuperação após a imobilização pode minimizar as alterações metabólicas geradas 
na musculatura esquelética pelo desuso, aumentando as reservas de glicogênio. 

No trabalho de Qin et al.13, o músculo tibial anterior imobilizado foi submetido 
à estimulação elétrica (30 minutos, 5x/semana, durante 3 semanas, freqüência 50 Hz), 
a qual mostrou-se efetiva na prevenção da atrofia muscular, além de promover alguns 
focos de degeneração muscular, provavelmente decorrentes de uma adaptação do 
músculo frente à estimulação elétrica. 

Segundo Pattison et al.24, após dez dias de imobilização há uma perda na massa 
do músculo sóleo de 27% e 37%, para ratos jovens e velhos respectivamente, e após 
30 dias de recuperação depois de cessada a imobilização, ratos novos recuperaram 
completamente a massa do sóleo, enquanto que, nos velhos, a recuperação da massa 
muscular não foi significativa, não diferindo a recuperação em 0 e 30 dias.  

Neste estudo houve diminuição significativa tanto no peso do sóleo quanto no 
do ELD após sete dias da retirada da órtese, sendo que a associação da estimulação 
elétrica foi capaz de melhorar somente a massa do ELD, quando aplicada durante 
mais sete dias de recuperação.  
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Lieber et al.25 analisaram o músculo tibial anterior submetido à estimulação 
diária (1 hora, cinco vezes por semana durante quatro semanas, freqüências de 10 e 50 
Hz), mostrando que esse protocolo atenuou a atrofia muscular não somente nos 
músculos diretamente ativados, mas também na musculatura passivamente alongada, 
secundária à estimulação dos músculos antagonistas. Em outro estudo26, os autores 
observaram o período de quatro semanas de recuperação do músculo quadríceps de 
cães submetidos a dez dias de imobilização, porém com atividade normal, além de 
uma corrida de 1 hora por dia. Foi observado que, mesmo após esse período, havia 
ainda uma diminuição de 30% na área de músculos de contração lenta e rápida, 
porém a fração elevada de tecido conectivo (20%) retornou aos valores normais. 

Nesse sentido, estudos observaram que, além da melhora metabólica induzida 
pela estimulação elétrica em músculos normais e desnervados27, há também redução 
na fibrose28, fatos mantenedores de integridade parcial das fibras. 

Tem sido analisado o período de recuperação do membro imobilizado, 
utilizando protocolos de treinamento, ou mesmo o uso de suplementação alimentar 
para uma melhor recuperação do animal pós-imobilização. No estudo de Carvalho et 
al.29, observou-se um período de três semanas de imobilização, onde um grupo de 
ratos foi liberado para as atividades normais e outro grupo foi submetido ao exercício 
por meio de natação diária, durante 60 minutos, com aumento de carga progressivo. 
Em ambos os grupos o trofismo retornou a seus níveis normais, e os músculos 
adquiriram suas propriedades elásticas pré-existentes na remobilização, independente 
do exercício. Neste estudo, a estimulação elétrica no período de recuperação 
melhorou o perfil energético muscular.  

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo permitem concluir que a estimulação elétrica melhora o 
metabolismo de glicose, sendo de grande eficácia no tratamento clínico de situações 
que levam ao desuso muscular, visto que é capaz de minimizar os efeitos deletérios 
da imobilização, garantindo o fornecimento energético para o músculo tanto durante 
a imobilização,quanto na remobilização, minimizando o período de recuperação dos 
níveis metabólicos anteriormente encontrados nessa musculatura.  
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RESUMO: Muitos indivíduos podem estar realizando a flexão do tronco com uso limitado da 
flexão fisiológica do quadril, por uma percepção corporal diminuída. Este estudo avaliou, em 
21 sujeitos (10 homens), qual região do corpo é percebida como responsável pela flexão do 
tronco e verificou a ocorrência de um possível aumento da flexibilidade global no teste 3o 
dedo-solo por uma melhor utilização da articulação do quadril, após uma única intervenção 
instrutiva fisioterapêutica, composta de estímulos táteis, visuais e verbais. Mediram-se a 
distância do terceiro dedo ao solo e a variação angular do quadril na flexão do tronco antes e 
depois da intervenção, sendo a análise feita por mensurações em fotografias digitais por meio 
de programa gráfico. Questionados antes da intervenção, 71% dos sujeitos apontaram a 
região da crista ilíaca como responsável pela flexão do tronco, mostrando que a maioria 
desconhecia a predominância da articulação do quadril nesse movimento. Após a 
intervenção, houve decréscimo significativo na distância do 3o dedo ao solo (21,8 cm antes e 
18,5 cm depois) e alterações significativas dos ângulos de flexão da articulação do quadril 
(p=0,0036). Após a intervenção, a flexibilidade global aumentou devido ao aumento da 
flexão do quadril, confirmando a hipótese inicial.  
Descritores: Biomecânica; Flexibilidade; Imagem corporal; Quadril 

ABSTRACT: Many subjects may be performing anterior trunk flexion with limited physiologic 
hip flexion, due to a poor bodily perception. This study assessed, among 21 subjects (10 men), 
which body part is perceived as being responsible for performing anterior trunk flexion; and 
verified whether, after one single physical therapy intervention (with visual, verbal and tactile 
stimuli), a raise in global flexibility would take place due to hip flexion increase. Both the 
distance fingertip-to-floor and the hip angular variation were measured before and after 
intervention; measures were analysed by means of photograph tracings. When questioned 
before intervention, 71% of the subjects pointed to the iliac crest region as being the major 
responsible for performing trunk flexion, showing that most were unaware of hip 
preponderance in this movement. Following intervention, a significant decrease was noticed 
in the fingertip-to-floor distance (21.8 cm before and 18.5 cm after), as well as significant 
increase in hip flexion (p=0.0036). As expected, global flexibility increased after intervention 
due to increase in hip flexion. 
Key words: Biomechanics; Body Image; Flexibility; Hip 
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INTRODUÇÃO 

A flexibilidade é a capacidade física responsável pela execução de um 
movimento de amplitude angular máxima por uma articulação ou conjunto de 
articulações, dentro dos limites fisiológicos, sem o risco de ocorrerem lesões1,2. Essa 
capacidade está principalmente relacionada aos hábitos posturais, por sua vez 
intimamente ligados à amplitude das articulações, extensibilidade dos músculos e 
plasticidade dos ligamentos e tendões. A importância da flexibilidade tem sido 
destacada na prática de exercícios para o melhor desempenho nas atividades físicas 
ou esportivas, nos movimentos diários para melhora da qualidade dos mesmos, ou 
ainda na prevenção de lesões1,3. Ainda que se pese o fato de não estar estabelecido o 
mecanismo pelo qual a flexibilidade atua na prevenção de lesões, estudos têm 
apontado a diminuição da flexibilidade como fator de risco para patologias 
degenerativas como a lombalgia4,5. 

O teste 3o dedo-solo, realizado em bipedestação, assim como o teste do Banco 
de Wells, realizado em sedestação, têm sido usados para avaliar a flexibilidade da 
parte posterior do corpo de forma global3,6,7. No entanto, do ponto de vista 
biomecânico, por meio de uma avaliação mais detalhada das ações articulares 
individuais ou em conjunto realizadas nesses testes, podemos obter informações mais 
acuradas sobre a forma como cada articulação está contribuindo no movimento e 
diagnosticar mais precisamente onde ocorre a limitação de flexibilidade8. 

A flexão do tronco realizada em pé, como no teste 3o dedo-solo, é um movimento 
amplamente utilizado, tanto nas atividades diárias quanto nas atividades esportivas. 
Geralmente, quando pegamos um objeto no chão ou à frente do corpo, necessitamos 
maximizar o deslocamento do tronco em relação aos membros inferiores para ampliar 
a capacidade de alcance dos membros superiores. Isso ocorre por uma relação 
cinemática entre a coluna lombar e a articulação do quadril no plano sagital, 
chamada ritmo lombo-pélvico8,9. Para que esse movimento ocorra, associamos a 
flexão do joelho, mas a fim de isolar os mecanismos que ocorrem entre a coluna 
lombar e o quadril, descreveremos o ritmo lombo-pélvico quando os joelhos 
permanecem estendidos. 

Conforme a cabeça e a porção superior do tronco iniciam a flexão, a pelve 
desloca-se posteriormente para manter o centro de gravidade do corpo dentro da base 
de suporte9. O tronco continua a flexionar, sendo controlado pelos músculos 
extensores da coluna. Simultaneamente, ocorre a inclinação pélvica anterior, sendo 
controlada pelos músculos glúteo máximo e isquiotibiais, até que seja alcançado o 
comprimento máximo dos músculos8. 

A contribuição da articulação do quadril na flexão do tronco é de 
aproximadamente 70 a 90o (graus) e da coluna lombar, na mesma direção, é de 
aproximadamente 40 a 45o 5,8,9. No ritmo lombo-pélvico, segundo Zatsiorsky5, nos 
primeiros 30o a coluna lombar participa com dois de cada três graus e, a partir dessa 
angulação, inverte-se a proporção, sendo o quadril o maior responsável pelo 
movimento (na razão de 2:1). No entanto, alguns autores ainda sugerem que não 
existem proporções muito específicas para o ritmo lombo-pélvico, como ocorre no 
ritmo escápulo-umeral8,9. De acordo com Neumann8, embora várias estratégias 
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sejam possíveis, usualmente o movimento se inicia com predominância da coluna 
lombar e gradativamente essa predominância passa a ser do quadril. 

A partir da observação clínica, no tratamento de pacientes com os mais variados 
distúrbios osteomioarticulares nos membros inferiores e coluna, é possível observar 
que a grande maioria executa a flexão do tronco com uso limitado das possibilidades 
de amplitude fisiológica de flexão da articulação do quadril, que é de 70 a 90o. 
Alguns deles possivelmente possuem limitação de alongamento muscular dos 
músculos restritores da flexão do tronco, mas parte dos indivíduos podem não estar 
utilizando a amplitude fisiológica maximizada do quadril por desconhecerem essa 
possibilidade no próprio corpo. Esse uso restringido da articulação do quadril feito de 
forma sistemática e repetitiva nas atividades diárias, ocupacionais ou esportivas pode 
levar a uma maior solicitação da coluna lombar para realizar a flexão do tronco e, 
conseqüentemente, pode estar aumentando a sobrecarga nessa região.  

Um fator importante para realização dos movimentos é a percepção corporal. A 
imagem que cada um tem de seu próprio corpo e de seu movimento é modificada 
constantemente. Inicialmente, a imagem é global, diferenciando-se e tornando-se precisa 
progressivamente com a maturação e a experimentação. A maturidade e a experiência 
dependem dos sentidos somáticos (mecanoceptivos, termoreceptivos e dolorosos) e 
dos sentidos especiais (visuais, auditivos, vestibulares e gustativos), além de fatores 
anatômicos, fisiológicos, psicológicos, comportamentais e socioculturais. 

Segundo Riemann & Lephart10, o termo cinestesia tem sido usado como sinônimo de 
propriocepção e sensação de posição articular. Cinestesia, em seu significado mais 
amplo, inclui a percepção das posições e movimentos dos membros e de outras partes 
do corpo gerados de modo ativo ou passivo11. Essas informações são provenientes 
dos receptores localizados nos músculos, tendões e articulações – respectivamente 
fusos musculares, órgãos tendinosos de Golgi e terminações nervosas livres. Essas 
informações podem chegar ao córtex cerebral e participam da elaboração do plano do 
movimento e/ou participam de uma ação reflexa mais complexa. A propriocepção que 
chega ao córtex cerebral ascende via trato dorsal ipsilateral da medula até a área 
somatossensorial do córtex, onde as aferências visuais, táteis e auditivas são 
integradas, influenciando diretamente a eferência (output) motora12.  

 Em uma intervenção terapêutica, quando se objetiva a melhora da percepção 
corporal do indivíduo, deve-se enfocar os estímulos visuais, auditivos, táteis e 
principalmente proprioceptivos, com o intuito de que tais informações contribuam 
para a reelaboração e aprendizagem do movimento funcional. 

Assim, os objetivos deste estudo consistiram em investigar qual região do corpo 
é percebida pelos sujeitos como principal responsável pela flexão do tronco. E, ainda, 
verificar os efeitos de uma única intervenção fisioterapêutica com estímulos visuais, 
verbais, táteis e cinestésicos para melhorar a percepção e contribuição da articulação 
do quadril na postura de flexão do tronco. 

METODOLOGIA 

Este é um estudo de delineamento de pesquisa experimental, prospectiva e 
transversal, com amostragem intencional por conglomerado.  

Os critérios de inclusão foram indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, com idade 
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entre 18 e 45 anos. Além disso, os indivíduos deveriam ser leigos e sem qualquer vínculo 
com a área da saúde. Os critérios de exclusão foram assimetrias posturais importantes, 
encurtamento da cadeia posterior, diminuição da amplitude de movimento e 
ocorrência de episódios de dor nos membros inferiores e coluna lombar nos últimos 
três meses13,14. Para a realização do estudo, foi solicitado que os sujeitos assinassem 
o termo de consentimento informado, aprovado pela Comissão de Ética local. 

Os sujeitos foram submetidos a um protocolo composto de quatro etapas, quais 
sejam: (1) entrevista pessoal, aquisição dos dados antropométricos e teste de 
flexibilidade no Banco de Wells; (2) marcação de referências ósseas com etiquetas 
auto-adesivas, fotografia digital no plano sagital durante a realização do teste do 3o 
dedo-solo e a mensuração da distância do terceiro dedo ao solo, a fim de verificar a 
amplitude articular inicial de quadril, lombar e torácica; (3) intervenção 
fisioterapêutica única, envolvendo questionamento e explicação verbal, tátil e 
cinestésica sobre a articulação coxofemoral; (4) aquisição de uma nova fotografia 
digital no plano sagital e repetição de teste do 3o dedo-solo para verificação das 
alterações nas amplitudes articulares. 

A metodologia utilizada na segunda e quarta etapas foi a análise biomecânica por 
fotos digitais obtidas no plano perpendicular à máquina e sagital ao corpo humano. 
Os registros fotográficos foram realizados com duas câmeras digitais com resolução 
máxima de 4,1 megapixel, sobre um tripé nivelado. A máquina permaneceu a 2,4 
metros de distância do sujeito, enquanto o tripé foi posicionado a uma altura de 1 
metro do chão. Os sujeitos trajavam biquíni ou sunga em uma sala reservada, bem 
iluminada e de fundo não-reflexivo15. 

Na primeira etapa, foram coletados os dados pessoais e antropométricos dos 
sujeitos. Ainda nessa etapa, foi feito o teste do Banco de Wells para verificação da 
flexibilidade de tronco. Esse teste, aplicado em sedestação conforme recomendação 
de Kiss3, consiste na avaliação da flexibilidade do tronco pela medida da distância 
máxima alcançada pelas mãos em flexão do tronco com os membros estendidos à 
frente. Neste estudo, os sujeitos foram colocados sentados no solo, com os joelhos 
estendidos, tocando as plantas dos pés no assento de uma cadeira posicionada com o 
encosto para cima. Com os braços e dedos estendidos e as mãos sobrepostas, tocaram 
com a palma da mão uma régua em centímetros traçada no centro do encosto; o zero 
da régua corresponde ao ponto do encosto mais próximo do tronco do sujeito; os pés 
tocam o assento na direção da marcação de 23 cm na régua. Anotou-se o valor (em cm) 
alcançado pela ponta do 3o dedo quando da flexão máxima sustentada do tronco. Na 
literatura é encontrada uma classificação desse teste, em que até 11 cm a flexibilidade 
do sujeito é considerada fraca, de 12 a 13 regular, de 14 a 18 média, de 19 a 21 boa 
e acima de 22 cm, excelente3. 

Na segunda e quarta etapas, pontos anatômicos foram palpados e em seguida 
marcados com etiquetas auto-adesivas vermelhas e marcadores esféricos de isopor, 
sendo utilizados como referência: cabeça do V metatarso, maléolo lateral, côndilo 
femoral lateral, trocânter maior do fêmur, três dedos posteriores à espinha ilíaca 
ântero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior, processos espinhosos das vértebras 
L5, T12, T7 e C7. Os marcadores foram colocados em todos os indivíduos pelo 
mesmo avaliador. Foram obtidas duas fotos de cada sujeito no plano sagital, pré e 
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pós-intervenção. As fotos foram realizadas pedindo-se que a pessoa tentasse alcançar 
seus pés com as mãos, fletindo o tronco, mantendo os joelhos estendidos, os pés 
unidos e cabeça e ombros relaxados.  

Ainda nessas etapas, foi realizado o teste do 3o dedo-solo, durante duas tentativas de 
flexão do tronco. Esse teste foi realizado com o sujeito sobre um banco (step) de 18 
cm de altura, sendo solicitado que se posicionasse no centro do aparelho. Após a 
flexão do tronco, um único avaliador mediu a distância do 3o dedo da mão até o solo 
com o uso de uma fita métrica14. 

Na terceira etapa, a fisioterapeuta questionou o sujeito sobre em que parte do 
corpo supunha que seu tronco fletia em relação ao membro inferior durante o 
movimento. A questão feita aos sujeitos foi: “Aponte em que parte do seu corpo você 
se “dobra” para realizar este movimento”. A fisioterapeuta usou um goniômetro 
universal para simular a flexão do tronco e facilitar o entendimento do que estava 
sendo perguntado. Os indivíduos apontavam com as mãos em seu próprio corpo e em 
seguida a fisioterapeuta anotava em uma figura de contorno do corpo humano a 
região apontada como responsável pela flexão do tronco. 

Em seguida, a fisioterapeuta indicava a localização da articulação do quadril no 
corpo do próprio sujeito, explicando que esta era a principal articulação responsável 
pelo movimento. Tal intervenção foi composta de estímulos visuais, táteis e verbais. 
Como estímulo visual, a fisioterapeuta usou a estratégia de se posicionar à frente do 
sujeito no plano sagital para demonstrar o movimento de flexão do tronco que se 
objetivava na intervenção. Logo em seguida, a fisioterapeuta aplicou estímulos táteis 
manuais na região da articulação do quadril dos sujeitos bilateralmente, enquanto 
estes realizavam movimentos de flexão do tronco, com o objetivo de reforçar a 
percepção da contribuição do quadril nesse movimento. Ao mesmo tempo, foram 
dados comandos verbais assim como feedback verbal, objetivando comunicar ao 
sujeito se estava realizando o movimento de acordo com o objetivo da intervenção, 
ou seja, aumentando a contribuição do quadril na flexão do tronco. Após esse 
momento da intervenção, na quarta etapa, houve repetição do teste do 3o dedo-solo e 
mais uma foto por sujeito foi obtida para futuras comparações. 

Por meio das fotos, foi feito o cálculo dos ângulos tibiotársico, do quadril, das 
colunas lombar e torácica usando o software Corel Draw (v.10). O Quadro 1 descreve 
e a Figura 1 ilustra como os ângulos foram calculados15.  

Quadro 1 Ângulos articulares obtidos por meio de fotografias digitais pré e pós-intervenção 

Variável Descrição 

Ângulo tibiotársico 
Ângulo entre o segmento de reta paralelo ao solo que passa pelo maléolo 
lateral e o segmento de reta que passa pelo maléolo lateral até côndilo 
femoral lateral, com vértice no maléolo. 

Ângulo do quadril 
Ângulo entre o segmento de reta que passa pelo trocânter maior do fêmur até 
o côndilo femoral lateral e outro segmento que passa pelo trocânter maior até 
a projeção da espinha ilíaca ântero-superior, com vértice no trocânter maior 
do fêmur. 

Ângulo da lombar Ângulo entre o segmento de reta que passa por T12 até L5 e o segmento de 
reta que passa por L5 até a espinha ilíaca póstero-inferior, com vértice em L5.

Ângulo da torácica Ângulo entre o segmento de reta que passa por C7 até T7 e o segmento de 
reta que passa por T7 até T12, com vértice em T7. 
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Inserir Figura 1 
Figura 1  Ilustração dos ângulos articulares obtidos por meio das fotografias digitais 

RESULTADOS 

A amostra se constituiu de 21 sujeitos saudáveis (10 homens e 11 mulheres) com 
idade média de 31,8±7 anos, massa média de 62,8±12 kg e estatura média de 162,1±8,6 
cm. Trabalhavam na manutenção e limpeza de uma instituição de ensino da cidade 
de São Paulo, leigos na área da saúde. O grau de escolaridade máximo dos sujeitos 
era o ensino fundamental completo. 

O Banco de Wells foi utilizado como uma das formas de caracterizar os sujeitos 
e definir os critérios de exclusão. A maioria dos indivíduos avaliados encontrava-se na 
faixa de boa a excelente flexibilidade. A média encontrada foi de 27,5±9,9 cm. A Tabela 
1 apresenta as variáveis antropométricas descritas, suas médias e desvios padrão e o 
resultado do teste de flexibilidade de Wells. 

Tabela 1 Média e desvio-padrão das características antropométricas e resultado do teste de 
flexibilidade de Wells 

Variável valor (n=21) 
Sexo masculino (%) 54,5 
Idade (anos) 31,8±7,0 
Massa (kg) 62,8±12,0 
Estatura (cm) 162,1±8,6 
Wells (cm) 27,5±9,9 

A grande maioria dos sujeitos (71,4%) apontou a região da crista ilíaca como a 
“dobradiça” do corpo responsável pela realização do primeiro teste 3o dedo-solo. Os 
demais indicaram a região de T12, a articulação coxofemoral e a região de T8 (Tabela 2). 

Tabela 2  Região do corpo apontada pelos sujeitos como responsável pela flexão do tronco 

Região do corpo % (n=21) 
Crista ilíaca 71,4  
Região de T12 14,3 
Coxofemoral 9,5 
Região de T8 4,8 
 100 

Observaram-se alterações significativas nos ângulos de flexão antes e depois da 
intervenção da articulação do quadril e do ângulo tibiotársico (Tabela 3). Além disso, 
verificou-se um decréscimo significativo na distância do 3o dedo ao solo (Tabela 3). 

A média do ângulo de flexão da torácica antes da intervenção foi de 144,3° e, 
depois, 144,4°; da lombar, 158,3° antes e 157,4° depois; não houve diferença significativa 
entre essas medidas. Já o ângulo tibiotársico foi de 99,4° antes e 97,9° depois, havendo 
diferença significativa nessa angulação após a intervenção da fisioterapeuta. O ângulo 
do quadril e a distância do 3o dedo ao solo apresentaram diferenças importantes e 
válidas estatisticamente. No quadril, a média anterior foi 131,1° e, após a intervenção, foi 
123,9°; a mudança na distância 3o dedo-solo foi de 21,8 cm para 18,5 cm depois. 
Esses resultados mostram que a intervenção do fisioterapeuta fez com que os indivíduos 
enfatizassem a articulação do quadril para realizar o movimento solicitado. 
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Tabela 3 Média e desvio-padrão dos resultados do teste de flexibilidade 3o dedo-solo e 
ângulos articulares antes e após a intervenção 

Variáveis Momento (n=21) p 

Antes 21,8±11,8 0,0007 
Distância do 3o dedo ao solo (cm) 

Depois 18,5±10,7*  

Antes 144,3±6,4 p > 0,05 Ângulo da torácica (graus) 
Depois 144,4±5,3  

Antes 158,3±10,9 p > 0,05 Ângulo da lombar (graus) 
Depois 157,4±9,4  

Antes 131,1±19,5** 0,0036 Ângulo do quadril (graus) 
Depois 123,9±17,0**  

Antes 99,4±3,1*** 0,0000 Ângulo tibiotársico (graus) 
Depois 97,9±3,3***  

 

DISCUSSÁO  

A avaliação no banco de Wells mostrou que a maioria dos indivíduos apresentava 
boa ou excelente flexibilidade antes da intervenção. A ocupação profissional é uma 
possível explicação para esses resultados. Milosavljevic et al.16 realizaram um estudo 
com trabalhadores que se mantinham em período prolongado em flexão anterior do 
tronco (tosadores de carneiros) e observaram influência dessa ocupação profissional 
na mobilidade da coluna lombar e do quadril dos sujeitos16. No entanto, segundo 
esse autor, a influência de outras atividades profissionais ainda está por se 
estabelecer. No presente estudo, os indivíduos realizavam trabalho de limpeza e 
manutenção, onde movimentos cíclicos de flexão anterior do tronco são 
freqüentemente realizados, sugerindo possível relação dessa ocupação profissional 
com sua flexibilidade. 

Os resultados obtidos com o questionamento sobre qual seria a região do corpo 
que faria o papel de “dobradiça” na realização do teste 3o dedo-solo mostraram que a 
maioria dos sujeitos (71,4%) acreditava ser a região da crista ilíaca a principal área 
responsável pela flexão anterior do tronco. Como visto, o ritmo lombo-pélvico na 
flexão anterior do tronco inicia-se com predominância da coluna lombar 8, portanto a 
percepção dos sujeitos de que a “dobradiça” se encontra na região da crista ilíaca 
parece estar relacionada à percepção do início do movimento. No entanto, no teste 
3o dedo-solo o indivíduo tem de chegar a sua amplitude máxima nesse movimento, no 
qual a predominância deve ser da articulação do quadril, ou coxo–femoral8,9, mas 
essa mudança de predominância não foi notada pela maioria dos sujeitos. Essa 
percepção equivocada de que o movimento de flexão do tronco é realizado somente 
pela lombar pode estar sobrecarregando esse segmento e limitando a amplitude de 
movimento do quadril nas atividades motoras desses indivíduos.  

A ocorrência de uma melhora significativa na flexibilidade global dos sujeitos 
pós-intervenção, medida pelo teste do 3o dedo-solo, confirma a hipótese de que os 
indivíduos provavelmente faziam uso limitado da amplitude de movimento fisiológica 
da articulação do quadril, já que, por se tratar de intervenção fisioterapêutica única, 
não houve tempo para ocorrerem adaptações teciduais de alongamento. Essa afirmação é 
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corroborada pela diminuição dos ângulos do quadril depois da instrução. Esse uso 
limitado da amplitude de movimento fisiológica da articulação do quadril provavelmente 
está relacionado com a percepção (aparente) de que durante toda a amplitude de 
movimento a principal região responsável pela flexão do tronco é a coluna lombar, 
como foi referida pela maior parte dos indivíduos antes da intervenção.  

Por outro lado, os dados das medições dos ângulos da coluna torácica e lombar 
não mostraram resultados estatisticamente significativos. Em relação à coluna torácica, já 
era esperado que não houvesse diferença, pois a contribuição desse segmento na 
flexão do tronco é mínima8. E quanto à coluna lombar, o fato de não haver diferença 
significativa antes e depois da intervenção sugere um ganho de flexibilidade sem 
acarretar sobrecarga a essa região – além de que a intervenção limitou-se à contribuição 
da articulação do quadril.  

Jonnes et al.4 encontraram que a diminuição da amplitude de movimento da 
articulação do quadril é um fator de risco para lombalgia não-específica em 
adolescentes. Segundo os autores, o embasamento científico para que a diminuição 
da amplitude articular do quadril seja um fator de risco para lombalgia é que a 
flexibilidade dessa articulação facilitaria posturas que preservam a coluna4. Esse 
achado confirma a hipótese deste estudo e reafirma a importância de enfocar a 
percepção corporal com o objetivo de aumentar a contribuição da articulação do 
quadril no movimento de flexão do tronco, colaborando para a prevenção ou 
minimização de lesões lombares degenerativas. Além disso, Wong & Lee17 realizaram um 
estudo entre adultos portadores de lombalgia, lombociatalgia e grupo controle, 
encontrando que a lombalgia está associada à diminuição da amplitude de flexão do 
quadril durante a flexão anterior do tronco, o que afeta as atividades funcionais e a 
qualidade de vida dos pacientes. Seria pois interessante a realização de pesquisa 
similar ao presente estudo, incluindo um grupo de indivíduos com lombalgia, para 
poder fazer comparações.  

Segundo uma recente revisão sistemática, há evidência moderada de que, nas 
lombalgias não-específicas, as Escolas de Coluna (Back schools) conseguem melhores 
resultados na redução da dor e melhora funcional em relação a outros tratamentos 
conservadores como exercícios, manipulações ou terapias miofasciais. As Escolas de 
Coluna, de maneira geral, além de ensinarem exercícios específicos para lombalgia, 
fornecem informação sobre a anatomia e biomecânica da coluna, postura e 
ergonomia18. Assim, seu diferencial reside em enfocar o conhecimento sobre o corpo, 
coincidindo com instrução realizada neste estudo.  

A diferença significativa observada na diminuição do ângulo tibiotársico pode 
estar relacionada à diminuição da necessidade de deslocar a massa corporal 
posteriormente, que ocorre como resposta à inclinação anterior do tronco9, pois uma 
maior flexão do quadril exacerba o deslocamento posterior do centro de gravidade 
(CG), tornando necessário um reajuste na articulação tibiotársica a fim de anteriorizar 
o CG. mantendo-o na base de suporte. Além disso, esse aumento da flexão do quadril 
diminui a distância do CG ao solo, aumentando a estabilidade19. 

Não foram encontrados na literatura estudos semelhantes que tenham 
investigado a influência da percepção corporal na flexibilidade e na amplitude 
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articular do quadril. Acreditamos que este estudo possui relevância clínica para a 
fisioterapia, na medida em que destaca a importância de se utilizar a percepção 
corporal no tratamento fisioterapêutico. 

CONCLUSÃO 

Antes da intervenção, a maioria dos sujeitos avaliados apontou a região da coluna 
lombar como a principal “dobradiça” responsável pela realização da flexão do tronco. 
Após uma única intervenção, que objetivou aumentar a contribuição da articulação do 
quadril nesse movimento, houve melhora significativa na flexibilidade global dos 
indivíduos. Foi possível observar que essa melhora aconteceu pelo aumento da 
contribuição do quadril – diminuição significativa dos ângulos do quadril – enquanto a 
contribuição da coluna lombar manteve-se inalterada. 

 Assim, afirma-se a importância de enfocar a percepção corporal dos pacientes 
em intervenções terapêuticas que visem ganho de amplitude de movimento do tronco, 
pois esta pode estar diminuída por um conhecimento limitado das reais possibilidades 
fisiológicas da articulação do quadril. 

Uma melhor utilização dessa amplitude fisiológica do quadril em movimentos 
funcionais – pegar objetos no chão, levantar pesos – pode otimizar o ganho de 
flexibilidade aumentando o alcance dos membros superiores nas atividades diárias, 
ocupacionais ou esportivas, sem sobrecarregar a coluna lombar e contribuindo para a 
prevenção de lesões degenerativas nessa região. Futuros estudos com metodologias 
que envolvam movimentos funcionais podem ser realizados para a confirmação 
dessas hipóteses. 
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RESUMO: Este estudo visou verificar se existe diferença, na força gerada durante a abdução 
do ombro e a atividade eletromiográfica da porção clavicular, acromial e espinhal do 
músculo deltóide, entre indivíduos saudáveis e portadores da síndrome do impacto do ombro. 
Participaram 15 indivíduos com síndrome do impacto do ombro grau I e II de Neer (média de 
44,1±8,6 anos) e 15 indivíduos saudáveis (média de 43,6±8,1 anos) pareados com o primeiro 
grupo. Os sinais eletromiográficos foram coletados em contração isométrica durante a tração 
de transdutor de força, com o ombro em abdução de 80°, e normalizados pela contração 
voluntária máxima. Para a análise das médias eletromiográficas das porções clavicular, 
acromial e escapular do músculo deltóide e da força entre os grupos, foi utilizado o teste não- 
paramétrico de Mann-Whitney com nível de significância p<0,05. O estudo concluiu que não 
há diferença na atividade eletromiográfica do músculo deltóide e da força gerada durante a 
abdução do membro superior entre indivíduos saudáveis e com síndrome do impacto. De 
acordo com esse resultado, o fortalecimento do músculo deltóide não deve ser o foco 
principal durante o processo de reabilitação. 
Descritores: Eletromiografia; Ombro; Reabilitação 
 
ABSTRACT: This study aimed at comparing electromyographic activity of the pars clavicularis, 
acromialis, and spinalis of the deltoideus muscle, as well as the force exerted during abduction, in 
healthy individuals and in those with shoulder impingement. Fifteen subjects with impingement 
syndrome (44.1±8.6 years old) with Neer degrees I and II took part in the study; 15 healthy 
subjects (43.6±8.1 years old) were paired to those of the first group. Electromyographic 
signals were collected in isometric contraction during traction of a force transducer, while the 
shoulder remained at 80° abduction, and normalized according to the maximum reference 
isometric contraction. Mann Whitney’s parametric test was used at a significance level of 
p<0.05 to compare mean electromyography of the deltoideus muscle pars, as well as the force, 
between the two groups. The study concluded that there was no difference in electromyographic 
activity of the deltoideus muscle or in the force exerted during abduction of the upper limb 
between healthy controls and individuals with shoulder impingement. It may thus be 
suggested that deltoideus muscle strengthening should not be the main focus during the 
rehabilitation process.  
Key words: Electromyography; Rehabilitation; Shoulder 
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INTRODUÇÃO 

A eletromiografia é atualmente um importante método empregado para entender a 
atividade do músculo em condições específicas, como nas irregularidades da ação 
muscular nos movimentos do ombro em condições normais, patológicas ou durante o 
tratamento1-4.  

Dentre as patologias que acometem o ombro, a síndrome do impacto tem se 
destacado por ser uma das causas mais freqüentes de disfunção e dor5, tendo como 
particularidade anatômica a compressão mecânica das estruturas subacromiais sobre 
o arco subacromial, somando-se a uma característica degenerativa, iniciada por 
inflamação, seguida de fibrose e ruptura do manguito rotador, nos casos de maior 
gravidade6,7. 

O maior índice de ocorrência dessa síndrome encontra-se em jovens que praticam 
esportes com atividades que envolvem ações repetidas do ombro, como natação, 
tênis, voleibol, beisebol 8-10, ou em pessoas idosas que, além do envelhecimento 
biológico do ombro, utilizam o braço em posição acima da cabeça em atividades 
ocupacionais ou até desportivas5,11-13. 

O tratamento inicial concentra-se no controle da dor e da inflamação14,15. 
Diferentes tipos de fortalecimento muscular, que na maioria das vezes envolvem 
todos os músculos responsáveis pela estabilização e movimento do ombro16,17 e a 
incorporação de exercícios que priorizem a manutenção da rotação externa para o 
alívio da dor, podem ser utilizados como forma de tratamento14,15.  

Durante a reabilitação, já foi observado que o ombro acometido pela síndrome 
do impacto apresenta uma considerável diminuição na força de abdução e rotação 
externa, comparada com o ombro sem lesão18. Indivíduos com essa síndrome 
geralmente relatam dor durante a abdução e rotação externa do ombro lesado, 
possivelmente causada pela diminuição da força muscular18. Assim, torna-se 
importante o entendimento dos mecanismos patológicos do ombro, uma vez que esse 
entendimento constitui a base da estratégia para o treino e a reabilitação19.   

De forma geral, o músculo deltóide participa ativamente nos movimentos do 
ombro, sendo que a função principal da porção clavicular é a flexão e rotação interna 
do ombro; o par acromial é exclusivamente abdutor; e o par espinhal está envolvido 
na extensão e rotação externa do úmero20. 

A eletromiografia demonstra que a ação das três porções desse músculo não se 
restringe a gerar a abdução, mas também a realizar diferentes funções em relação à 
posição do membro superior. Isso permite sugerir que a ação do músculo deltóide é 
diferente nas três regiões musculares e não apenas restrita ao movimento de abdução. 
Assim, a porção clavicular e a escapular têm importância na estabilização da 
articulação glenoumeral e no controle do membro durante o movimento21. 

A proposta deste estudo foi pois verificar se existe diferença de atividade 
eletromiográfica da porção clavicular, acromial e espinhal do músculo deltóide e/ou 
na força gerada durante a abdução do ombro, entre indivíduos saudáveis e portadores 
da síndrome do impacto do ombro. 
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METODOLOGIA  

Sujeitos 
Fizeram parte deste estudo 30 sujeitos destros, triados do Centro Municipal de 

Fisioterapia da cidade de Pedreira (SP) e da Faculdade de Medicina da Unicamp –
Universidade Estadual de Campinas.  

Esses voluntários foram divididos em dois grupos com 15 indivíduos cada. O 
primeiro foi constituído por indivíduos com síndrome do impacto grau I (inflamação 
aguda) e grau II (degeneração/inflamação) de Neer6, sendo seis homens e nove 
mulheres, com idade entre 24 e 65 anos (média de 44,1±8,6 anos).  

Fizeram parte do grupo com síndrome do impacto somente indivíduos que 
demonstraram sinal positivo para quatro dentre os seis critérios de inclusão, como: 
sinal de Neer6, Hawkins22 e de Jobe23, dor aguda no arco de movimento livre 
compreendido entre 60ºe 120º no plano escapular24 e os exames de ultra-som e raios 
X (Tabela 1). Além disso, foram considerados somente os indivíduos que se encontravam 
no estado inicial de tratamento de fisioterapia e que não passaram por qualquer tipo 
de fortalecimento dos músculos do ombro.  

Tabela 1 Caracterização dos sujeitos com síndrome do impacto segundo seis critérios: dor no 
arco de movimento (60º-120º) no plano escapular, testes de Neer, Hawkins, Jobe, e 
análise dos exames complementares de ultra-som e raios X 

      Ultra-som  Raios X 

Sujeitos 
Dor no arco de 

movimento 
Testes específicos Inflamação 

aguda 
Inflamação 
crônica e  Diminuição 

no espaço 
  (60º-120º) Neer Hawkins Jobe   degeneração   subacromial

1 + + + - +   + 
2 + - + + +   - 
3 + + + + +   + 
4 - + + +  +  - 
5 + + + + +   + 
6 - + + +  +  + 
7 + + + +  +  + 
8 + + + + +   + 
9 + + + + +   - 

10 + + + - +   + 
11 + + + - +   - 
12 - - + +  +  + 
13 + + + +  +  + 
14 + + + +  +  + 
15 - + + + +   - 

(+) Sinal positivo, presente na avaliação; ( - ) sinal negativo, ausência na avaliação 

Não fizeram parte da pesquisa indivíduos com história de dor crônica e 
instabilidade do ombro, sintomas de dor cervicobraquial, participação em esportes 
que usem o membro superior25, com história de infiltração de medicamentos, 
calcificação do tendão do manguito rotador e obesos. 

O segundo grupo de estudo, sem a síndrome do impacto, foi pareado em idade, sexo 
e peso com o grupo portador da síndrome. Assim, todos eram destros com idade entre 24 
e 65 anos (média 43,6±8,6), sem desconforto ou história de disfunção no ombro.  
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A avaliação dos indivíduos foi realizada por um fisioterapeuta com experiência 
em tratamento de pacientes com desordens musculoesqueléticas dos membros 
superiores e cintura escapular. 

Antecedendo o exame físico e a aquisição dos dados, os indivíduos foram 
informados sobre a proposta e os procedimentos a serem adotados durante os testes e 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde; o estudo foi previamente autorizado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp.  

Instrumentação 
Para a captação do sinal eletromiográfico (EMG) foi utilizado um sistema de 

aquisição com 8 canais (EMG System do Brasil Ltda.®), filtro de corte passa-banda de 
20-500 Hz, com ganho de amplificação de 1000 vezes e modo comum de rejeição de 
120 dB. Para a aquisição dos dados foi utilizado o software WinDaq (Dataq 
Instruments®), digitalizados por placa de conversão A/D (analógico-digital) com 16 
bits de resolução e sinais com freqüência de 2 kHz. Esse sistema foi composto por 
eletrodos bipolares ativos com ganho de amplificação de 20 vezes.  

Para verificar a força durante a abdução em contração isométrica, foi habilitado 
um canal no sistema de aquisição para a utilização de um transdutor de força(Alfa 
Instrumentos®), com saída entre 0 e 20 mV e alcance até 100 N(Newton). 

Procedimento experimental 
Na coleta do sinal EMG foram utilizados eletrodos auto-adesivos circulares de 

prata-cloreto de prata (Ag/AgCl) descartáveis, com diâmetro de 10 mm (Medical Trace®), 
e distância inter-eletrodos centro a centro de 20 mm, posicionados no ponto motor em 
cada porção analisada do músculo deltóide, como sugerido por Soderberg e Cook26, 
Solomonow27 e Araújo et al.28, após limpeza da pele com álcool 70%. Como referência 
foi utilizado um eletrodo terra, fixado na superfície dorsal do punho esquerdo. 

Para o exame eletromiográfico, o indivíduo permaneceu sentado em uma cadeira, 
com o ombro e o membro desnudo, coluna ereta, com flexão de 90º de joelhos, pés 
separados, braço abduzido próximo à linha do plano escapular com extensão total do 
cotovelo, punho cerrado e em rotação interna segurando a argola do transdutor de 
força (Figura 1). Para controlar a amplitude do movimento de abdução foi utilizado 
um eletrogoniômetro (EMG System do Brasil Ltda.®), com suas hastes fixadas por faixas 
com velcro, sendo que a haste móvel permaneceu alinhada com a linha médio-lateral 
do úmero, a haste fixa, paralela aos processos espinhosos das vértebras, e o centro 
alinhado com a face posterior do acrômio (Figura 1). Esse equipamento interagiu de 
forma conjugada com o sistema de aquisição de sinais eletromiográficos, informando 
a posição articular do ombro durante o movimento de abdução no plano da escápula. 

inserir Figura 1 (arquivo   Corel) 
Figura 1  Posição do indivíduo durante o experimento, com abdução de 80º controlada pelo 

eletrogoniômetro (1) enquanto realiza a tração do transdutor de força (2) em esforço máximo 

Antes do início da coleta dos dados, a altura do transdutor de força foi ajustada 
pelo eletrogoniômetro, fixado no indivíduo para que a abdução não ultrapassasse 80º, 
uma vez que na abdução de 90º existe uma aproximação do tubérculo maior do 
úmero com o arco coracoacromial, com conseqüente pressão e dor na região do 
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tendão do manguito rotador6,7. 

A atividade eletromiográfica das porções clavicular, acromial e escapular do 
músculo deltóide e a força obtida durante a abdução de 80º em contração isométrica 
com esforço máximo, foram gravados simultaneamente durante 4 segundos (Figura 2).  

inserir Figura 2 (arquivo   .jpg) 
Figura 2 Registro da atividade eletromiográfica da porção clavicular (a), acromial (b) e 

escapular (c) do músculo deltóide; ângulo de movimento controlado pelo 
eletrogoniômetro (d) durante a abdução de 80º do ombro; e força (e), coletados 
simultaneamente durante 4 segundos (100% do tempo) em um indivíduo com 
síndrome do impacto do ombro 

Processamento e análise dos dados 
Para a normalização dos dados eletromiográficos, foi utilizada a média dos 

valores obtidos em três coletas com contração voluntária isométrica máxima (CVIM), 
para cada porção do músculo deltóide, utilizando-se o teste de função muscular 
sugerido por Kendall29. O tempo de coleta para cada porção muscular foi de 3 
segundos, sempre respeitando um intervalo de descanso de 2 minutos entre cada 
coleta, para evitar os efeitos da fadiga30. Após a normalização, foram extraídos os 
valores médios do sinal retificado, para serem analisados e comparados entre os dois 
grupos de estudo. 

Análise estatística 
O teste não-paramétrico de Mann Whitney foi utilizado para determinar as 

diferenças entre as médias dos sinais eletromiográficos das porções clavicular, 
acromial e espinhal do músculo deltóide, bem como para comparar a força entre os 
dois grupos de sujeitos, respeitando um nível de significância de P<0,05. 

RESULTADOS 

Na análise da atividade eletromiográfica não foram encontradas diferenças 
significantes (P<0,05) entre o grupo controle, composto por indivíduos normais, e o 
grupo de indivíduos com síndrome do impacto, durante a abdução de 80º no plano 
escapular, com contração voluntária isométrica em esforço máximo. Esses resultados 
estatísticos obtidos da comparação dos valores médios da atividade eletromiográfica 
(normalizada pela CVIM) das porções clavicular (P=0,88 ), acromial (P=0,81) e 
espinhal (P=0,09) do músculo deltóide referentes aos dois grupos estudados estão 
demonstrados na Tabela 2. Nesse estudo, também não foi encontrada variação na 
ordem da atividade eletromiográfica entre as três porções do músculo deltóide, ou 
seja, todas apresentaram um padrão de atividade semelhante.  

Tabela 2 Média e desvio padrão (dp) da atividade eletromiográfica normalizada pela CVIM da 
porção clavicular, acromial e espinhal do músculo deltóide (p< 0,05) 

 Músculo deltóide Controle Síndrome do impacto   
 Média±dp Média±dp p< 0,05 

Porção clavicular 17,6±2,6 17,1±2,6 0,88 

Porção acromial 18,6±3,1 20,7±14,3 0,81 

Porção espinhal 17,4±3,4 18,3±2,8 0,09 
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A força (N) verificada pelo transdutor de força durante a abdução de 80º do 
ombro no plano escapular (Figura 3) não apresentou diferença significativa entre o 
grupo controle e o grupo de indivíduos com síndrome do impacto (P=0,17). Nesse 
caso, a média para o grupo controle foi de 57,47 N (desvio padrão ±28,13), e para o 
grupo com síndrome do impacto foi de 45,93 N (desvio padrão ±20,08). 

inserir Figura 3 (arquivo   .xls) 
Figura 3 Média e desvio padrão (dp) da força (N) dos indivíduos do grupo controle e com síndrome 

do impacto, obtida durante a tração do transdutor de força em esforço máximo  

DISCUSSÃO 

Todos os valores verificados em estudos realizados com contração isométrica e 
com exercícios isotônicos demonstram que os sinais eletromiográficos dos músculos 
do ombro em indivíduos normais geralmente são maiores que os valores apresentados 
pelos indivíduos com presença de síndrome do impacto31. Alguns estudos que 
avaliaram a resposta fisiológica do músculo após estimulo de dor apontam para uma 
diminuição significativa da atividade eletromiográfica32-34.  

Assim, a dor presente nos indivíduos com essa síndrome durante o movimento 
do ombro6,14,35 deve ser levada em consideração, mas já foi demonstrado que, após 
a injeção subacromial de anestésico, a aquisição do sinal eletromiográfico em 
contração isométrica ainda continua sendo menor em indivíduos com síndrome do 
impacto, quando comparados com indivíduos saudáveis36. 

Um fator que pode confirmar os resultados apresentados neste estudo é que não 
foi encontrada diferença na força obtida entre os sujeitos saudáveis e os portadores da 
síndrome de impacto, embora os primeiros tenham apresentado média maior em 
relação ao grupo com a síndrome. De maneira geral, é descrito que o aumento da 
amplitude do sinal eletromiográfico, durante a contração isométrica, está relacionada 
diretamente com aumento da força e da velocidade da contração do músculo37. 
Entretanto, neste estudo não foi possível constatar essa característica nos dois grupos 
estudados.  

Outro fator relevante foi a semelhança no padrão de atividade apresentado entre 
as três porções do músculo deltóide. Na abdução, a porção acromial é sempre mais 
ativa, seguida da porção clavicular e, finalmente, pela porção espinhal, independente do 
plano de movimento (escapular ou frontal) e do tipo de contração muscular36,38 

40,42. 

Contudo, acreditamos que os resultados apresentados devam ser considerados, 
mesmo que sejam diferentes daqueles encontrados na literatura, uma vez que foi 
respeitada toda a orientação metodológica previamente estabelecida43. 

Limitações 
O trabalho seria mais completo, comparado a outros estudos encontrados31,36, 

se as coletas fossem realizadas em outros ângulos de movimento do ombro. Outro 
ponto importante é o fato de o aparelho utilizado não ser adaptado para a coleta da 
atividade dos sinais eletromiográficos com eletrodos de agulha, primordial para 
estudo dos músculos do manguito rotador.  
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CONCLUSÃO  

Conclui-se que não existe diferença na atividade eletromiográfica do músculo 
deltóide e na força gerada durante a abdução do membro superior entre indivíduos 
saudáveis e portadores da síndrome do impacto do ombro. De acordo com os 
resultados deste trabalho, pode-se afirmar que o fortalecimento do músculo deltóide 
não deve ser o principal foco durante o processo de reabilitação.  
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RESUMO: A cifose torácica é uma convexidade fisiológica da coluna vertebral, podendo 
encontrar-se aumentada devido a alterações musculoesqueléticas ou em idade mais avançada. Os 
objetivos deste estudo foram avaliar a cifose torácica em mulheres acima de 60 anos e 
comparar os resultados obtidos com os valores padrões da literatura. O estudo envolveu 72 
mulheres com mais de 60 anos agrupadas em faixas de idade a cada 5 anos. Foi utilizada 
para avaliação da curvatura da cifose torácica, feita por dois examinadores, uma régua 
flexível, moldando a curvatura vertebral entre a coluna cervical (7a vértebra) e sacral (2a 
vértebra). As medidas feitas pelos dois avaliadores foram comparadas pelo coeficiente de 
correlação intraclasse (CCI) e foi calculado para cada mulher o índice da cifose torácica (ICT); 
também foi verificado se havia relação entre a idade, o tipo de trabalho e o ICT. Os resultados 
mostraram: forte reprodutibilidade (CCI=0,85); a categoria entre 60 e 64 anos foi a que 
apresentou maior proporção de participantes avaliadas (31,9%) e maior proporção de 
alterações do ICT (45,1%) quando comparadas com o valor padrão; não houve associação 
entre os valores normais e alterados quanto à idade nem ao tipo de trabalho. O método, não-
invasivo, é simples e de baixo custo. Menos de 50% da amostra apresentou alterações no ICT. 
Descritores: Cifose; Idoso; Postura  

ABSTRACT: Thoracic kyphosis is a physiological convexity of the spine that may increase 
due to muscular-skeletal alterations or in advanced age. This study aimed at evaluating 
alterations of the thoracic kyphosis in women over 60, comparing results obtained with 
standard values pointed to by literature. The study involved 72 women over 60, divided into 5-
year categories. Two examiners assessed the thoracic kyphosis by using a flexible ruler and 
moulding the spine curvature between the 7th cervical and 2nd sacral vertebrae. Measures 
taken by the two examiners were compared by the intraclass correlation coefficient (ICC); the 
index of thoracic kyphosis (ITK) was calculated for each woman. Possible associations 
between age, kind of work and the ITK were searched for. Results showed: strong reproducibility 
(ICC=0.85; the 60-to-64 age group presented the largest proportion of assessed subjects (31.9%) 
and the greatest proportion of ITK alterations (45.1%) when compared to standard values; no 
relation could be established between normal and altered values, and age or work. The 
method proved to be non=invasive, simple and a low-cost one. Less than 50% of the sample 
presented ITK alterations.  
Key words: Aged; Kyphosis; Posture 
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INTRODUÇÃO 

A população idosa vem crescendo desde o início da década de 1960, levando 
ao estreitamento da base da pirâmide populacional devido ao aumento da taxa de 
fecundidade e à redução da taxa de mortalidade1,2. Dados do Censo de 2000 apontam 
que indivíduos com idade acima de 60 anos representam 8,56% da população 
brasileira, dos quais 55% são mulheres. A expectativa de vida da população foi 
estimada em 68 anos e 7 meses. Os homens vivem, em média, 64,8 anos e as 
mulheres, 72,6 anos; estas últimas têm pois, em média, oito anos a mais de vida3. 

O indivíduo idoso é definido como “o adulto cujo sistema biológico já se tenha 
maturado”4. A Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou o seguinte sistema de 
classificação: meia-idade, 45 a 59 anos; idoso, 60 a 74 anos; velho, 75 a 90 anos; e 
muito velho, acima de 90 anos. Qualquer que seja a classificação adotada, os idosos 
formam um grupo cujas capacidades morfológicas, anatômicas e funcionais estão 
alteradas. No geral, algumas alterações posturais são características e, entre as 
disfunções encontradas, o aumento da cifose é a mais freqüente5. 

Uma revisão feita em diversas bases de dados mostrou uma limitada quantidade 
de estudos sobre modificações na amplitude de movimento articular da coluna vertebral 
(especificamente na região torácica) em idosos. A diminuição da amplitude articular 
com a idade na região cervical foi estudada por Ferlic6 e Shepard, Berridge e 
Montelpare7. Já Einkauf et al.8 investigaram a diminuição da amplitude de movimento 
na coluna vertebral e Batti’e et al.9 estudaram a diminuição da amplitude em mulheres.  

A necessidade de um estudo mais detalhado sobre a coluna torácica motivou-
nos a verificar a existência do aumento da cifose nessa região em mulheres entre 60 a 
80 anos de idade. Os objetivos do presente estudo foram investigar o grau de cifose 
torácica de mulheres entre 60 e 80 anos (divididas em grupos em faixas de 5 anos) e 
comparar os resultados obtidos com os valores padrões da literatura, bem como 
verificar se há associação entre o índice da cifose torácica com a faixa de idade e a 
atividade profissional. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal com componentes descritivos e analíticos, que 
visa determinar uma característica de uma população em um ponto no tempo10. O 
estudo foi realizado no Asilo São Vicente de Paulo, no município de Catanduva, 
Estado de São Paulo. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido; o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética Médica do Hospital São 
Domingos de Catanduva, SP. 

A amostra do estudo foi constituída por mulheres com idade entre 60 e 80 anos, 
residentes na instituição. As participantes tinham de se apresentar conscientes e 
orientadas no tempo e no espaço, capazes de interagir em uma entrevista, além de 
apresentar-se com condições físicas favoráveis para manter-se em postura ortostática.  

Utilizou-se um questionário para coleta de informações referentes à identificação 
pessoal e à anamnese das participantes. As entrevistas foram realizadas por duas 
pesquisadoras. Esse questionário também incluía um campo para registrar o valor do 
índice da cifose torácica (ICT) e sua respectiva classificação (normal, abaixo ou acima 
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do esperado) formulada por Takahashi e Atsumi11. Para a verificação do ICT, foi 
empregada uma régua flexível de 60 cm e um folha de papel de 42 x 59,4 cm. Esse 
instrumento, criado com o intuito de refletir as curvaturas da coluna vertebral, é 
confiável para detectar as alterações e não requer treinamento intensivo por parte do 
examinador12. 

Para a avaliação do ICT, cada participante manteve postura ortostática enquanto 
a régua flexível era colocada entre a sétima vértebra cervical e a segunda vértebra 
sacral. Posteriormente, reproduziam-se no papel as curvas obtidas. Traçava-se então 
uma reta unindo as duas extremidades, representada pela letra H, indicando o 
comprimento total da curva. Em seguida, traçava-se uma perpendicular a partir do 
ponto mais alto da curva, representada pela letra B, que indicaria a cifose torácica. 
Para finalizar, media-se a distância da extremidade cefálica da curva até o ponto de 
intersecção com a reta H (Figura 1). O índice seria obtido com o uso da seguinte 
fórmula: ICT = B.100/E. 

 

 B 

 H H 

 S2 E C7 

 

Figura 1  Diagrama ilustrativo do método utilizado para calcular o índice da cifose 

Para verificar o ICT das participantes, foi utilizada a tabela formulada por 
Takahashi e Atsumi11 que descreve o índice de normalidade da curvatura de acordo 
com a idade, categorizada em faixas de cinco anos. O valor coletado era comparado 
aos da tabela, determinando-se assim se estava normal ou se havia aumento ou 
diminuição da cifose torácica. 

Foi estipulado primeiro o teste de confiabilidade entre dois examinadores por 
meio do coeficiente de correlação intraclasse (ICC), com intervalo de confiança de 95%, 
para averiguar a reprodutibilidade do teste do ICT. Esse coeficiente é considerado forte 
quando o valor supera 0,7013. A análise descritiva foi apresentada na forma de 
média, desvio padrão, valores mínimos e máximos para as variáveis numéricas. Para 
as variáveis categóricas, foi calculada a freqüência absoluta e relativa. Para investigar a 
associação entre a idade e o tipo de trabalho com os valores normais e alterados do 
ICT foi utilizado o teste exato de Fisher. A significância estatística foi estipulada em 
5% (p≤0,05). As análises foram realizadas no programa SPSS (Statistical Package for 
Social Science) versão 11.5.  

RESULTADOS 

Foram selecionadas 72 participantes que atendiam aos critérios de inclusão do 
estudo. A média da idade foi de 67,8±5,61 anos, a idade mínima, 60 e a máxima, 80 
anos. Na comparação entre as mensurações dos dois examinadores, o coeficiente de 
correlação intraclasse encontrado foi de 0,85, com intervalo de confiança de 95% 
[0,72;0,94], o que mostra a forte reprodutibilidade da mensuração do ICT. 

Convexidade lombar 

Convexidade torácica 
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A categoria de 60 a 64 anos foi a que apresentou a maior proporção (31,9%) na 
amostra, enquanto a de idade acima de 80 anos foi a menor (4,2%) (Tabela 1). O tipo 
de ocupação mais freqüente (51,4 % ) foi o trabalho rural (Tabela 2). 

Tabela 1  Distribuição das participantes pelas categorias etárias 

Idade (anos) N % 

60-64  23 31,9 
65-69  20 27,8 
70-74  18 25 
75-79  8 11,1 
80 ou mais  3 4,2 

Total 72 100 

Tabela 2   Freqüência absoluta (n) e relativa (%) do tipo de trabalho das participantes  

Tipo de trabalho n % 

Doméstica 

Trabalhadora rural 

Trabalhadora domiciliar 

Outros 

4 

37 

30 

1 

5,5 

51,4 

41,7 

1,4 

Total 72 100 

A análise dos ICT obtidos apontou que 41 participantes (56,9%) apresentaram 
valores normais, ou seja, o esperado segundo a classificação de Takahashi & 
Atsumi11; 31 (43,1%) revelaram resultados alterados, acima ou abaixo do valor 
esperado. Esses resultados alterados se concentraram na faixa de 60 a 64 anos (14) e 
65 a 69 anos (10) (Figura 2). Não houve diferença estatística significante entre os 
valores normais e alterados quando associados à idade categorizada (χ2 = 1,389 com 1 
g.l. e p=0,239).  
 

  

 

 

 

 
Figura 2   Distribuição do ICT alterado e normal segundo a faixa etária 

Das 31 participantes com resultados alterados (acima ou abaixo), 20 (64,6%) 
eram trabalhadoras rurais, 9 (29%) trabalhavam no lar, uma (3,2%) era doméstica e 
uma (3,2%) tinha outra função. Não houve diferença estatisticamente significante 
entre os valores normais e alterados quando associados ao tipo de trabalho (teste 
exato de Fisher = 5,766 com 3 g.l. e p=0,124). 
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DISCUSSÃO 

O aumento da cifose torácica é esperado com o passar dos anos e o presente 
estudo visou constatar esse aumento por meio do uso de uma régua flexível. O 
aumento da cifose torácica com o envelhecimento tem como causa a perda de massa 
óssea, o que favorece o formato em cunha dos corpos vertebrais e o conseqüente 
aumento dessa curvatura no sentido ântero-posterior14,16,17,18.  

De acordo com a literatura, o aumento da cifose segue um padrão de 
normalidade de acordo com a classificação proposta por Takahashi & Atsumi11. Os 
dados referentes ao aumento do índice da cifose no presente estudo não foram 
diferentes dos encontrados nos estudos de Milne e Lauder14, Milne e Williamson15, 
Chow e Harrison16, Ettinger et al.17 e Cortet et al.18. Neste estudo os resultados 
mostraram que 56,9% da amostra tinham o ICT dentro dos parâmetros esperados para 
suas idades e 43,1% apresentaram alterações acima ou abaixo do valor esperado. Isso 
confirma que, dentro do aumento considerado normal, alguns indivíduos apresentaram 
alterações excessivas na curvatura cifótica. 

Milne e Lauder14, Chow e Harrison16 afirmam que o aumento da cifose está 
relacionado ao tipo de trabalho. Neste estudo, 51,4% dos indivíduos eram 
trabalhadores rurais, o que pode levar a supor que a manutenção de uma postura 
alterada, por um longo período, pode ter favorecido a acentuação da curvatura. 

A utilização da régua flexível para a constatação do índice da cifose é um 
método confiável, de baixo custo e fácil manuseio11,12,14,15,16,17,19,20. Já Batti’e et 
al.9 afirmam que a aplicação da régua flexível para a mensuração da cifose não é 
muito eficaz devido a dificuldade no manuseio e reprodução não satisfatória das 
medidas no papel, podendo apresentar um coeficiente de variação de 12,6%. No 
presente estudo constatou-se que, por meio do teste de confiabilidade realizado entre 
os dois examinadores, o valor encontrado foi diferente do estudo de Batti’e et al9. 

Os resultados apresentaram maior alteração nas participantes entre 60 e 64 anos. 
Porém, do total da amostra do estudo, 31,9% se encontrava nessa faixa de idade, não 
sendo, dessa maneira, possível confirmar que o aumento da cifose seja mais 
significativo nessa faixa etária. 

CONCLUSÕES 

O cálculo do índice da cifose torácica, utilizando uma régua flexível, mostrou 
ser um método que possibilita avaliação e acompanhamento da convexidade da 
coluna dorsal. Ainda, é um método não-invasivo, simples, de baixo custo e alta 
reprodutibilidade. Não houve associação entre os valores normais e alterados quanto 
à idade categorizada e ao tipo de trabalho. Sugere-se, ainda, que o valor aumentado 
do ICT pode estar relacionado ao tipo de atividade laboral.  
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RESUMO: O laser de baixa potência é utilizado na fisioterapia na cicatrização de lesões, para 
acelerar a reparação tecidual. Um filme de PVC na ponteira do equipamento é comumente usado 
na prática clínica para evitar a contaminação da lesão pelo equipamento, principalmente em 
mucosas e áreas cruentas. Este estudo visou avaliar se a membrana de PVC interfere na dosimetria 
transmitida à área tratada, minimizando os efeitos da aplicação. Foi utilizado um medidor de 
potência para avaliar as medidas percentuais da transmissão de energia de dois equipamentos 
de laser comumente usados na prática clínica, com os seguintes comprimentos de onda: laser 
de HeNe (hélio-neônio), 632,8 nm e de AsGaAl (arsenato de gálio alumínio), 830 nm. Para 
cada comprimento de onda foram avaliadas 150 medidas: 50 com irradiação direta (grupo 
controle, GC) e 100 com dois tipos diferentes de filmes de PVC transparentes na ponteira do 
laser (grupos experimentais G1 e G2). Ambos os filmes de PVC tinham 0,01 mm de espessura. 
Os resultados mostram que, comparando os valores de transmissão do GC com os dos grupos 
experimentais, o laser de HeNe teve as seguintes perdas: G1, 0,9% e G2, 0,8%; para o laser 
de AsGaAl, as perdas foram G1, 2,3% e G2, 1,3%. Apesar de a diferença estatística ter sido 
significativa, as porcentagens de perdas foram pequenas, mostrando que o filme de PVC 
transparente não interfere de forma significativa na transmissão da onda laser, podendo ser 
usado eficazmente na aplicação clínica.  
DESCRITORES: Laser; Transmissão; Helio neônio; Aarseneto de gálio alumínio 
 
ABSTRACT: Low-intensity laser application is used in physical therapy in view of accelerating 
wound repair processes. In clinical practice, a PVC film is commonly used covering the laser 
pen’s tip to avoid contamination of the wound by the equipment, mainly on mucosa and 
cruent areas. From the therapeutic point of view, it is important to evaluate whether the PVC 
film interferes in the transmitted dosimetry to the tissue, minimizing therapy effects. The aim 
of this study was to evaluate the percentage of energy transmission of two laser equipments 
used in physical therapy clinics. Laser wavelengths were 632.8 nm for the HeNe (helium-neon) 
and 830 nm for the GaAlAs (gallium-aluminium arsenide) laser. For each wavelength a total of 
150 measures were evaluated: 50 with direct irradiation (control group, CG) and with two 
different kinds of PVC film on the laser pen (experimental groups G1 and G2). Both PVC films 
were 0.01 mm thick. Results showed that the HeNe laser had the following losses when 
compared to CG: G1, 0.9% and G2, 0.8%; for the AsGaAl laser, the losses were G1, 2.3% 
and G2, 1.3%. In spite of statistically significant differences, the percentages of loss were 
small, showing that the film does not interfere in laser transmission. The PVC film can thus be 
used in clinical practice with no interference in laser dosimetry. 
KEY WORDS: Laser/ Helium-neon/ Gallium-Aluminium Arsenide; Transmission   
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INTRODUÇÃO 

A utilização da técnica de contato nas aplicações clínicas de laser de baixa 
intensidade potencializa a transferência de energia entre a caneta emissora e o tecido 
alvo, uma vez que evita a perda de energia por reflexão, minimiza a atenuação no 
tecido e facilita a absorção da onda, pois diminui a perfusão, permitindo que a 
dosimetria emitida atinja o tecido alvo¹. Nos processos de cicatrização de feridas, o 
contato direto entre a caneta emissora e o tecido alvo tratado pode ser fonte de 
infecção, transmitindo bactérias entre os pacientes. Embora a presença de bactérias 
em um nível sub-infeccioso seja importante para desencadear o processo de 
reparação tecidual, sua presença em grandes quantidades e em diferentes espécies 
contribui para a não-cicatrização de feridas2,3,4. 

Na prática clínica da fisioterapia, o laser é utilizado para facilitação dos processos 
de cicatrização em lesões com potencial de contaminação entre os pacientes, como 
as úlceras de pele5, herpes labial6, queimaduras7 e cicatrizes pós-operatórias8.  

Na tentativa de minimizar a contaminação entre os pacientes, uma vez que não é 
possível a esterilização da caneta emissora, os fisioterapeutas, dentistas e médicos 
passaram a utilizar filmes transparentes de PVC envolvendo a ponteira da caneta 
emissora. Os filmes de PVC (do inglês poly vinyl chloride, ou policloreto de vinil)  foram 
idealizados originalmente para fazer a embalagem de alguns tipos de alimentos, com o 
intuito de evitar sua contaminação. Os profissionais da área da saúde, observando 
essa função, passaram a utilizá-la então no laser.  

Chen et al.9 estudaram a transmissão do laser utilizando membranas transparentes 
usadas como proteção para os médicos, a fim de evitar a contaminação através de 
partículas ejetadas pelos tecidos dos pacientes. Nesse estudo foram analisadas 8 tipos 
de membranas e as perdas variaram de 7% a 48% em comprimentos de onda (λ) que 
variaram de 720 a 800 nm. 

Pay e Kenealy10 estudaram a transmissão do laser de Q-switched Nd:YAG, o 
qual é utilizado para o tratamento de lesões cutâneas, inclusive para remoção de 
tatuagens. Eles demonstraram uma transmissão de 91% para o comprimento de onda 
de 1064 nm e 95% para o de 532 nm. 

Os comprimentos de onda de 632,8 nm e 830 nm ainda não foram estudados do 
ponto de vista de transmissão e são comumente utilizados na prática clínica da 
fisioterapia. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a transmissividade do laser de 
632,8 e 830 nm através de dois diferentes tipos de filmes de PVC.  

METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada no Centro de Lasers e Aplicações do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN). Foram utilizados neste estudo dois tipos de 
equipamentos: Laser diodo de AsGaAl (arsenato de gálio alumínio), modelo Laserpulse 
(Ibramed, Brasil), λ de 830 nm e potência de saída de 30 mW, modo contínuo, taxa 
de fluência de 15 J/cm² e duração do pulso (T) de 30 segundos, calibrado para 30 
mW; Laser HeNe (hélio neônio) (Coherent, EUA), λ de 632,8 nm, potência de saída 
de 20 mW, T = 30 seg, calibrado para 15,6 mW.  
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Um medidor de potência, modelo LM-1 (Coherent, EUA), calibrado para medir a 
intensidade de luz, foi utilizado para medir a quantidade de luz que passava através 
dos filmes de PVC.  

As medidas dos aparelhos foram realizadas após um período de 15 minutos de 
irradiação dos aparelhos no medidor de potência acústica, para evitar instabilidade na 
transmissão devido à falta de aquecimento da circuitaria dos aparelhos.  

Foram utilizadas duas marcas comerciais diferentes de filme de PVC para recobrir 
as canetas aplicadoras, ambas com 10 micras (0,01mm) de espessura. As marcas 
comerciais dos filmes foram: G1 - Majipack e G2 – Filmitto.  

Procedimentos 
O aparelho de laser foi colocado em um suporte para que a caneta emissora 

ficasse justaposta e perpendicular ao fotorreceptor do medidor de potência, como 
ilustrado na Figura 1. Para cada comprimento de onda foram avaliadas 150 medidas: 
50 com irradiação direta (grupo controle, GC) e 50 com cada um dos dois tipos 
diferentes de filme de PVC (grupos experimentais G1 e G2). 

Para a realização das medidas, programaram-se os aparelhos para liberar a dose 
de 10 J/cm². Ao final de cada aplicação foi realizada a leitura direta da potência no 
medidor de potência (unidade de potência em mW).  

Todas as medições foram feitas com as luzes do laboratório apagadas para 
minimizar a interferência da luz ambiental nas medidas.  

Inserir Figura 1 

Figura 1 Disposição do medidor de potência e da caneta emissora do Laser de HeNe cobertos 
com o filme de PVC (seta branca) 

Foi realizada análise estatística descritiva (média, desvio padrão e porcentagens); 
para comparação de dados utilizou-se o ANOVA e o teste post-hoc Newman Keuls. O 
nível de significância foi estipulado em < 5%.  

RESULTADOS 

Os valores das médias e desvios padrões com e sem o filme de PVC do laser de 
HeNe e AsGaAl estão apresentados na tabela 1. A figura 2 apresenta os dados do laser 
de HeNe e a figura 3 do laser de AsGaAl.  

Tabela 1 Valores da média e desvio padrão das medidas da potência dos lasers de HeNe e 
AsGaAl, sem filme e com filmes 1 e 2 

 Laser HeNe Laser AsGaAl 
Medidas Média (mW) Desvio padrão Média (mW) Desvio padrão 

Sem filme 15,64   0,04 30,25  0,25 

Filme 1  15,51  0,07 29,57  0,14 

Filme 2 15,52  0,04 29,87  0,13 

Comparando-se os valores de transmissão do GC e G1 e G2, o laser de HeNe 
mostrou as seguintes perdas: G1, 0,9% e G2, 0,8% da potência total. Houve diferença 
significativa comparando GC ao G1 e ao G2 (p<0,05); a diferença não foi significativa 
quando se comparou G1 ao G2.  
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No laser de AsGaAl, as perdas foram as seguintes: G1, 2,3% e G2, 1,3% da 
potência total. Houve diferença significativa comparando GC ao G1 e G2 e entre G1 
e G2 (p<0,05). 

Inserir figura 2 
Figura 2  Média e desvio padrão das medidas do laser de HeNe Atençao, diagramador: há um 

erro nas legendas dos gráficos: a mais escura é GC, e não CG 

Inserir figura 3 
Figura 3  Média e desvio padrão das medidas do laser de AsGaAl 

DISCUSSÃO 

O material utilizado para cobrir a caneta emissora de laser deve apresentar 
algumas características que permitam boa transmissão, como transparência, reflexão 
espectral pequena, pouco espalhamento e pouca absorção da energia emitida. Além 
disso, deve ter boa resistência, evitando rupturas no momento da colocação na caneta 
emissora e durante o contato com o tecido, principalmente o infectado e cruento, que 
é úmido e pode dessa forma facilitar a ruptura do filme. 

Este último aspecto é importante, uma vez que o artigo de Pay e Kenealy10 
mostrou o acúmulo de fragmentos de tecido de debridação na lente do laser nos 
experimentos realizados por eles. Os fragmentos, além de serem possíveis focos de 
contaminação entre pacientes e entre pacientes e terapeutas, sujam a lente do laser. A 
sujeira na lente interfere diretamente na transmissão da energia, uma vez que parte 
dela será absorvida pelos fragmentos aí presentes. Esse mesmo artigo mostrou que a 
lente do laser sofreu danos durante os testes. O filme de PVC dessa forma também 
exerce a função de proteção contra danos no equipamento. 

A colocação de filmes plásticos permite a utilização da técnica de contato 
direto, que minimiza as perdas por divergência da onda. Os lasers de HeNe são 
altamente colimados e sua aplicação com a técnica de não-contato provocaria uma 
perda mínima por reflexão1. A utilização dos filmes teria um aspecto de proteção do 
equipamento contra danos, caso se optasse pela técnica de não-contato. 

Os lasers de diodo semicondutor apresentam uma taxa de colimação inferior e 
um ângulo de divergência maior quando comparados aos de HeNe1. Esse aspecto 
pode ser observado na pequena diferença da porcentagem de perda entre o laser de 
AsGaAl e o de HeNe, mostrando que a perda maior acontece no laser de AsGaAl.  

Assim, para lasers de diodo, a utilização da técnica de contato direto é fundamental 
para minimizar as perdas por divergência e maximizar sua transmissão; o uso dos filmes 
de plástico, além dos aspectos de proteção do paciente e do equipamento, contribuiriam 
para uma diminuição das perdas na transmissão por divergência do feixe.  

Os lasers de HeNe e AsGaAl apresentaram boa estabilidade, observada no 
pequeno desvio padrão das medidas obtidas. 

Os dados obtidos nesta pesquisa mostram que o filme de PVC pode ser usado na 
aplicação clínica do laser, sem interferir na transmissividade, uma vez que as perdas são 
pequenas. As pequenas perdas na transmissão observadas podem ter ocorrido devido a 
algum grau de reflexão espectral do material utilizado em sua fabricação. Uma 
análise mais detalhada da composição das membranas poderia revelar se há algum 
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grau de corante ou existe diferença no brilho, que possa levar à reflexão da onda. 

Estes dados corroboram os resultados de Chen9 e Pay e Kenealy10 , que testaram 
diferentes tipos de membranas usadas em cirurgias e tratamentos a laser e concluíram 
que a melhor transmissão se deu através dos filmes de PVC.  

As perdas em nosso estudo foram menores e o fator que pode ter contribuído 
para esse fato foi o posicionamento da ponteira da caneta emissora justaposta ao 
medidor de potência. Nos artigos de Chen9 e Pay e Kenealy10 , parece ter havido 
uma pequena distância entre a caneta emissora e os instrumentos de medição, fator 
que pode explicar essas diferenças. 

Apesar de a diferença estatística ter sido significativa, as porcentagens de perdas 
foram pequenas, mostrando que o filme não interfere significativamente na 
transmissão da onda laser.  

Um aspecto polêmico no uso de filmes de PVC é a presença de plastificantes na 
composição desse produto. Plastificantes são produtos químicos utilizados para dar 
flexibilidade e durabilidade aos plásticos. Os mais comuns são os phtalatos, que 
transformam o PVC em um plástico flexível. Os phtalatos mostram atividade 
hormonal e em grandes quantidades podem lesar o fígado, rim, pulmão e testículos 
em desenvolvimento11.  

A molécula de phtalatos migra pouco para a pele humana, de acordo com o 
estudo de Deisinger12. Nesse estudo o filme de PVC permaneceu 24 hs na pele 
depilada do rato; o grupo I foi reembrulhado no PVC para evitar ingestão de resíduos e 
removido após 24 hs e o grupo II foi lavado para remover o resíduo, permanecendo por 
24 hs assim, até que fossem coletados fezes e urina dos dois grupos para avaliar a 
quantidade de PVC. O GI apresentou absorção de 0,235 µg/cm² e o GII, de 0,246 µg/cm². 

A absorção em áreas cruentas ainda não foi avaliada, o que torna difícil dizer se 
o ambiente úmido aumenta a absorção. A migração das moléculas de phtalato do 
PVC para a água aconteceu em altas temperaturas, quando uma tigela coberta com 
filme de PVC cheia de água foi aquecida durante 10 minutos em um microondas13. A 
quantidade de phtalato liberada foi significativa, o que faz com que não seja 
recomendado seu uso no microondas. Os materiais plásticos constituídos de 
polipropileno, usados em embalagens plásticas, também liberam os phtalatos nos 
alimentos. Por isso é recomendável que o aquecimento de alimentos no microondas 
seja feito em pratos de vidro.  

Como as aplicações de laser de baixa potência são atérmicas, pode ser que a 
aplicação não implique migração do phtalato. A área da ponteira também é pequena, 
o que contribuiria para minimizar os efeitos da migração do phtalato para a pele, caso 
isso acontecesse em temperatura ambiente, uma vez que os estudos que mostram seu 
efeito deletério utilizaram áreas extremamente maiores do que as da ponteira da 
caneta emissora. 

Dessa forma, enquanto não se demonstrar que a aplicação do laser com 
cobertura de filmes de PVC na caneta, simulando as condições da clínica, sejam 
nocivas, seu uso é recomendável para proteger o paciente e a caneta emissora, uma 
vez que ambos podem sofrer contaminação durante a aplicação terapêutica. 
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CONCLUSÃO 

O filme plástico de PVC não provoca perdas importantes na transmissividade da 
onda laser nos comprimentos de 632,8 e 830 nm. 
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RESUMO: Este estudo objetivou investigar critérios utilizados por neurologistas para o 
encaminhamento de pacientes para o atendimento fisioterapêutico. Foram convidados os 44 
neurologistas de um hospital universitário que atuam em todos os níveis do atendimento 
terciário à saúde. Trinta médicos responderam a um questionário, composto por 12 questões 
de múltipla escolha e 4 questões subjetivas, visando avaliar os critérios para encaminhamento dos 
pacientes para fisioterapia e sua percepção pessoal sobre a efetividade desse atendimento. O teste 
de Spearman foi utilizado para avaliar a relação entre o tempo de experiência profissional e a 
percepção sobre a efetividade do tratamento fisioterapêutico. A maioria dos médicos (70%) 
havia concluído a graduação há mais de 3 anos. Apesar de praticamente todos (97%) 
relatarem que encaminham a grande maioria dos pacientes para o atendimento fisioterapêutico, 
somente 48,3% afirmaram ter certeza da efetividade do tratamento. E, quanto maior o tempo 
de prática clínica, mais o médico tem a percepção dessa efetividade (r=0,8; p<0,02). No 
entanto, a maioria dos profissionais (53%) relatou desconhecer evidências científicas sobre o 
tratamento fisioterapêutico e 60% relatou nunca ter lido estudos científicos sobre o tema. Os 
resultados sugerem que o encaminhamento dos pacientes por neurologistas é baseado em sua 
experiência clínica e reforçam a necessidade de os fisioterapeutas divulgarem evidências 
científicas a fim de subsidiar o encaminhamento de pacientes. 
Descritores: Efetividade terapêutica; Ética clínica; Fisioterapia; Neurologia 

ABSTRACT: The aim of the present study was to investigate the criteria used by neurologists 
to refer patients to physical therapy treatment. All (44) neurologists from a university hospital 
were contacted. Thirty physicians answered a questionnaire composed by 12 multiple choice 
questions and four open ones, in view of assessing both their referral criteria and their 
personal perception of the effectiveness of physical therapy treatment. The Spearman test was 
used to assess relations between such perception and physicians' time of professional 
experience. Most physicians (70%) had graduated for over 3 years. Though almost all (97%) 
reported referring most patients to physical therapy, only 48.3% said they were sure about this 
treatment effectiveness. And, the longer their time of professional experience, the greater their 
belief in physical therapy effectiveness (r=0.8; p<0.02). However, most of the interviewed 
(53%) reported not being aware of scientific evidence on physical therapy treatments and 
60% reported they had never read any scientific studies on it. Results suggest that 
neurologists' referral is grounded rather on their clinical experience and reinforce the need for 
physical therapists to disseminate scientific evidence so as to subsidize neurological patients 
referral. 
Key words: Effective therapy; Ethics in science; Neurology; Physical therapy 
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INTRODUÇÃO 

A medicina baseada em evidências (MBE) fundamenta-se na integração do 
conhecimento clínico individual com as evidências apresentadas em pesquisas 
sistematizadas1. A MBE tem sido bastante utilizada com o objetivo de aprimorar o 
cuidado aos pacientes, pois é por ela que os profissionais se tornam aptos a fornecer 
melhor tratamento clínico à população. Além disso, os médicos que recorrem a essa 
prática identificam e promovem intervenções mais eficazes, maximizando a qualidade 
do serviço prestado2,3. 

Nos últimos anos tem crescido entre os fisioterapeutas o recurso a prática 
semelhante, denominada fisioterapia baseada em evidências (FBE)4. O crescimento da 
FBE se deve à maior quantidade e à melhor qualidade dos trabalhos científicos na 
área, além do acesso facilitado a artigos de revisão sistematizados, pesquisas clínicas 
encontradas na internet ou em jornais4,5. Um exemplo da importância do 
crescimento da FBE é a existência do banco de dados como o Physiotherapy Evidence 
Database (PEDro)6, mantido pela Universidade de Sydney, que contém atualmente 
398 guias de prática clínica baseada em evidências, 3.920 estudos controlados e 
aleatorizados, 713 revisões com relevância para a fisioterapia4,7. No entanto, apesar do 
desenvolvimento da FBE, muito profissionais persistem adotando práticas clínicas não-
baseadas em evidências científicas8. As razões para isso incluem a complexidade da 
atuação fisioterapêutica, a falta de acesso a estudos nacionais e internacionais, a 
dificuldade na interpretação dos resultados clínicos e a ineficiência de programas 
educacionais para difundir e ensinar a prática baseada em evidências9. 

Harris10 foi uma das primeiras profissionais a defender a prática da FBE sugerindo 
que, antes de ser amplamente utilizada, uma intervenção deve responder a alguns 
critérios científicos tais como: plausibilidade biológica, população alvo, descrição de 
efeitos adversos, benefícios e limitações. A prática baseada em evidências fortalece os 
alicerces do conhecimento, possibilita ao profissional selecionar adequadamente os 
métodos de tratamento para cada paciente e permite estimar a efetividade de cada 
técnica11. A adoção da FBE é importante para manter o profissional sempre atualizado 
e promover a produção científica da área, incentivando o embasamento e o crescimento 
da Fisioterapia e a prática interdisciplinar5,12. 

A interdisciplinaridade favorece a melhora dos cuidados de um paciente, tanto 
em relação ao tempo de recuperação quanto ao tipo de acompanhamento oferecido13. 
Considerando que o processo de reabilitação do paciente deve ser realizado por uma 
equipe multidisciplinar e seu encaminhamento para o tratamento fisioterapêutico tem 
sido, na prática clínica, coordenado ou realizado em colaboração com o médico, 
torna-se importante avaliar se os critérios para o encaminhamento estão baseados na 
melhor eficácia do tratamento. Tendo em vista que a reabilitação neurológica envolve 
de maneira importante a interdisciplinaridade, optou-se por avaliar os neurologistas. 

Em vista disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar os critérios utilizados pelo 
médico neurologista para o encaminhamento de pacientes ao tratamento fisioterapêutico.  

METODOLOGIA 

Foram solicitados a participar todos os 44 médicos neurologistas (especialidades 
adulto 95% e pediátrica 5%) que trabalham no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (além de atuar nos diversos níveis da atenção 
terciária à saúde). Todos foram contatados pessoalmente e informados do objetivo do 
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estudo. A participação consistia em responder a um questionário. Dois preencheram 
inadequadamente o questionário (<10%) e 12 se recusaram a participar do estudo 
alegando falta de tempo ou de interesse. Este estudo baseia-se pois nas respostas de 
30 profissionais. O preenchimento do questionário só era iniciado após a assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido por escrito. O estudo foi aprovado pela 
Comissão de Ética do Hospital sob o número 058/04.  

O encaminhamento médico para fisioterapia foi avaliado por meio de um 
questionário elaborado especificamente para este estudo (Anexo 1), que foi respondido 
individualmente pelo sujeito em frente ao pesquisador e sem possibilidade de 
consulta. O questionário compõe-se de 12 questões de múltipla escolha, graduadas 
pela escala Likert14, e 4 questões subjetivas; seu preenchimento teve a duração média 
de 10 minutos. As perguntas foram elaboradas com intuito de: i) caracterizar a população 
estudada quanto à atividade dos profissionais na instituição e o tempo decorrido desde 
a conclusão da graduação; (ii) verificar se os profissionais encaminham pacientes ao 
atendimento da fisioterapia e os motivos pelos quais o fazem; (iii) verificar a opinião dos 
profissionais acerca da efetividade do tratamento fisioterapêutico por meio de 
perguntas sobre a incidência de melhora dos pacientes encaminhados para fisioterapia; 
(iv) verificar o conhecimento dos profissionais a respeito da fisioterapia baseada em 
evidências por meio de questões sobre a leitura ou não de produção científica que 
comprove a eficácia da atuação da fisioterapia em neurologia; (v) verificar se os 
profissionais discutem os casos clínicos com o fisioterapeuta responsável pelo atendimento 
do paciente e que razões o levam a discutir esses casos. A análise das respostas foi 
realizada de maneira quantitativa pelo percentual das alternativas para cada questão. 

Foi utilizada a análise descritiva (média e desvio padrão) para relatar os dados e 
a análise de regressão linear utilizando o teste de Spearman para avaliar a relação 
entre o tempo de experiência profissional e sua percepção sobre a efetividade do 
tratamento fisioterapêutico. O nível de significância foi estabelecido em 5% (p< 0,05). 
Não foi realizada análise estatística das questões dissertativas. 

RESULTADOS 

Foram analisados 30 questionários totalmente respondidos. A maioria dos sujeitos 
que participaram do estudo (70%) estava cursando a residência médica em Neurologia; 
dos 30% restantes, que já tinham concluído a residência, 7 eram assistentes; um era 
pesquisador e outro, docente (Tabela 1). A maioria (63,3%) dos sujeitos tinham se 
formado há menos de 4 anos; apenas 3 (10%) tinham mais de 11 anos de formado. 

Tabela 1  Formação profissional dos médicos avaliados (N= 30) 

Nível de formação N % * 
Residência 1 14 46,6 
Residência 2 7 23,3 
Assistente 7 23,3 
Pesquisador 1 3,3 
Docente 1 3,3 

Tempo de formação desde a graduação  (anos) 
1 a 2 9 30 
3 a 4 10 33,3 
5 a 10 8 26,6 
11 ou mais 3 10 

*  A soma dos percentuais pode não atingir os 100% devido a aproximações dos decimais. 
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Encaminhamento de pacientes para o atendimento fisioterapêutico: apenas um 
dos entrevistados referiu não realizar encaminhamento de pacientes ao atendimento 
fisioterapêutico. Dentre os (29) médicos que afirmaram encaminhar pacientes à 
fisioterapia, 14 (ou 48,2%) responderam que o fazem porque têm certeza de que o 
tratamento fisioterapêutico auxiliará na recuperação do indivíduo, enquanto outros 14 
o fazem, mas não tem certeza que a fisioterapia auxiliará na recuperação do paciente 
(um não respondeu à questão – Gráfico 1).  

É interessante notar que houve uma relação linear positiva entre o percentual de 
profissionais que têm certeza da efetividade do tratamento fisioterapêutico e seu tempo 
de formado (r=0,82; p<0,02) (Gráfico 2). Por outro lado, foi verificada uma relação 
negativa entre o tempo de formado e a indicação de que apenas "achavam" que a 
fisioterapia era efetiva (r=-0,8; p<0,05) (Gráfico 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 Avaliação subjetiva do benefício do paciente ao ser encaminhado para tratamento 
fisioterapêutico 

Inserir gráficos  2 e 3 
Gráfico 2 Relação entre o percentual de médicos que relataram "ter certeza" de que o 

tratamento fisioterapêutico trará benefícios aos pacientes e seu tempo de 
experiência profissional 

Gráfico 3 Relação entre o percentual de médicos que relataram apenas “achar” que o 
tratamento fisioterapêutico trará benefícios aos pacientes e seu tempo de 
experiência profissional 

Opinião sobre a efetividade da fisioterapia: dentre os profissionais que encaminham 
seus pacientes para o tratamento fisioterapêutico, 93% (27/29) observam melhora do 
quadro clínico na maioria dos casos encaminhados; três deles afirmam que há melhora 
em todos os casos após intervenção fisioterapêutica. E, dos 29 que encaminham, 28 dizem 
perguntar aos pacientes sobre os resultados obtidos com o tratamento fisioterapêutico. 

Conhecimento sobre a fisioterapia baseada em evidências: a maioria (60%) dos 
sujeitos entrevistados nunca leu qualquer publicação científica sobre a efetividade da 
fisioterapia neurológica. Dentre estes, 44% alegam falta de tempo e 33% referem não 
ter acesso ou não saber onde encontrar publicações da fisioterapia. A maioria dos 
sujeitos que participaram do estudo (17/30, ou 56,6%) não sabe dizer se existe 
evidência científica que fundamente a atuação da Fisioterapia em Neurologia. 

Discussão de casos clínicos: dentre os 29 médicos que encaminham seus 
pacientes para o atendimento da fisioterapia, 69% (20/29) discutem os casos clínicos 
com o fisioterapeuta no momento do encaminhamento. Dos entrevistados que 
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afirmaram não discutir seus casos clínicos, 40% alegam falta de contato com o 
fisioterapeuta responsável pelo paciente e 40% alegam que não existe rotina 
estabelecida de discussão multidisciplinar. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Os resultados mostram que médicos neurologistas desconhecem evidências sobre a 
efetividade da fisioterapia no paciente neurológico e que a percepção da certeza da 
eficiência do tratamento fisioterapêutico está diretamente relacionada com o tempo 
de experiência clínica do médico. Esses resultados sugerem a necessidade de o 
fisioterapeuta divulgar estudos que subsidiam as evidências de sua atuação dentro da 
equipe multiprofissional. 

Avaliando os critérios médicos de encaminhamento de pacientes para o 
tratamento fisioterapêutico, os resultados sugerem que a grande maioria dos neurologistas 
de um hospital de referência encaminha seus pacientes para esse tratamento, mas que 
apenas metade desses profissionais têm certeza dos resultados positivos da fisioterapia. A 
crença na eficácia do atendimento fisioterapêutico é maior entre os médicos com maior 
experiência clínica, ou seja, aqueles com mais tempo decorrido desde o término da 
graduação, sugerindo que a prática clínica e não a evidência comprovada cientificamente 
seja o fator diferencial na confiança desses profissionais na fisioterapia. 

Os termos eficaz e ineficaz são comumente utilizados para categorizar as 
intervenções da fisioterapia, o que parece ser uma generalização dos resultados do 
tratamento fisioterapêutico. Maher et al.4 relatam a existência de uma grande diferença 
entre saber que uma determinada técnica é eficaz e conhecer dados estatísticos que 
comprovem e quantifiquem a melhora produzida pelo método. Dentre os entrevistados 
na presente pesquisa, mais da metade relatou desconhecer estudos que comprovem a 
eficácia da fisioterapia e afirmaram nunca terem lido artigos científicos na área. 
Quando interrogados acerca dos motivos para nunca terem lido qualquer publicação 
em fisioterapia, a segunda resposta mais citada pelos entrevistados foi a falta de 
acesso a trabalhos da área. 

A prática clínica baseada em evidências é definida como a integração da melhor 
evidência científica associada à experiência obtida através do cuidado aos pacientes15. 
Atualmente, existem mais de 2.700 estudos analisando a efetividade de práticas 
fisioterapêuticas, sendo boa parte dessas publicações datadas dos últimos anos12. Os 

níveis de evidência são hoje utilizados para classificar a qualidade dos estudos realizados 
na área da saúde16. As revisões sistemáticas e as metanálises são as melhores 
classificadas em níveis de evidência científica, seguidas em importância pelos estudos 
clínicos aleatorizados, os de coorte, de casos-controle, estudos de caso, opiniões de 
especialistas, experimentação com animais e pesquisas in vitro17. Miller et al.5 analisaram 
as publicações de fisioterapia e revelaram que apenas um pequeno número de artigos 
presentes nesses periódicos poderia ser utilizado na FBE. Maher et al.4 apontam que a 
escassez de artigos de alta confiabilidade em publicações científicas específicas de 
fisioterapia talvez se deva à preferência dos autores em publicar seus trabalhos 
controlados e aleatorizados em revistas multidisciplinares. Mesmo assim, esses 
trabalhos parecem estar em número reduzido em jornais multidisciplinares, já que os 
indivíduos entrevistados no presente estudo relataram uma falta de acesso aos artigos 
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sobre a eficácia da fisioterapia.  

Diversos autores afirmam os benefícios da abordagem multidisciplinar no tratamento 
de diferentes patologias18,19. Pacientes que sofrem acidente vascular encefálico, por 
exemplo, necessitam de uma equipe multiprofissional participando de sua recuperação19. 
O conceito de multidisciplinaridade se baseia na premissa de que os cuidados serão 
feitos por uma equipe onde cada membro tem papel profissional distinto e obrigações 
específicas20,21. O médico é o responsável por coordenar o tratamento do paciente e 
encaminhá-lo a outros profissionais quando acredita que isso será necessário ou útil em 
sua reabilitação. Por essa razão, compreende-se que é fundamental que ele reconheça 
as evidências clínicas e científicas do atendimento fisioterapêutico de seus pacientes.  

Os resultados do presente estudo sugerem que, apesar de a maioria dos médicos 
entrevistados encaminhar seus pacientes para o atendimento da fisioterapia, apenas 
metade deles acredita na eficácia do tratamento. O reconhecimento da importância da 
fisioterapia na reabilitação de pacientes neurológicos foi relacionado à maior 
experiência clínica do médico, ou seja, ao seu maior contato com os resultados 
positivos da intervenção fisioterapêutica do que efetivamente pelo conhecimento 
científico desta efetividade.  

Acreditamos que duas limitações deste estudo são o tamanho da amostra e o 
fato de os profissionais avaliados serem de um único hospital. Por outro lado, o estudo 
foi realizado num dos maiores hospitais do Brasil e o número de profissionais que 
aceitaram participar do estudo foi significativo (68%). Além disso, por tratar-se de um 
hospital-escola, esses profissionais atuam em outros hospitais e clínicas da cidade de 
São Paulo e do interior, sugerindo que configuram uma amostra representativa da 
categoria. Adicionalmente, compreende-se que profissionais que atuam em hospital- 
escola têm maior necessidade de atualização e mais acesso à literatura nacional e 
internacional.Assim, se esses profissionais não têm ou relatam nunca ter tido acesso à 
literatura de pesquisa multidisciplinar, compreende-se que dificilmente outros 
profissionais o fariam.  

Os resultados sugerem que o encaminhamento dos pacientes por neurologistas é 
baseado na experiência clínica do profissional. Além disso, parece existir a necessidade 
de os fisioterapeutas divulgarem as evidências científicas dentro da equipe 
multiprofissional para subsidiar o encaminhamento dos pacientes. Os resultados do 
presente estudo, no entanto, devem ser analisados no contexto hospitalar no qual foi 
selecionada a amostra desse trabalho.  
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ANEXO 1  QUESTIONÁRIO 
a) Nível de formação: (   )residente  (   )preceptor  (   )assistente  (   )docente  
b) Tempo de formação acadêmica:   
c) Especialidade médica:  

Há quanto tempo atua nesta área:  
d) Possui outras especialidades?  
e) local de atuação: (    ) enfermaria  (    ) ambulatório (    ) P.S. (    ) UTI 

1 Encaminha seus pacientes ao atendimento fisioterapêutico?  
4Em caso de resposta negativa, por quê?  
(    ) o tratamento fisioterapêutico não auxiliará a melhora do paciente 
(    ) não sabe se o tratamento fisioterapêutico auxiliará na melhora do paciente 
(    ) não há atendimento fisioterapêutico adequado (faltam profissionais) 
(    ) existe o atendimento, mas você não sabe como encaminhar 
4Em caso de resposta afirmativa, qual a porcentagem aproximada?  
(    ) a minoria dos casos 
(    ) cerca de metade dos casos 
(    ) a maioria dos casos 

 
 
 
 
2 Você costuma discutir os casos clínicos com o fisioterapeuta, assim que encaminha os pacientes?  
4Em caso de resposta negativa, por quê?  
(    ) não há tempo suficiente 
(    ) não há profissionais fisioterapeutas disponíveis para a discussão 
(    ) não vê motivos para discutir os casos clínicos com o profissional fisioterapeuta 
(    ) falta de relacionamento com o profissional fisioterapeuta 
(    ) não há uma rotina estabelecida nesse sentido  
4Em caso de resposta afirmativa, qual a porcentagem aproximada?  
(    ) a minoria dos casos 
(    ) cerca de metade dos casos 
(    ) a maioria dos casos 

 
 
 
 
3  Quais são os sinais ou sintomas apresentados pelo paciente que o(a) levam a pensar no encami-

nhamento para a fisioterapia? Optar por até cinco (5) alternativas (que forem determinantes). 
(   ) dor 
(   ) limitações articulares 
(   ) limitações cognitivas do paciente  
(   ) dificuldades do paciente em realizar as AVDs 
(   ) fraqueza muscular 

(   ) limitação motora 
(   ) sempre pensa no encaminhamento  
(   ) déficits de equilíbrio ou coordenação 
(   ) secreção em vias respiratórias  
(   ) restrição ao leito  

4 Você discute os casos clínicos com os profissionais fisioterapeutas, ao longo do tratamento? 
4Em caso de resposta negativa, por quê?  
(    ) acha intromissão na atuação do outro profissional 
(    ) respeita o trabalho de cada profissional 
(    ) não fará diferença no tratamento do paciente 
4Em caso de resposta afirmativa, com que freqüência aproximada ?  
(    ) nunca discute com o fisioterapeuta  
(    ) a minoria das vezes discute os casos 
(    ) a maioria das vezes discute os casos  
(    ) sempre discute os casos com o fisioterapeuta  

 
 
 
 
 
5 Você costuma perguntar ao paciente a respeito dos resultados do tratamento?  

Por quê?  
(    ) acha que pode auxiliar na melhora do paciente 
(    ) os recursos medicamentosos se esgotaram 
(    ) por via das dúvidas  
(    ) tem certeza de que o tratamento fisioterapêutico auxiliará  

Por quê ?  
(    ) para explicar  o caso clínico ao profissional fisioterapeuta 
(    ) para explicitar as dificuldades do caso ao profissional fisioterapeuta 
(    ) porque é importante a discussão multidisciplinar 
(    ) porque é rotina 

Por quê?  
(    ) curiosidade para saber a efetividade do tratamento f 
(    ) acompanhar a evolução do paciente 
(    ) saber se houve alguma reação não esperada 
(    ) saber se esse tratamento deve continuar sendo empregado 
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6   Na sua opinião, em que proporção imagina que há melhora dos sintomas após o tratamento? 
(    ) nunca há melhora  
(    ) na minoria dos casos 
(    ) na maioria dos casos 
(    ) em todos os casos há melhora  

7 Você considera que, na sua especialidade médica, o tratamento fisioterapêutico tenha 
efetividade comprovada? 
4Em caso de resposta negativa, por quê?  
(    ) a maioria das patologias são irreversíveis 
(    ) a patologia já está instalada e não haverá melhora 
(    ) o medicamento controla de maneira eficaz a doença 
(    ) cada sujeito se adapta às dificuldades da patologia  
4Em caso de resposta afirmativa, cite no máximo cinco (5) patologias que se encaixam neste 
grupo (sobre os quais a fisioterapia seja eficaz):  

8 Já houve algum caso em que a fisioterapia o surpreendeu? 
4Em caso de resposta afirmativa, em que patologia(s) ou acometimento(s)? Cite no máximo 5. 

9 Qual(is) a(s) patologia(s) ou acometimento(s) que mais freqüentemente você encaminha à 
fisioterapia? Cite no máximo 5:  

10  Esta é uma lista de diversas patologias ou acometimentos. Assinale no espaço destinado o número 
correspondente à sua opinião no que diz respeito à efetividade da atuação fisioterapêutica: 

1 = não efetiva    2 = pouco efetiva   3 = muito efetiva   4 = não sei dizer 
(    )  traumatismos cranioencefálicos 
(    ) traumatismos raquimedulares 
(    ) hipertensão intracraniana 
(    ) neuropatias periféricas 
(    ) atrasos no desenvolvimento 

neuropsicomotor 
(    ) patologias desmielinizantes 
(    ) patologias metabólicas e tóxicas 
(    ) pré operatório de cirurgias 

neurológicas 
(    ) pós operatório de cirurgias 

neurológicas  

(    ) patologias neuromusculares
(    ) fraqueza muscular 
(    ) cirurgias neurológicas 
(    ) distúrbios do sono 
(    ) sindromes dolorosas 
(    ) patologias extrapiramidais 
(    ) distúrbios da memória 
(    ) distúrbios de equilíbrio ou 

coordenação 
(    ) acúmulo de secreção em 

vias respiratórias 
(    ) doenças involutivas 

(    ) infecções  do SNC 
(    ) plegias ou paresias 
(    ) epilepsias 
(    ) malformações congênitas
(    ) escaras 
(    ) restrição ao leito 
(    ) comas  
(    ) dor 
(    ) apraxias ou agnosias 
(    ) hipo/hipertonia 
(    ) adaptação das AVDs 

11 Em que fase do tratamento clínico encaminha para a fisioterapia? 
(    ) Início do tratamento 
(    ) Após algumas semanas de tratamento 
(    ) No término do tratamento médico 

12 Costuma orientar o tratamento fisioterapêutico a ser realizado?  
4Em caso de resposta negativa, por quê? 
(    ) desconhece os recursos de tratamento fisioterapêutico 
(    ) o tratamento é definido pelo profissional fisioterapeuta 
4 Em caso de resposta afirmativa, de que maneira?  
(    ) na guia de encaminhamento 
(    ) por meio de conversa com o profissional fisioterapeuta 
(    ) por meio de orientação ao paciente 

13 Você já leu algum texto ou artigo científico sobre a efetividade do tratamento fisioterapêutico? 
4Em caso de resposta afirmativa, por quê?  
(    )  devido a alguns casos clínicos interessantes  
(    )  interesse nas terapias  
(    )  dúvidas a respeito da eficácia  
(    )  dúvidas a respeito da abordagem mais adequada 
(    )  encontrou na internet 
(    )  algum profissional indicou a leitura  
4 Em caso de resposta negativa, por quê?  
(   ) não tem interesse 
(   ) não tem tempo 
(   ) existem poucas evidências sobre este assunto 
(   ) não tem acesso às publicações dessa área 
(   ) tem outras prioridades 

14 Você saberia dizer se existem estudos comprovando a eficácia do tratamento fisioterapêutico 
nos acometimentos de sua especialidade médica?  

 4Em caso de resposta afirmativa, baseando-se em seus conhecimentos, cite as patologias, 
sinais e sintomas nos quais o tratamento fisioterapêutico é comprovadamente eficaz (máximo 5): 
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equilíbrio de uma paciente com ataxia espinocerebelar: estudo de caso 
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abilities of a patient with spinocerebellar ataxia: case report 
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RESUMO 
As ataxias espinocerebelares (AEC) formam um grupo heterogêneo de doenças degenerativas 
do sistema nervoso central, com disfunção cerebelar manifestada por ataxia da marcha, 
incoordenação e disartria. A ataxia da marcha pode eventualmente progredir para incoordenação 
de membros, seguida de sinais piramidais e oftalmoplegia. O conhecimento e a aprendizagem 
dos mecanismos de controle motor são essenciais para tratar esses pacientes; é adequada pois 
a abordagem de treino funcional voltado à tarefa, também conhecida como abordagem do controle 
motor ou de aprendizagem motora. Este estudo visou verificar a melhora da independência 
funcional em atividades diárias e no equilíbrio após treinamento específico de aquisições motoras 
estáticas e dinâmicas em uma paciente com AEC. Foram feitas duas coleta de dados: linha de 
base e após intervenção de 16 semanas, aplicando o índice de Barthel (IB) e a avaliação do 
equilíbrio de Berg. O tratamento consistiu em treino funcional direcionado à tarefa, atividades 
de equilíbrio estático e dinâmico, de transferência de posições, marcha, alcance e 
movimentos finos. Houve ganho no controle motor nas atividades funcionais e conseqüente 
transferência deste para as atividades diárias, demonstrado pelo aumento do IB (35%) e do 
equilíbrio (37,8%). Conclui-se que houve ganho de função e equilíbrio, confirmando a 
intervenção proposta como opção terapêutica no tratamento da AEC. 
Descritores: Aquisições motoras; Ataxia espinocerebelar; Cerebelo; Equilíbrio  

ABSTRACT 
Spinocerebellar ataxias (SCA) form a heterogeneous group of degenerative diseases of the 
central nervous system, where cerebellar disorders reflect in gait ataxia, incoordination and 
dysarthria. Gait ataxia may occasionally lead to limb incoordination, followed by pyramidal 
signs and ophthalmoplegia. Knowledge of, and learning the mechanisms of motor control is 
essential to these patients treatment; hence the functional training, task-oriented rehabilitation 
approach. An SCA patient was submitted to a learning-based specific motor training in view 
of improving balance and functional independence in daily activities. Data (Barthel index and 
Berg's balance evaluation) were collected at base line and after the 16-week program, 
consisting of task-oriented functional training in position transference, static and dynamic 
balance, gait, reach and fine movements. Results showed increase in balance (37.8%) and in 
the Barthel index (35%). Motor control gains were transferred to daily activities, thus showing 
the proposed training is a valid therapeutic option in the treatment of SCA. 
Key words: Cerebellum; Motor acquisitions/balance; Spinocerebellar ataxias 
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INTRODUÇÂO 

Estrutura localizada na base do cérebro, o cerebelo tem grande importância no 
sistema nervoso pelas funções e inter-relações que desempenha1. Recebe informações 
da medula espinhal, que lhe fornece feedback sobre os movimentos, e do córtex 
cerebral, que lhe fornece informações sobre o planejamento dos movimentos, além 
de transferir resultados para o tronco cerebral1,2. Assim, o cerebelo desempenha 
funções importantes no controle motor. Uma delas é ajustar as respostas motoras por 
meio de uma comparação do resultado pretendido com os sinais sensoriais; outra é 
atualizar os comandos de movimentos, caso desviem do trajeto pretendido. Além 
disso, o cerebelo modula a força e a amplitude dos movimentos e está envolvido na 
aprendizagem motora3. 

Doenças e distúrbios cerebelares produzem deficiências na velocidade, 
amplitude e força do movimento. Uma vez que o cerebelo controla o equilíbrio e as 
atividades musculares rápidas, tais como corrida, datilografia, tocar piano e até 
mesmo falar, pelo seqüenciamento das atividades motoras, fazendo os ajustes 
necessários, atendendo aos sinais motores dirigidos pelo córtex motor e por outras 
partes do cérebro, a perda dessa área do encéfalo pode resultar em incoordenação 
dessas atividades motoras4. 

Dentre as disfunções cerebelares, a ataxia espinocerebelar é uma patologia 
hereditária de alterações neurodegenerativas, caracterizada clinicamente por 
progressiva oscilação postural associada com oftalmoplegia, disartria, disfagia e sinais 
piramidais e extrapiramidais. Geneticamente, essa desordem pode ser dividida em 
autossômica recessiva, dominante e casos isolados5. Com os avanços recentes na 
área, pode-se utilizar uma subclassificação em três grupos distintos, baseados no 
principal mecanismo patogênico. O primeiro grupo é de doenças da poliglutamina 
(como as AEC tipos 1, 2, 3, 7, 17), que resultam da ação de proteínas (ataxinas) com 
tratos – tóxicos– de poliglutamina. O segundo grupo é representado pelas 
canalopatias (incluindo as AEC tipos 6 e episódicas tipo 1 e 2, por exemplo), que 
resultam da disfunção de canais de potássio e cálcio. O último grupo é representado 
pelos transtornos de expressão de genes (AEC tipos 8, 10 e 12), que resultam de 
expansões repetidas localizadas fora das regiões de codificação, mas que podem 
alterar a expressão gênica. As AEC tipos 4, 5, 9, 11, 13-16, 18,19, 21, 23, 24 e 25 são 
ainda consideradas de etiologia idiopática5.  

A AEC tipo 7 é claramente distinta das demais pela presença concomitante de 
distrofia macular pigmentar. Enevoldson et al.11 descreveram 54 membros afetados de 
8 famílias. A idade de início da doença é extremamente variável (6 meses-60 anos), 
com progressão mais rápida nos casos de início mais precoce. Os sintomas de início 
são ataxia (2/3 dos casos) e/ou perda visual. O grau de retinopatia é variável, muitas 
vezes discreto, e geralmente inicia-se na área macular. Observa-se o fenômeno de 
antecipação em descendentes de pais afetados (transmissão paterna). Além de um 
início mais precoce, o curso da doença é mais grave em descendentes paternos11. 

As disfunções no cerebelo resultam em três défices principais: hipotonia, ataxia 
e tremor intencional. A ataxia é um défice na execução de movimentos coordenados 
e caracteriza-se pela dismetria (erros na métrica do movimento), disdiadococinesia 
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(incapacidade de manter um movimento regular de ritmo alternado) e dissinergia 
(erros na regulação do tempo de movimentos de articulações múltiplas)2. A marcha 
atáxica apresentada por esses indivíduos assemelha-se à marcha de alguém embriagado. 
O balanço dos braços tipicamente não existe. O indivíduo pode não andar em linha 
reta sem cair. O comprimento dos passos é desigual, e os pés podem ficar próximos 
ou distantes demais, ou podem levantar sem um ritmo ou altura regulares. O 
comprometimento da marcha pode ser resultado de erros na velocidade e nível 
absoluto de força de contração muscular e podem acompanhar a dismetria de 
movimentos isolados12. Os músculos da fonação são acometidos, nos casos 
adiantados, com fala explosiva, mal modulada, terminando em disartria de grau tão 
acentuado que a fala torna-se inteligível13. Os movimentos voluntários dos olhos 
também são afetados. Um distúrbio relativamente comum no movimento dos olhos é 
o nistagmo provocado pelo ato de olhar13. Os reflexos dos membros inferiores estão 
quase sempre ausentes; já os reflexos dos membros superiores, nas fases iniciais, estão 
presentes, porém podem desaparecer nas fases tardias13. 

O conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia do controle motor é essencial 
para examinar e tratar esses pacientes. Esse conhecimento permite que o terapeuta 
forme suposições iniciais em relação aos défices funcionais e prováveis comprometimentos 
subjacentes. O plano de tratamento do controle motor varia de acordo com o 
conjunto de comprometimentos e o grau em que o paciente desenvolveu estratégias 
compensatórias. Os objetivos de uma abordagem orientada ao retreinamento do 
controle postural e da mobilidade incluem prevenir comprometimentos, desenvolver 
e adotar estratégias eficazes e específicas à tarefa, de forma que as tarefas funcionais 
possam ser executadas em contextos ambientais mutáveis14.  

Muitas técnicas terapêuticas são usadas para aprendizagem motora. Provavelmente, 
a melhora do movimento coordenado pode ser alcançado com a repetição e a prática 
de um movimento funcional e específico à tarefa. Uma vez que a exigência da 
acuidade cria demandas crescentes para a coordenação, o terapeuta pode selecionar 
tarefas funcionais com demandas crescentes de acuidade, durante o treinamento do 
paciente2. Para isso, o tratamento desses pacientes consiste em: ganhar força muscular, a 
fim de modular o tônus; exercícios para melhorar a estabilidade do tronco; treinar o 
paciente a realizar as transferências (de deitado para sentado, de sentado para em pé); 
normalizar a velocidade do movimento; treino de marcha (utilizando pisos regulares e 
irregulares, rampas, escadas); descarga e transferência de peso; em suma, fazer com 
que o paciente obtenha a maior independência possível12,14. Dessa forma, a utilização 
de abordagem de treino funcional voltada à tarefa, também conhecida como abordagem 
do controle motor. pode beneficiar pacientes com disfunções espinocerebelares. 

Este estudo teve como objetivo verificar a melhora da independência funcional 
em atividades diárias e no equilíbrio após treinamento específico de aquisições 
motoras estáticas e dinâmicas em uma paciente com ataxia espinocerebelar. 

METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado no Setor de Neurologia da Clínica-Escola de 
Fisioterapia da Unifran (Universidade de Franca), sendo aprovado pelo Comitê de 
Ética dessa instituição.  Foi utilizado o delineamento de sujeito único como seu 
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próprio controle com duas fases distintas de coleta de dados: linha de base (avaliação 
inicial) e após intervenção (avaliação final). A paciente foi submetida a 48 sessões, à 
razão de três por semana, com duração de 50 minutos cada. Os dados de linha de 
base foram obtidos na primeira sessão, quando foi realizada a avaliação fisioterapêutica 
inicial. Foi aplicada a escala de avaliação funcional e Índice de Barthel (IB), a fim de 
obter dados referentes à realização das atividades de vida diária (AVD)15, em que 

zero equivale a completa dependência em todas as atividades, e 100 equivale à 
completa independência em todas as atividades. O IB mede o grau de assistência 
exigido por um individuo em 10 itens de AVD envolvendo mobilidade e cuidados 
pessoais15. Cada item do desempenho é avaliado em uma escala ordinal, com um 
número específico de pontos assinalados para cada nível ou classificação. Pesos 
variáveis foram estabelecidos pelo grupo que desenvolveu o IB para cada item, com 
base no julgamento clínico ou em outros critérios implícitos. Um indivíduo que se 
utiliza de ajuda humana para comer, por exemplo, receberia 5 pontos; a 
independência para comer receberia um escore de 10 pontos. Uma pontuação global 
simples, oscilando entre 0 e 100, é obtida calculando-se a soma de todas as 
pontuações de itens individualmente ponderados. 

Aplicou-se também a escala de equilíbrio de Berg16, no qual se avaliam 14 
tarefas em uma escala de 0 a 4, em um total máximo de 56 pontos: 4 pontos indicam 
que o paciente realiza a tarefa de forma independente e de acordo com os critérios de 
tempo e distância, e 0 indica incapacidade de realizar a tarefa.  

Foi proposto como tratamento o treino funcional direcionado à tarefa, 
recorrendo a simulações das atividades realizadas no dia-a-dia, treino de equilíbrio 
estático e dinâmico, treinamento de transferência de posições, treino de marcha em 
diversos ambientes (utilizando pisos regulares, irregulares, rampas, escadas, 
obstáculos, zig-zag, circuitos), treinamento do alcance e movimentos finos. 

Caso 
Paciente E.R.C.Z., sexo feminino, 27 anos, tendo como diagnóstico clínico 

ataxia espinocerebelar tipo 7 (decorrente de mutação dinâmica no cromossomo 
3p12.p13), cujo produto gênico é responsável pelo efeito tóxico nos neurônios do 
cerebelo, tronco cerebral e retina. A paciente apresentava ataxia da marcha, 
diminuição da acuidade visual, incoordenação motora, défice de equilíbrio estático e 
dinâmico e disartria. 

RESULTADOS 

A evolução da paciente, ao longo de 48 sessões, pode ser observada nos 
Gráficos 1 e 2, que mostram dados sobre atividades diárias (IB) e equilíbrio. O Índice 
de Barthel, aplicado no início e no final do estudo, mostrou sensível melhora nas 
atividades de vida diária da paciente: no início do estudo, a paciente obteve 65 
pontos e, no final do tratamento proposto, obteve 90 pontos (Gráfico 1). Nos valores 
obtidos na escala de equilíbrio de Berg pode-se observar uma evolução maior, mesmo 
porque o tratamento realizado focalizou principalmente a marcha: no início do 
estudo a paciente obteve 23 pontos (dos 56 pontos da escala) e, no final do 
tratamento, obteve 44 pontos (Gráfico 2). 

inserir gráficos 1 e 2 
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Gráfico 1  Atividades da vida diária: pontuação obtida pela paciente no Índice de Barthel 
antes e após tratamento fisioterapêutico  

Gráfico 2  Equilíbrio: pontuação obtida pela paciente na escala de equilíbrio de Berg antes e 
após tratamento fisioterapêutico  

DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos neste estudo são de grande relevância clínica, uma vez 
que boa parte da literatura estuda mecanismos de aprendizado motor envolvidos em 
lesões cerebelares. Levando em consideração a dificuldade em promover estudos com 
grupos de indivíduos com disfunção cerebelar, devido às diferenças de faixa etária, 
local, evolução da lesão e comprometimentos, o estudo de sujeito único vem 
acrescentar dados a essa área. 

As ataxias cerebelares hereditárias formam um grupo de doenças 
neurodegenerativas que têm em comum o envolvimento do cerebelo e suas conexões. 
As dificuldades na classificação nosológica e na correlação anátomo-clínica das 
diversas formas de AECs devem-se à variabilidade fenotípica inter e intrafamiliar, 
observada principalmente nas formas autossômicas dominantes, além da falta de 
uniformidade e padronização das observações clínicas e neuropatológicas de casos 
isolados e de famílias afetadas10. 

Alguns experimentos foram conduzidos para determinar o efeito das lesões 
cerebelares sobre a capacidade de reconsiderar as respostas posturais nas condições 
mutáveis de tarefa. Nashner et al. 17 mostraram que crianças com AEC revelaram uma 
capacidade significativamente reduzida de manter o equilíbrio em condições nas 
quais as informações sensoriais são reduzidas. Isso sugere que o cerebelo pode estar 
envolvido no processamento de informações associadas à organização central e a 
adaptação das respostas posturais.  

A aprendizagem motora pode ser definida como um conjunto de processos 
internos, associados à prática ou experiência, que levam a mudanças permanentes na 
capacidade de apresentar um comportamento de habilidade. O treinamento 
direcionado à tarefa pode pois contribuir para a aquisição de posturas e realização de 
movimentos mais coordenados12. Os pacientes são instruídos a praticar as tarefas que 
lhes são difíceis e a praticá-las em ambientes diferentes. Diversas estratégias cognitivas, 
perceptivas, biomecânicas e de aprendizagem motora são usadas para melhorar a 
função. Além dos movimentos funcionais, o terapeuta pode instruir o paciente a 
praticar movimentos não-funcionais, a fim de melhorar a coordenação3. Exemplos 
destes últimos são os movimentos alternados rápidos, movimentos recíprocos das 
mãos e dos pés e desenho de formatos e números, como o número 8, com um dos 
membros2. Essa abordagem representa uma mudança em relação ao enfoque nos 
comprometimentos. Pacientes que apresentam dano neurológico severo e 
comprometimento cognitivo não se beneficiam com essa abordagem.  

Neste estudo, a abordagem de treino funcional voltado à tarefa incrementou o 
controle motor, observado pelo ganho de equilíbrio e independência funcional. A 
paciente foi incentivada a ser um participante ativo do processo de aprendizagem, 
usando o processamento de informações preceptivo-cognitivas para decidir sobre a 
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melhor abordagem para o movimento. Assim, essa melhora foi obtida pela repetição, 
aprendizado motor e plasticidade neural, que está presente nesses indivíduos.  

Para verificar a evolução do equilíbrio foi utilizada a escala de equilíbrio de 
Berg. Foi relatado que este teste apresenta boa objetividade de teste-reteste e 
consegue discriminar maior propensão a quedas16. O declínio nas pontuações dessa 
escala é associado a um risco elevado de queda, porém essa relação não é linear. Na 
amplitude de 56 a 54, cada ponto a menos na escala de Berg é associado a um 
aumento de 3 a 4% no risco de quedas. No entanto, na amplitude de 54 a 46, uma 
alteração de um ponto na escala é associada a um aumento de 6 a 8% no risco de 
quedas. Abaixo de 36, o risco é próximo dos 100%18. Portanto, uma mudança de 
ponto na escala de Berg pode levar a previsões muito diferentes de probabilidade de 
quedas, dependendo de onde a pontuação de linha-base se encontra na escala2,16. 
Neste caso, em que a pontuação da paciente passou de 23 para 44, houve sensível 
redução do risco de queda. A paciente apresentou melhora principalmente nos 
movimentos realizados em pé e sem apoio. Isso mostrou a importância do treino na 
postura de bipedestação e marcha em diferentes situações e ambientes. 

A evolução da paciente também pôde ser observada pela pontuação no IB. O IB 
tem sido amplamente utilizado na monitoração das alterações funcionais em 
indivíduos que estejam recebendo reabilitação. Embora não tenham sido completamente 
avaliadas suas propriedades psicométricas, o Índice de Barthel tem atingido elevadas 
correlações com outras medidas de incapacidade física2.  

Granger et al.19,20 relataram que uma pontuação de 60 no IB foi fundamental 
para determinar a conquista da independência assistida. Os pacientes com AVC que 
obtiveram pontuação abaixo desse nível apresentaram acentuada dependência, 
enquanto as pontuações inferiores a 40 corresponderam a dependência grave. Esses 
pacientes tipicamente tiveram estadas mais longas de reabilitação, apresentando 
menor possibilidade de receber alta. No caso aqui estudado, o IB mostrou-se mais 
sensível às transferências e aos movimentos de subir e descer escadas, refletindo o 
ganho de equilíbrio e coordenação motora apresentado por essa paciente.  

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostram que, após o tratamento fisioterapêutico, houve 
aprendizado motor para as atividades treinadas, tendo havido ganho de independência 
funcional, resultando em maior equilíbrio para realizar as atividades de vida diária. 
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RESUMO: Espondilite anquilosante (EA) é uma patologia reumática caracterizada por 
comprometimento progressivo da coluna vertebral e articulações, com envolvimento pulmonar 
que leva a um padrão ventilatório restritivo, geralmente assintomático. A cinesioterapia aquática é 
recomendada, pois os princípios físicos da água auxiliam a redução de sintomas e a realização de 
exercícios. Este estudo visou avaliar os efeitos de um programa de fisioterapia aquática na função 
pulmonar de pacientes com EA, por meio de análise de parâmetros espirométricos (CVF= 
capacidade vital forçada, VEF = volume expiratório forçado, VVM = ventilação voluntária máxima). 
Quatro pacientes com EA (três homens e uma mulher, com idade média de 33,25 anos) foram 
submetidos à avaliação da capacidade funcional pulmonar antes e após a intervenção. Um 
programa de fisioterapia aquática foi aplicado três vezes por semana durante 10 semanas. A CVF 
aumentou em um sujeito, o VEF aumentou em um e diminuiu em outro, permanecendo inalterado 
nos demais. O índice de Tiffeneau apresentou redução em um sujeito e aumento em dois. A VVM 
aumentou em um, reduziu-se em outro e permaneceu inalterada nos demais sujeitos. Vê-se pois 
que os resultados da avaliação espirométrica não foram uniformes nos quatro participantes, sendo 
necessários estudos com amostra e período de tempo mais amplos para verificar se as 
modificações encontradas foram induzidas pelo tratamento ou são atribuíveis ao acaso.  
DESCRITORES: Espondilite anquilosante; Fisioterapia aquática; Função pulmonar 

ABSTRACT: Ankylosing spondylitis (AS) is a rheumatic disease characterized by spine and joints 
inflammatory processes. Involvement of the lung, usually asymptomatic, leads to a restrictive 
ventilatory pattern. Aquatic physiotherapy is a recommended treatment in as much as water 
physical properties assist in reducing symptoms and performing exercises. This study aimed at 
assessing the effects of a program of aquatic physical therapy in AS patients lung function, through 
the analysis of spirometric parameters (FVC= forced vital capacity, FEV = forced expiratory 
volume, MVV = maximum voluntary ventilation). Four  patients with AS, three men and one 
woman (mean age 33.25), were submitted to lung functional evaluation before and after the 
program, applied for 10 weeks, thrice a week. FVC increased in one subject; FEV increased in 
one, diminished in another and remained unchanged in the other two subjects. Tiffeneau index 
decreased in one subject and increased in two. MVV increased in one, decreased in another and 
did not change in the other two subjects. Since results of the spirometric assessment were not 
uniform along the subjects, further studies with greater samples and longer periods of time are 
necessary to check whether changes here found were hazardous or due to the treatment. 
KEY WORDS: Ankylosing spondylitis; Aquatic physiotherapy; Pulmonary function  
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INTRODUÇÃO 

A espondilite anquilosante (EA) é uma espondiloartropatia soronegativa caracterizada 
por comprometimento progressivo da coluna vertebral e articulações, preferencialmente 
proximais, resultando em anquilose óssea. O quadro clínico é caracterizado por 
imobilidade e rigidez articulares1-4. Quando formas menos graves da doença são 
reconhecidas e incluídas, a EA é quase tão comum quanto a artrite reumatóide; 
também mulheres jovens são afetadas quase tão freqüentemente quanto homens 
jovens1,3,4. Além do acometimento articular, ocorrem manifestações extra-articulares, 
como o comprometimento da função pulmonar, que leva a um padrão ventilatório 
restritivo, geralmente assintomático5,6. A restrição ventilatória é advinda da anquilose 
óssea e da postura hipercifótica adotada pelo paciente com a evolução da doença5. 

A fisioterapia é amplamente reconhecida no tratamento da EA, sendo a reabilitação 
física desses pacientes dirigida para os aparelhos locomotor e respiratório7,8. Cinesioterapia 
e exercícios não-supervisionados promovem diminuição de dor e rigidez em 
pacientes espondilíticos, melhorando sua capacidade funcional9. 

A cinesioterapia aquática desempenha importante papel no tratamento dos 
pacientes com EA10. Os princípios físicos da água auxiliam a redução de sintomas e a 
realização dos exercícios11. Freqüentemente os sintomas subjetivos de dor diminuem 
na água. Isso pode ser atribuído ao estímulo sensitivo aumentado pela turbulência, 
pressão e temperatura da água, à atividade muscular diminuída resultante de 
relaxamento ganho com a flutuação, e à compressão articular diminuída secundária à 
flutuação11. A mobilidade geral é aumentada, resultando em diminuição na sensação 
de rigidez11. Os pacientes com EA são submetidos aos efeitos da gravidade que 
provocam postura em flexão de tronco, conhecida como postura espondilítica ou 
postura do esquiador. Exercícios aquáticos, visando melhora da postura e 
coordenação motora, podem minimizar esses efeitos11. 

Acredita-se que um programa de fisioterapia aquática que vise melhorar a 
mobilidade geral e a força muscular respiratória possa alterar a função pulmonar do 
paciente espondilítico5. Vários estudos referem a função pulmonar no paciente com 
EA; entretanto, poucos a relacionam com a intervenção fisioterapêutica. Além disso, 
não foram encontrados estudos que avaliassem o efeito de um programa de 
fisioterapia desenvolvido no meio aquático sobre a função pulmonar do espondilítico. 

Os efeitos de programas de intervenção fisioterapêutica em pacientes com EA 
são controversos. Alguns autores relatam melhora na função pulmonar de pacientes 
com EA submetidos a algumas semanas de intervenção fisioterapêutica6,12. Por outro 
lado, estudos com pacientes espondilíticos não encontraram alteração nos parâmetros 
espirométricos após o tratamento13. 

Este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos de um programa de fisioterapia 
aquática na função pulmonar de pacientes com EA, utilizando a análise de 
parâmetros espirométricos. 

METODOLOGIA 

Foram selecionados quatro participantes com diagnóstico de espondilite 
anquilosante, sendo três do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idade média 
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de 33,25 anos. Os sujeitos foram denominados 1, 2, 3 e 4, sendo "4" a mulher. O 
tempo médio de evolução da doença foi de 13,5 anos. Todos os participantes eram 
acompanhados por um médico reumatologista, com prescrição de fisioterapia e 
tratamento baseado em antiinflamatórios não-hormonais e corticosteróides. Algumas 
características dos sujeitos são expostas no Quadro 1. 

Os critérios de exclusão foram: tabagismo, queixas, sinais ou sintomas que 
impediriam a realização das atividades propostas, e disponibilidade de tempo, meio 
de transporte e aceitação da rotina de treinamento. 

Quadro 1    Características dos participantes 

Sujeito Sexo Idade (anos) Tempo de evolução 
da doença (anos) 

1 masculino 27 9 
2 masculino 35 18 
3 masculino 32 7 
4 feminino 39 20 

 Média 33,25 13,5 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Todos os procedimentos foram executados na Clínica 
de Fisioterapia da Unioeste. 

Os participantes foram submetidos a avaliação fisioterapêutica pré e pós-intervenção, 
de acordo com protocolo previamente desenvolvido, visando excluir contra-indicações à 
participação no programa e verificar as condições patológicas em que se encontrava 
cada um. A avaliação incluiu anamnese, exame físico, testes funcionais e aplicação 
de questionários que avaliaram qualidade de vida (SF-36, Medical Outcomes Study 
36-Item Short Form) e a capacidade funcional dos sujeitos (HAQ, Health Assessment 
Questionnaire). Não foi possível haver o mesmo examinador em todas as avaliações 
funcionais. Todos os testes durante o exame físico foram realizados conforme 
descrição em literatura.  

Também foram submetidos a um teste espirométrico, realizado sempre pelo 
mesmo profissional, não vinculado à Unioeste. Os testes foram realizados no início da 
tarde, tendo os participantes recebido instruções e recomendações prévias quanto a 
sua realização. O sujeito foi posicionado sentado, com os pés apoiados e a cabeça 
em posição neutra e sustentada, usando um clipe nasal. Inicialmente, realizou uma 
inspiração máxima, sendo que a pausa pós-inspiratória não excedeu 3 segundos. 
Imediatamente, o tubete foi colocado sobre a língua, entre os dentes e lábios 
cerrados, evitando-se vazamentos. Então, o sujeito realizou uma expiração forçada 
durante 6 segundos, seguida por uma inspiração máxima. O número de tentativas 
variou. As manobras foram realizadas até que se obtivessem três curvas aceitáveis e 
duas reprodutíveis. Os parâmetros espirométricos coletados foram: capacidade vital 
forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), índice de 
Tiffeneau calculado a partir da fórmula VEF1 x CVF; e ventilação voluntária máxima 
(VVM), calculada pela fórmula VEF1 x 37,5. 

Após as avaliações iniciais, os participantes foram submetidos a um programa de 
hidrocinesioterapia desenvolvido para este trabalho. O programa foi realizado em 
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piscina aquecida a 32±2°C, por 10 semanas, com três atendimentos semanais de uma 
hora de duração. Consistiu em exercícios de mobilidade geral, relaxamento, respiratórios 
e de condicionamento cardiorrespiratório. Inicialmente, faziam 5 minutos de 
caminhada na piscina para aquecimento, seguida por alongamentos ativos e passivos 
de musculatura cervical, de tronco e de membros inferiores. Com o participante em 
decúbito dorsal utilizando flutuadores, realizava-se mobilização ativa em flexão 
lateral e rotação de tronco, flexão/extensão de quadril e rotação cervical. Em imersão 
até o nível dos ombros, realizavam-se exercícios respiratórios associados à 
mobilização ativa de membros superiores e tronco. Depois, 5 minutos de 
adução/abdução de ombros utilizando halteres com imersão até o nível dos ombros 
em velocidade intensa. Para o desaquecimento, realizava-se caminhada leve e 
movimentos de deslizamento com paciente em decúbito dorsal e uso de flutuadores. 

RESULTADOS 
Para análise dos resultados, os valores espirométricos pré e pós-intervenção 

foram comparados em cada participante. 
O participante 1 apresentou aumento da CVF de 3,50 litros (65,91% do valor 

predito) para 3,95 litros (74,38% do valor predito). O VEF1 foi de 3,33 litros (75% do 
valor predito) na avaliação pré-intervenção e 3,68 litros (82,88% do valor predito) na 
avaliação pós-intervenção. A VVM aumentou de 124,87 litros/min (88,76% do valor 
predito) para 138,00 litros/min (89,72% do valor predito).  

No participante 2, o VEF1 e o valor de VVM permaneceram inalterados. O índice 
de Tiffeneau alterou-se de 86,19% (107,73% do valor mínimo esperado) para 87,72% 
(109,65% do valor mínimo esperado). 

O participante 3 apresentou CVF de 3,81 litros (71,75% do valor predito) na 
avaliação pré-intervenção e de 3,31 litros (62,33% do valor predito) na avaliação pós-
intervenção. O VEF1 reduziu-se de 3,25 litros (73,19% do valor predito) para 2,88 
litros (64,86% do valor predito). A VVM diminuiu de 121,87 litros/min (88,52% do 
valor predito) para 108,00 litros/min (87,23% do valor predito). 

Na participante 4, os parâmetros espirométricos apresentaram-se inalterados na 
avaliação pós-intervenção. Esses dados são sintetizados na Tabela 1. 

Tabela 1 Porcentagem do valor predito* dos parâmetros espirométricos pré e pós-intervenção 

Variável Sujeito 
 1 2 3 4 

CVF pré (%) 65,91 77,77 71,75 56,49 
CVF pós (%) 74,38 77,02 62,33 56,30 

VEF1 pré (%) 75,00 80,18 73,19 60,58 
VEF1 pós (%) 82,88 80,40 64,86 60,58 

Tiffeneau pré (%) 118,92 107,73 106,62 112,07 
Tiffeneau pós (%) 116,45 109,65 108,75 112,45 

VVM pré (%) 88,76 89,41 88,52 86,45 
VVM pós (%) 89,72 89,44 87,23 86,45 

CVF = capacidade vital forçada; VEF1= volume expiratório forçado no primeiro 
segundo; VVM = ventilação voluntária máxima 

* Valores preditos: CVF, 5,31 litros; VEF1, 4,44 litros; índice de Tiffeneau: 80%; VVM, 140 litros/min 

Apesar de muitos dos parâmetros espirométricos não terem apresentado a 
melhora esperada em todos os participantes deste estudo, algumas variáveis 
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fisioterapêuticas, determinadas adicionalmente na avaliação descrita em protocolo, 
apresentaram alterações expressivas. Os dados estão sintetizados na Tabela 2. 

Tabela 2 Demais variáveis avaliadas, pré e pós-intervenção 

Variáveis Sujeitos 
 1 2 3 4 

Cirtometria dirigida pré (cm) 5 4 3,5 0,5 
Cirtometria dirigida pós (cm) 6 8 5,5 4 

Índice de Schober pré (cm) 2 1,5 4 4 
Índice de Schober pós (cm) 2,5 1 4 4 

PImáx pré (cmH2O) 140 75 170 130 
PImáx pós (cmH2O) 190 120 170 150 

Teste caminhada 6’ pré (m) 228,5 183 210 217,5 
Teste caminhada 6’ pós (m) 430 291,5 376,26 327,75 

HAQ pré (escore) 1,25 0,75 1,0 1,0 
HAQ pós (escore) 0,5 0,5 0,5 0,875 

PImáx: pressão inspiratória máxima; HAQ: Health Assessment Questionnaire (redução no 
escore do HAQ representa melhora da capacidade funcional) 

A qualidade de vida dos participantes deste estudo foi avaliada pela aplicação 
do questionário SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short Form). Dentre os 
resultados, os parâmetros capacidade funcional e vitalidade mostraram valores 
aumentados em todos os sujeitos. 

DISCUSSÃO 

A análise da função pulmonar por meio de espirometria demonstrou resultados não 
uniformes, de modo que nem todos os participantes apresentaram melhora da função 
pulmonar. Isso pode ser atribuído a dificuldades ocorridas no decorrer da intervenção, 
dentre elas o tempo de aplicação da terapia. O período pode ter sido insuficiente para 
se obterem os resultados esperados na função pulmonar, visto que a melhora desta é 
conseqüência da alteração de muitas variáveis, como mobilidade espinhal e da caixa 
torácica, força muscular respiratória, estado geral de saúde, entre outras. 

Um outro fator é a forma de apresentação do quadro clínico da EA. Os pacientes 
podem apresentar dias com sinais e sintomas exacerbados e outros mais amenos, o 
que foi observado nos participantes deste estudo. Por isso, os dados de uma avaliação 
podem apresentar-se alterados conforme o dia da realização dos testes, apesar de sua 
uniformização. Além disso, o comando verbal utilizado durante a realização da 
avaliação da função pulmonar pode não ter sido uniforme, visto que as manobras não 
foram realizadas sempre pelo mesmo avaliador. 

O presente estudo verificou aumento da CVF em um sujeito, sendo que no 
restante da amostra os valores se reduziram ou mantiveram inalterados. Viitanen et 
al.12, em estudo retrospectivo com 505 pacientes com EA submetidos a intervenção 
fisioterapêutica com exercícios em solo, observaram aumento estatisticamente 
significante (p<0,001) na CVF. A melhora foi, em média, de 200 e 270 mililitros, em 
homens e mulheres, respectivamente. Hart et al.* também avaliaram a função 
pulmonar antes e após exercícios em solo e observaram melhora em muitos de seus 
pacientes. 

                                             
* Hart FD et al. Thorax in ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 1963;22:11-8 apud Fisher, Cawley e 

Holgate6. 
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Por outro lado, Josenhans et al.13 estudaram 222 pacientes com EA antes e após 
intervenção fisioterapêutica. As sessões foram constituídas por treinamento postural, 
exercícios respiratórios, exercícios e massagens em água, compressas quentes nas 
costas e exercícios para musculatura paravertebral. Os resultados revelaram que os 
parâmetros espirométricos permaneceram inalterados a despeito da melhora da 
mobilidade espinhal e da parede torácica. 

Em estudo realizado por Fisher, Cawley e Holgate6, 33 pacientes com diagnóstico 
de EA foram examinados e submetidos a exercícios em bicicleta ergométrica, sendo 
avaliado o consumo máximo de oxigênio e carga máxima. Foi observada significante 
associação entre expansão torácica e CVF. Outros estudos também revelaram relação 
significativa entre expansão torácica e função pulmonar14-16.  

Além de não ter sido o mesmo examinador a fazer todas as avaliações 
funcionais, o presente estudo apresentou algumas limitações, como reduzidos 
tamanho da amostra e tempo de aplicação do protocolo. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo não apresentou resultados uniformes entre os participantes da 
amostra. Os parâmetros espirométricos avaliados apresentaram alterações positivas 
em alguns, enquanto em outros não sofreram alterações ou, até mesmo, tiveram 
comportamento inverso ao esperado.  

A fisioterapia aquática vem sendo bastante indicada no tratamento de pacientes 
espondilíticos, porém pouco se estudam seus reais efeitos, particularmente na função 
pulmonar. Os resultados apresentados por este estudo podem ter sido influenciados 
pelo reduzido tamanho da amostra e tempo de tratamento. É importante que sejam 
realizados estudos que correlacionem função pulmonar de pacientes com EA e 
hidrocinesioterapia, com amostras maiores e mais longo de tempo de tratamento. 
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RESUMO 
A síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma desordem complexa, multissistêmica, de origem 
genética no cromossomo 15, caracterizada por hipotonia muscular, obesidade, atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor, hipogenitalismo, hipogonadismo e baixa estatura. Este 
artigo relata os efeitos de um programa de duração de oito meses de fisioterapia aquática e 
cinesioterapia no ganho de desenvolvimento neuropsicomotor em uma paciente com SPW de 
1 ano e 4 meses. A criança foi avaliada no início e ao final do período de intervenção pela 
Escala de Atividades Funcionais de Durigon et al. (1996). Ao final da intervenção a paciente 
passou a realizar posturas estáticas que não adotava antes, como sentada e em pé; das 
atividades dinâmicas, passou a realizar o rolar, arrastar e o pivotear com maior variabilidade 
motora e a engatinhar e andar de forma funcional. A criança tornou-se mais independente 
também nas atividades da vida diária, mostrando que a intervenção de cinesioterapia e 
fisioterapia aquática foi eficiente, ajudando-a em seu desenvolvimento neuropsicomotor. 
Descritores: Cinesioterapia; Desenvolvimento neuropsicomotor; Fisioterapia aquática; 

Síndrome de Prader-Willi 
ABSTRACT 

The Prader-Willi syndrome (PWS) is a complex, multisystem genetic disorder in chromosome 
15, characterized mostly by muscular hypotonia, obesity, neuropsychomotor development 
delay, hypogenitalism, hypogonadism, and short stature. This article reports on the effects of 
an eight-month physical therapy program (on soil and in water) onto the neuropsychomotor 
development of a PWS patient aged 1 year and 4 months at program onset. The child was 
evaluated before and at the end of the program by the Functional Activities Scale of Durigon 
et al. (1996). At the end of eight months, the child was able to adopt postures (such as sitting 
and standing) which she couldn't before, and to perform dynamic activities such as rolling 
and turning round with greater motor variability, as well as functionally crawling and walking. 
The child became more independent in daily life activities, showing that the kinesio and 
aquatic physical therapy program proposed was effective in promoting her neuropsychomotor 
development. 

Key words:  Aquatic physiotherapy; Kinesiotherapy; Neuropsychomotor development; 
Prader-Willi syndrome 
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INTRODUÇÃO 

A síndrome de Prader-Willi é uma desordem complexa, multissistêmica, 
caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas de origem genética no 
cromossomo 15, que ocorre no momento da concepção. Afeta meninos e meninas em 
um amplo quadro de deficiências, durante toda sua vida1-3. Foi descrita pela primeira 
vez em 1956 por Prader, Labhart e Willi. A incidência da síndrome é estimada em 
1/3.000 a 1/5.000 nascidos vivos e é responsável por 1% dos casos de retardo 
mental 4. 

Nos cromossomos dos pais dessas crianças não foi encontrada qualquer 
anormalidade. Isso significa que o defeito (diferença estrutural) aparece de repente na 
criança com SPW, no cromossomo 15 herdado do pai5. Essa alteração estrutural pode 
ser de três tipos: 1) deleção do cromossomo 15 paterno, responsável por 70 a 75% 
dos casos conhecidos de SPW; consiste na perda de um fragmento (15q11-q13) do 
cromossomo 15 paterno; 2) dissomia uniparental materna, responsável por 20 a 25% 
dos casos conhecidos de SPW – esse nome é dado quando os dois cromossomos 15 
são herdados da mãe devido a uma má repartição dos cromossomos e não há cópia 
do cromossomo 15 paterno; e 3) alteração de imprinting: responsável por 3 a 5% dos 
casos conhecidos de SPW, que consiste em um erro onde o cromossomo 15 herdado 
do pai contenha uma marca materna6-10. 

O quadro clínico da SPW apresenta hipotonia muscular, hipogenitalismo e 
hipogonadismo, obesidade, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, baixa 
estatura, mãos e pés pequenos, pele hipopigmentada, diminuição da sensibilidade à 
dor, além de características faciais como fronte estreita, estrabismo e olhos 
amendoados4,11-13. 

A hipotonia muscular não é progressiva e começa a melhorar, em média, entre 8 
e 11 meses. Como conseqüência a esse baixo tônus muscular, as crianças têm 
dificuldades para se movimentar 2,4,9,11,12,14,15. 

Criptorquidismo, micropênis e hipoplasia escrotal são observados no período 
neonatal em 80-100% dos meninos, enquanto hipoplasia e má formação dos pequenos 
lábios e clitóris é verificada na maioria das meninas. A maioria dos estudos sobre 
hipogonadismo na SPW conclui que há um comprometimento hipotalâmico, 
resultante da alteração cromossômica da síndrome, pois os pacientes geralmente 
mostram níveis basais de hormônios como o LH (hormônio luteinizante) e FSH 
(hormônio folículo estimulante) diminuídos; o hipotálamo defeituoso resulta nos 
sintomas da síndrome11,16. 

Entre os 2 e 6 anos de idade as crianças com SPW tornam-se obesas devido a 
hiperfagia, diminuição da percepção de saciedade e um incontrolável apetite com 
diminuição da capacidade de vomitar, de caráter progressivo. O padrão de 
distribuição de gordura é característico nesses indivíduos, concentrando-se 
principalmente no tórax, abdômen e região proximal dos membros5,7,10,12,15-17. O 
excesso de apetite, nas pessoas com SPW, deve-se muito possivelmente à alteração 
dos fatores que regulam a sensação de fome e saciedade. Conclui-se que a destruição 
ou mau funcionamento do centro da saciedade resultaria em desinibição do centro da 
fome e, portanto, em superalimentação compulsiva18. Pode-se assim entender o que 
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ocorre com os indivíduos portadores da síndrome de Prader-Willi: um excessivo 
apetite pode ser explicado por uma desordem do hipotálamo; durante uma refeição, a 
"mensagem" de saciedade não chega e, se não controlado o acesso à quantidade e/ou 
composição do alimento, o ganho de peso é rápido7,11,12. 

Essa desordem muitas vezes limita a movimentação da criança portadora de 
SPW, gerando atraso do desenvolvimento8. Crianças com menos de 6 anos 
apresentam atraso do desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem12. Ainda 
pequena, apresenta atraso para sentar e andar: em média, a criança com SPW começa 
a sentar-se sem apoio aos 13 meses, engatinhar aos 18 meses, e andar aos 24 a 28 
meses7,12,15,16.  

O diagnóstico é estabelecido pelo exame clínico, verificando-se a presença das 
alterações fenotípicas da síndrome. Pode ser realizado o teste genético para verificar 
se há alteração no cromossomo 15 herdado do pai. Devido às implicações em longo 
prazo da síndrome, o diagnóstico precoce é importante para oferecer orientações aos 
pais, de modo a que administrem dieta apropriada e desde cedo estimulem hábitos de 
alimentação e de atividade física adequada1,6,15. Estabelecido o diagnóstico, é 
preciso iniciar acompanhamento por uma equipe multidisciplinar composta por 
médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo ou psiquiatra, terapeuta ocupacional 
e fisioterapeuta5,12,19. 

No tratamento clínico podem ser administrados hormônios como estrógenos, 
testosteronas e hormônio de crescimento (GH), este tanto para melhora em relação à 
baixa estatura quanto para a melhora da obesidade5,7,11,20. 

Os principais objetivos da fisioterapia nesse caso são favorecer um bom 
posicionamento para evitar posturas inadequadas no futuro e estimular as aquisições 
das etapas do desenvolvimento motor, induzindo a criança a adquirir a independência 
funcional19. Além disso, a fisioterapia pode auxiliar no gasto energético pela 
realização de atividades físicas21, evitando a obesidade ou fazendo com que se 
instale mais tardiamente. A intervenção fisioterapêutica pode consistir em cinesioterapia 
e/ou fisioterapia aquática. 

O objetivo deste trabalho é relatar os efeitos de um programa de fisioterapia 
aquática e cinesioterapia no desenvolvimento neuropsicomotor de uma paciente com 
síndrome de Prader-Willi. 

METODOLOGIA 

Este é o estudo de um caso de criança com diagnóstico clínico de síndrome de 
Prader-Willi, presença de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, encaminhamento 
médico para tratamento fisioterapêutico (na água e no solo) e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido pelo responsável pela criança. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética da Universidade Metodista de São Paulo. 

O caso: paciente MGC, sexo feminino, parto normal na 33a semana de gestação 
por descolamento de placenta. Nasceu com 1840 g, 43,5 cm e APGAR de 5,7,8. 
Apresentou ao nascimento anóxia neonatal e sinais de desconforto respiratório, 
hipotonia neonatal global e falta de sucção. Permaneceu internada por 70 dias. Após 
esse período a mãe começou a notar atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, 
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iniciando investigação da causa. Foram investigados erros do metabolismo, doenças 
na tireóide, neuromusculares, do sistema nervoso central e periférico, entre outras. 
Aos 6 meses de idade, foi realizado um estudo molecular genético com FISH 
específico 15q para Prader-Willi/Angelman, onde foi encontrada uma alteração no 
cromossomo 15, a dissomia uniparental materna; junto com exames clínicos, foi 
diagnosticado que a criança era portadora da síndrome de Prader-Willi. Após o 
diagnóstico estabelecido, a paciente iniciou tratamento com fonoaudióloga, nutricionista, 
terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, todos encaminhados pelo médico. 

No início das intervenções deste estudo a paciente tinha 1 ano e 4 meses, 
pesava 8.900g e tinha 74 cm de estatura. 

As intervenções foram realizadas nos setores de Hidroterapia e de Pediatria da 
Clínica-Escola de Fisioterapia da Universidade Metodista de São Paulo. Os materiais 
utilizados foram: ficha de avaliação, câmera digital Canon (PowerShot SD300), bolas 
de diferentes diâmetros (45, 55 e 65 cm), feijão, brinquedos, mesinhas de diferentes 
alturas para apoio de membros superiores, banquinho e tablado. Na hidroterapia 
foram utilizados flutuadores de diferentes formas e tamanhos, além de degrau (step). 

O programa consistiu de três sessões semanais, sendo uma na Hidroterapia e 
duas na Pediatria. Cada sessão teve duração aproximada de uma hora. As sessões 
foram conduzidas sempre pela mesma fisioterapeuta, por um período de oito meses. 

Os exercícios realizados não foram baseados em uma técnica específica, mas 
elaborados com base nos sinais e sintomas que a patologia apresenta, ajudando a paciente 
a adquirir todas as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor, de acordo com seu 
estágio de maturação neuromotora e sua resposta em cada exercício. Visou-se sempre 
ajustar o tratamento às dificuldades que a criança apresentava durante as sessões.  

Um exemplo de exercício realizado tinha como objetivo a aquisição da postura 
"ajoelhada sem apoio". A paciente realizava a transferência de sentada para o gato e, 
a partir deste, com apoio no quadril dado pela fisioterapeuta, para ajoelhada. A 
fisioterapeuta oferecia um brinquedo para a paciente para que esta tentasse alcançá-
lo, permanecendo ajoelhada com apoio próprio de uma mão, sem mais apoio da 
fisioterapeuta, até que o brinquedo fosse alcançado. De acordo com a resposta da 
paciente durante o exercício era diminuído o apoio oferecido. Exercício similar era 
realizado na água sobre uma bola terapêutica, com apoio da terapeuta em seus 
membros inferiores. 

A repetição de exercícios tinha por objetivo sua aprendizagem e execução com 
maior facilidade, permitindo assim maior independência. Quando observado que o 
objetivo dos exercícios que estavam sendo realizados era alcançado, outros 
exercícios eram formulados, visando novos objetivos. 

O método de avaliação aqui utilizado consistiu em avaliação fisiopediátrica 
feita antes do início das sessões e ao final dos oito meses do programa. A avaliação 
fisiopediátrica compôs-se de: anamnese, sensibilidades (tátil, proprioceptiva, visual e 
auditiva), exame físico (presença de deformidades, padrão respiratório, alterações de 
pele e do tônus muscular), presença de reflexos (reflexo tônico cervical assimétrico e 
simétrico, reflexo tônico labiríntico, reflexo de marcha, Babinsk, Galant e Landau) e 
de reações (equilíbrio, endireitamento e proteção), descrição dos padrões motores em 
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supino, prono, sentado, gato, ajoelhado, semi-ajoelhado e em pé, ocorrência e 
descrição das aquisições motoras (rolar, arrastar, pivotear, engatinhar e marcha) e 
atividades de vida diária (alimentação, higiene, vestuário). Para a descrição dos 
padrões e aquisições motoras foi aplicada a Escala de Atividades Funcionais estáticas 
e dinâmicas proposta por Durigon et al. em 199622. Para as posturas estáticas 
(sentado, gato, ajoelhado, semiajoelhado e em pé), a pontuação varia de 0 a 9 
segundo a criança a adote com ou sem auxílio, com ou sem apoio, sem ou com 
alinhamento corpóreo. Quanto às atividades dinâmicas (rolar, arrastar, pivotear, 
engatinhar e andar), para cada item se atribuem pontos de zero (não a realiza) a dois, 
quando a criança a realiza em padrão normal. A comparação das avaliações inicial e 
final gerou os resultados apresentados a seguir. 

RESULTADOS 

Na avaliação inicial a paciente pesava 8.900g e tinha 74 cm de estatura. Na 
avaliação final, apresentava 78 cm de estatura e pesava 10.425g. Não foram notadas 
alterações de sensibilidade, no exame físico e os reflexos mantiveram-se integrados e 
suas reações presentes e completas. 

Os resultados obtidos em relação aos padrões motores são resumidos no Gráfico 1. 
Quanto às posturas supino e prono, desde a avaliação inicial a paciente a adotava 
sem auxílio, mantinha sem apoio e realizava atividades na postura mantendo o 
alinhamento corpóreo, apresentando grau 9. Na postura sentada, pode-se observar 
evolução de grau 2 para 9, pois ao final a paciente passou a executar sem auxílio, 
manter sem apoio e realizar atividades na postura mantendo o alinhamento corpóreo. 
A postura semiajoelhada não era realizada na avaliação inicial; na avaliação final, a 
paciente obteve grau 2, pois a adotava com auxílio, sustentando-a apenas com apoio 
e mantendo o alinhamento corpóreo. As demais posturas avaliadas – gato, ajoelhada 
e em pé – não eram realizadas pela paciente na avaliação inicial (grau zero). E, ao 
final do programa, já as adotava sem auxílio, mantinha sem apoio e realizava 
atividades na postura mantendo o alinhamento corpóreo, evoluindo para o grau 9. 

Inserir Gráfico 1  
Gráfico 1  Atividades estáticas (posturas): graus obtidos pela paciente nas avaliações inicial e final  

O Gráfico 2 resume a evolução das aquisições motoras (atividades dinâmicas), 
comparando-se os resultados da avaliação inicial com a final.  As atividades que a 
criança não realizava estão representadas como pontuação 0 e as que realizava, com 
1 ponto. A paciente não conseguia realizar o "arrastar-se" na avaliação inicial, apenas 
tentava o movimento; no final, realizava-o em padrão adequado. Tampouco 
engatinhava, passando a realizá-lo no final, de forma correta e funcional, com 
dissociação de cinturas, alternando os membros superiores e inferiores, com base de 
sustentação normal e com boa velocidade. Quanto à marcha, também não a 
realizava, já que não permanecia em ortostatismo na avaliação inicial, passando a 
fazê-lo no final do programa. 

Inserir Gráfico 2 
Gráfico 2  Atividades dinâmicas: pontuação obtida pela paciente nas avaliações inicial e final  
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Em relação às atividades de vida diária (AVDs), na avaliação inicial a paciente 
não realizava alimentação, higiene e vestuário nem com ajuda. Já na final tinha 
passado a se alimentar com uso de uma colher quando o alimento estava à sua 
disposição. A criança começou a ajudar na higiene pessoal e na vestimenta, 
tornando-se mais independente em suas AVDs. 

DISCUSSÃO 

O atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dos portadores da síndrome de 
Prader-Willi ocorre principalmente por três fatores: a obesidade, que dificulta a 
criança a explorar seu meio ambiente; a deficiência cognitiva, que ocorre pela falta 
de motivação que algumas crianças podem apresentar (apatia) ou por dificuldade do 
planejamento motor para realizar as atividades; e a hipotonia, que gera uma 
instabilidade articular que, por sua vez, também vai dificultar seu desenvolvimento 
motor 4,5,7,8,11,12,14,15,19.  

Esse atraso reflete-se com freqüência na baixa estatura7. No caso aqui analisado, 
a estatura da paciente, que no início do tratamento era de 74 cm, já estava abaixo da 
média, que é de 77 cm para a idade de 1 ano e 4 meses (segundo o Gráfico de 
Desenvolvimento Pôndero-Estatural para meninas23). Ao final do programa, a paciente 
apresentava 78 cm, mantendo-se abaixo da média para 2 anos de idade, que é de 87 
cm. A evolução pôndero-estatural da paciente corrobora os relatos da literatura que 
descrevem estatura abaixo da média nas crianças portadoras da síndrome 7,11,23,24. 

Quanto ao peso, a paciente apresentava no início da intervenção fisioterapêutica 
8.900 g e, ao final, após oito meses de tratamento, estava com 10.425 g – valor que 
se encontra dentro dos padrões normais de peso para sua idade e sexo. Tendo em 
vista a já aludida tendência à obesidade nessa síndrome, este é um bom resultado. As 
atividades físicas auxiliam no gasto energético e, portanto, propiciam a perda e/ou a 
manutenção do peso ideal 21. A fisioterapia, tanto em solo como em água, por meio 
dos exercícios, fez com que a paciente tivesse maior gasto energético, contribuindo 
assim para reduzir o risco de se tornar obesa, estimulando e promovendo seu 
desenvolvimento. As partes submersas do corpo em água encontram resistência em 
todas as direções do movimento, o que requer uma quantidade maior de gasto 
energético 24. Um recente trabalho25 mostrou os benefícios propiciados pelo exercício na 
água – comportamentais, metabólicos (redução do peso) e em nível de tônus muscular –, 
corroborando os resultados aqui obtidos, em que a paciente manteve seu peso dentro 
da média para sua idade e sexo. 

Em relação aos padrões motores, os maiores ganhos que a criança obteve foi nas 
posturas do gato, ajoelhada e em pé, que evoluíram de zero para o grau 9, ou seja, 
para grau máximo.  Houve ganhos também nas posturas de prono e sentado, já que a 
paciente passou de grau 2 para 9.  

Em relação às aquisições motoras do rolar e pivotear, mostrou-se uma maior 
variabilidade motora, onde a paciente passou a realizar essas atividades de diferentes 
formas. A paciente não conseguia se arrastar, engatinhar ou andar na avaliação inicial 
e apresentou essas aquisições ao final, mostrando que o programa fisioterapêutico 
ajudou-a em seu desenvolvimento motor. A idade para crianças portadoras da SPW 
iniciarem a marcha é de 24 a 28 meses11,12,15,16. Neste caso, a paciente iniciou essa 
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aquisição com 1 ano e 10 meses (ou 22 meses). O tratamento fisioterapêutico aquático 
pode ter beneficiado muito essa aquisição da marcha, já que na água a atuação da 
força gravitacional é reduzida, facilitando o início do treino para a marcha26. 

O trabalho em água aquecida promove a diminuição do tônus muscular. Apesar 
disso, a criança pode obter aumento do tônus muscular devido às condutas 
fisioterapêuticas, que envolvem exercícios ativos e de resistência, além da própria 
instabilidade da água. As descargas de peso geradas em seus membros e a ação da 
pressão hidrostática da água promovem uma maior estabilidade articular24,26. 

Com a intervenção fisioterapêutica a criança é mais estimulada; os exercícios 
facilitam o aprendizado de como deve realizar os movimentos. Pode-se então dizer 
que a fisioterapia possibilitou maior independência da criança. A repetição dos 
movimentos dos exercícios em casa propicia retenção do ganho funcional obtido em 
terapia. Ainda, é propiciado o planejamento motor, dando maior oportunidade de a 
criança explorar seu meio ambiente.  

Um estudo recente25 mostrou que há uma melhora das atividades de vida diária 
dos portadores da síndrome de Prader-Willi após um tratamento fisioterapêutico 
focalizado no equilíbrio estático e dinâmico. No presente estudo, onde também foram 
realizados exercícios visando o equilíbrio estático e dinâmico, tanto em solo como na 
água (já que esta oferece muita instabilidade), também se obteve melhora nas AVDs 
da paciente. 

Em relação às condutas, freqüência e intensidade do tratamento fisioterapêutico, a 
possibilidade de confirmação dos resultados obtidos é restrita, devido à carência de 
publicações na área fisioterapêutica. A importante melhora funcional da criança 
evidencia a importância do tratamento fisioterapêutico para crianças portadoras da 
síndrome de Prader-Willi. Relatos de outros casos poderão permitir a discussão a fim 
de encontrar um melhor delineamento da intervenção fisioterapêutica. 

CONCLUSÃO 

Na síndrome de Prader-Willi, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor torna 
de fundamental importância a intervenção fisioterapêutica, visando estimular ao 
máximo o potencial motor. 

No presente estudo, optou-se pela cinesioterapia em solo associada à fisioterapia 
aquática como recursos para estimular o desenvolvimento motor de uma criança de 1 
ano e 4 meses portadora da síndrome. Após oito meses de intervenção, observaram-se 
importantes ganhos nas aquisições motoras, que se refletiram em maior 
independência da criança na exploração do ambiente e na realização das AVDs. 

Considerando-se ainda que o desenvolvimento infantil ocorre de forma global e 
simultânea, pode-se inferir que o ganho motor se reflete em ganhos também em 
outras áreas, como por exemplo na esfera cognitiva. Na síndrome, o retardo na 
interação com o meio deve-se às dificuldades da criança em explorar seu ambiente, 
objetos, brinquedos etc., o que gera atraso nas aquisições cognitivas. Com a 
intervenção fisioterapêutica, a criança tem melhor interação com o meio ambiente, 
melhorando assim o componente cognitiva e comportamental19.  
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A escassez de publicações sobre o tratamento fisioterapêutico nessa patologia 
requer mais trabalhos para permitir comparar diferentes possibilidades de conduta, 
evidenciando os benefícios do tratamento dessa síndrome. Sugere-se a realização de 
novos trabalhos na área fisioterapêutica, inclusive comparando os dois recursos aqui 
utilizados. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que o tratamento fisioterapêutico 
realizado com cinesioterapia e fisioterapia aquática foi efetivo para melhoria do 
desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, que se tornou mais independente 
inclusive nas suas AVDs. Estima-se que, se houvesse um tempo maior para a intervenção 
fisioterapêutica, a paciente teria ainda maiores aquisições motoras, inclusive a corrida 
e subir e descer escadas, tornando-se ainda mais independente. 
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RESUMO: Aumentou recentemente o interesse da comunidade científica nas causas da 
intolerância ao exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Além 
do desuso imposto principalmente pela inatividade física, há evidências de alterações no 
músculo esquelético do portador de DPOC Esta revisão expõe sucintamente as principais 
alterações muculoesqueléticas encontradas nos portadores de DPOC, dando ênfase a estudos 
referentes às alterações funcionais, estruturais e bioenergéticas. A perda de força muscular 
ocorre principalmente nos membros inferiores; a força muscular se mantém nos membros 
superiores em função do grande número de atividades de vida diária exercidas com a parte 
superior do corpo. Alguns pacientes com DPOC também apresentam diminuição da área de 
secção transversal tanto de braço quanto de coxa. A literatura descreve ainda diminuição de 
enzimas oxidativas, manutenção de enzimas glicolíticas e redução de fosfocreatina muscular, 
resultando em perda da capacidade aeróbia. Além da diminuição crônica do condicionamento, 
fatores como desnutrição, miopatia causada pelo uso crônico de corticostróides, redução dos 
hormônios anabólicos e do metabolismo de aminoácidos, inflamação e estresse oxidativo 
estão envolvidos na patogênese das alterações musculares. Os fatores determinantes dessas 
disfunções ainda não estão totalmente esclarecidos. Estratégias como exercício físico, 
estimulação elétrica neuromuscular, suplementação com anabolizantes e com creatina e 
terapia antioxidante são racionais para o tratamento das alterações musculares.  
Descritores: DPOC; Alterações musculares; Intolerância ao exercício 

ABSTRACT: Intolerance to exercise in COPD patients has recently drawn increased attention, 
as muscular changes have been suggested to be the main factor responsible for the physical 
impairment. In addition to deconditioning related to physical inactivity, there are evidences of 
skeletal muscle changes in these patients. This article briefly reviews the skeletal muscle dysfunction 
in patients with COPD, underlining muscular functional, structural, and bioenergetic changes. 
Loss of muscle strength occurs mainly in lower limbs; muscle strength remains near to normal 
in upper limbs probably due to daily-life activities being performed by the upper body. Some 
patients with COPD present reduced arm and leg muscle crossectional area. There are 
evidences that oxidative and phosphocreatine capacity is reduced with normal glicolitic 
enzymes concentration, resulting in poor aerobic capacity. Malnutrition, miopaty caused by 
chronic use of corticosteroids, reduced anabolic hormones, deconditioning, reduced aminoacids 
metabolism, local or systemic inflammation, and oxidative stress, may contribute to the 
pathogenesis of skeletal muscle dysfunction in COPD. The decisive factors of this dysfunction 
are not still totally explained. Strategies as exercise, neuromuscular electrical stimulation, 
supplementation with anabolic agents and creatine, and antioxidant therapy, are rationale for 
the muscle abnormalities management.  
Key words: COPD; Skeletal muscle dysfunction; Exercise intolerance 
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INTRODUÇÃO 

Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresentam 
intolerância ao exercício em conseqüência de alterações funcionais do pulmão e de 
disfunção muscular esquelética1,2. A contribuição da disfunção muscular esquelética 
para a diminuição da capacidade de exercício em pacientes com DPOC foi sugerida 
primeiramente por Killian et al.3, que observaram que pacientes com DPOC 
freqüentemente se queixavam de sensação de fadiga nos membros inferiores como 
fator limitante para o desempenho (Figura 1). 

inserir Figura 1 
Além da diminuição crônica do condicionamento comum em pacientes com 

DPOC, as alterações musculares têm como outros possíveis mecanismos a 
desnutrição, a miopatia causada pelo uso crônico de corticosteróides, os baixos níveis 
de hormônios anabólicos circulantes, redução do metabolismo de aminoácidos, 
inflamação local e sistêmica e estresse oxidativo. A disfunção envolve alterações 
funcionais, estruturais e bioenergéticas, resultando em diminuição da capacidade 
para realizar exercícios4,5. 

Quando expostos a situações dinâmicas repetidas, os pacientes com DPOC 
apresentam aumento da demanda ventilatória que os obriga a evitar tais atividades e, 
em conseqüência, são acometidos por sedentarismo crônico4. Este, por sua vez, reduz 
a força e a massa musculares e a capacidade aeróbia que resulta em demanda 
ventilatória ainda mais intensa para as mesmas atividades dinâmicas, fechando o 
ciclo denominado dispnéia-sedentarismo-dispnéia4 (Figura 2). 

inserir Figura 2 
Tendo em vista que a função ventilatória pode ser melhorada apenas parcialmente 

por terapias clínicas, o recondicionamento muscular tem papel fundamental na 
tentativa de reduzir a demanda ventilatória e diminuir a sensação de dispnéia6. A 
disfunção muscular periférica nesses pacientes tem-se mostrado, pelo menos 
parcialmente, reversível7 e algumas estratégias terapêuticas têm sido propostas. Entre 
elas podem ser citadas: o exercício aeróbio, o treino de força, a suplementação com 
esteróides anabolizantes8 e com creatina9 e a estimulação elétrica neuromuscular10. 

Esta revisão inclui investigações abordando as alterações musculares e suas 
conseqüências nos pacientes com DPOC e tem como objetivo descrever os principais 
aspectos da disfunção muscular esquelética nesses pacientes. A revisão bibliográfica 
foi feita nas bases de dados Medline, OVID, Scielo e Lilacs, utilizando unitermos tais 
como skeletal muscle dysfunction, COPD e suas traduções para a língua portuguesa. 
Dentre os artigos localizados, publicados entre 1990 e 2006, mais de 50, consultados, 
são listados ao final. 

ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO MUSCULAR 

O Quadro 1 apresenta as principais alterações musculares funcionais, estruturais 
e bioenergéticas encontradas em pacientes com DPOC, segundo a literatura revisada. 
As forças da musculatura respiratória e periférica ficam significativamente reduzidas e a 
redução se correlaciona positivamente com a intensidade dos sintomas respiratórios e 
com a capacidade para realizar exercícios11,12. Além disso, há evidências de correlação 
negativa entre força muscular periférica e aumento significativo dos gastos com 
recursos de saúde e aumento dos dias de internação em pacientes com DPOC13.  
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Quadro 1  Principais alterações musculares funcionais, estruturais e bioenergéticas 
encontradas em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica segundo a 
literatura revisada 

Alterações funcionais Alterações estruturais Alterações bioenergéticas 

1) ↓ da força e 
resistência muscular 
periférica, sobretudo nos 
membros inferiores 
2) ↓ da força e 
resistência dos músculos 
respiratórios 
3) ↓ da capacidade para 
realizar exercícios   
relacionada às 
alterações da função 
muscular periférica e 
respiratória 

1) ↓ da massa muscular, 
evidenciada pela redução 
das áreas de secção 
transversal do braço e da 
coxa 
2) ↓ da área de secção 
transversal das fibras 
musculares do tipo I e do 
tipo II 
3) Redistribuição de fibras 
musculares, com aumento 
do percentual de fibras do II
4) ↓ do número de contatos 
entre capilares e fibras 
musculares do tipo I e IIa 

1) ↓ da concentração de enzimas 
oxidativas: citrato sintase, sucinato 
desidrogenase e β-hidroxiacil 
coenzima A desidrogenase 
2) ↔ ou ↑ da concentração de 
enzimas glicolíticas: 
fosfofrutoquinase, hexoquinase e 
lactato desidrogenase 
3) ↓ da concentração e ↑ do tempo 
necessário para ressíntese de 
fosfocreatina muscular 
4) ↑ da produção de radicais livres de 
oxigênio e ↓ da concentração de 
substâncias antioxidantes, resultando 
em ↑ do estresse oxidativo  

↓ = redução; ↔ = manutenção; ↑ = aumento 
Segundo Hamilton et al.11, a capacidade máxima de exercício em indivíduos 

com DPOC é reduzida em 27% quando comparada com a observada em indivíduos 
controles. Tanto em pacientes com DPOC, quanto em controles, a capacidade máxima 
de exercício está diretamente relacionada à força dos extensores do joelho. Esse 
estudo11 mostra a participação da fraqueza muscular na intolerância ao exercício e 
enfatiza a necessidade de abordagens terapêuticas para essa alteração em pacientes 
com DPOC. 

A influência dos músculos da deambulação na capacidade para realizar 
exercícios em pacientes com DPOC já foi descrita por diversos autores2,3,11,12. Em 
contrapartida, os dados acerca da influência dos músculos do tronco na capacidade 
para realizar exercícios estão restritos à medida das pressões respiratórias máximas12. 

Recentemente, estudo realizado por nosso grupo14 apontou a força muscular 
periférica (com uma repetição máxima, 1RM) no exercício de puxada alta (latíssimo do 
dorso, trapézio, rombóides e abdominais), realizado em equipamento de musculação, 
como fator de previsão para o desempenho no teste de caminhada de seis minutos 
(TC6) em pacientes com DPOC. Nesse estudo, as medidas de 1RM nos exercícios de 
pressão das pernas (dos quadríceps, isquiotibiais e glúteos – leg press), de extensão 
dos joelhos (quadríceps), de supino reto (peitoral maior, tríceps e abdominais) e de 
puxada alta apresentaram correlações positivas significativas com a distância percorrida 
no TC6; entretanto, apenas a medida de 1RM no exercício de puxada alta foi 
selecionada com determinante da distância percorrida no TC6 após análise de 
regressão múltipla. Posteriormente, em delineamento longitudinal, observamos que o 
fortalecimento dos músculos do tronco foi determinante para o aumento da distância 
percorrida em TC6 após programa de treinamento de força15. Esses achados sugerem 
a influência dos músculos do tronco, além dos músculos da deambulação, na 
capacidade funcional de exercício em pacientes com DPOC14,15. 
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Gosselink et al.12 estudaram a força muscular respiratória e periférica em 22 
indivíduos idosos sadios e 40 pacientes com DPOC. Observaram diminuição de 36% 
na força muscular respiratória e de 25% na força muscular periférica nos pacientes 
com DPOC quando comparados com o grupo controle; além disso, a força muscular 
periférica mostrou-se reduzida de forma mais significativa nos membros inferiores. 

Estudos recentes mostram que a diminuição de força preferencialmente localizada 
nos membros inferiores16 é evidenciada mesmo quando a função muscular é avaliada 
por métodos involuntários (estimulação elétrica supra-máxima)17. Heijdra et al.18 
avaliaram a força muscular de membros superiores em pacientes com DPOC sem 
diminuição do índice de massa magra do corpo e concluíram que não houve 
diferença de força entre os pacientes com DPOC e o grupo controle homogêneo. 
Entre as explicações possíveis para isso, podem ser citadas: 1) pacientes com DPOC 
são inativos nas atividades de vida diária – por menor dispêndio de tempo diário com 
atividades que envolvem sustentação de peso, como caminhar e ficar na posição 
ortostática e, ao contrário, gastam maior tempo sentados e deitados19; 2) predomínio 
das atividades de vida diária realizadas com a parte superior do corpo; 3) grande 
parte dos músculos de cintura escapular, responsáveis pela elevação dos membros 
superiores, participa concomitantemente da respiração acessória2,4. 

As conseqüências da disfunção muscular esquelética na resistência muscular 
periférica em portadores de DPOC ainda não estão bem definidas. Um estudo mostra 
resistência muscular normal em pacientes com DPOC hipoxêmicos20, o que não seria 
esperado, tendo em vista a redução de enzimas oxidativas encontradas no vasto 
lateral desses indivíduos21,22. Por outro lado, há relato de redução de 50% da 
resistência muscular do quadríceps23. Recentemente, Coronell et al.24 observaram 
que pacientes com DPOC (de leve a muito grave), independentemente do nível de 
atividade física, apresentam redução significativa da resistência muscular do quadríceps, 
a qual não está associada com a redução da força muscular, tampouco com a gravidade 
da doença. Os dados de Coronell et al.24 sugerem que outros fatores relacionados à 
doença, além da diminuição crônica do condicionamento, são determinantes para a 
resistência muscular à fadiga. Nos membros superiores, um estudo mostra resistência 
normal de flexores do cotovelo em pacientes com DPOC25, enquanto outro estudo 
apresenta resultados que mostram redução da resistência muscular nos membros 
superiores20. 

Nos músculos respiratórios, pacientes com DPOC mostram força e resistência 
muscular expiratória reduzidas quando comparados a indivíduos controles26. O 
prejuízo expiratório é proporcional à gravidade da doença e está associado com 
menor força em diferentes grupos musculares26. 

ALTERAÇÕES DA ESTRUTURA MUSCULAR 

Alguns pacientes com DPOC apresentam diminuição de massa magra do corpo e 
diminuição da área de secção transversal da coxa quando comparados com 
indivíduos saudáveis27. Segundo Debigaré et al.28, pacientes com DPOC que 
apresentam área de secção transversal da coxa em valores abaixo de 70cm2 mostram 
evidências de predomínio do catabolismo sobre o anabolismo protéico. Adicionalmente, 
as áreas de secção transversal da coxa e do braço, avaliadas por meio de tomografia 



 80 

computadorizada, foram apontados como fatores de previsão independentes de 
mortalidade para pacientes com DPOC29,30. 

Resultados de biópsias musculares em pacientes com DPOC, quando 
comparados aos obtidos em indivíduos normais, mostram atrofia tanto das fibras 
musculares do tipo I quanto do tipo II 4. Nos membros superiores não foi observada 
desproporção entre os dois tipos de fibras musculares, provavelmente em função da 
grande necessidade da parte superior do corpo nas atividades de vida diária16, 
enquanto, nos membros inferiores, foi descrita redução do percentual das fibras 
musculares do tipo I em relação às do tipo II 4. A hipoxemia e a diminuição crônica 
do condicionamento podem, em parte, explicar a maior proporção de fibras tipo II 
encontradas em portadores de DPOC4. 

Em conseqüência da hipoxemia e da diminuição crônica do condicionamento, 
há substituição de miosina de cadeia leve (MCL), típica de fibra do tipo I, por miosina 
de cadeia pesada (MCP), típica de fibra do tipo II 4. Satta et al.31 mostraram 
proporção significativamente maior de MCP IIb, no vasto lateral de indivíduos com 
DPOC, e correlação positiva entre a menor proporção de MCL com os valores de 
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). 

A relação entre a quantidade de capilares e a de fibras musculares não se 
mostrou significativamente reduzida em pacientes com DPOC quando comparado aos 
resultados obtidos em grupo controle pareado por idade. Contudo, o número de 
contatos entre os capilares e as fibras do tipo I e do tipo IIa apresentou-se diminuído 
nos pacientes com DPOC32. 

Jobin et al.33 avaliaram 15 indivíduos (8 com DPOC e 7 controles) durante teste 
de esforço máximo em cicloergômetro e, posteriormente, os submeteram a biópsia do 
músculo vasto lateral. Os resultados mostraram quantidade reduzida de capilares 
sanguíneos associada à diminuição do consumo máximo de oxigênio (VO2max) nos 
portadores de DPOC quando comparados ao grupo controle. Além disso, a relação 
entre a quantidade de capilares musculares por fibra muscular se mostrou reduzida 
nos pacientes com DPOC. Os autores concluíram que as alterações capilares podem 
ser incluídas entre as causas da redução da capacidade para realizar exercícios em 
pacientes com DPOC e que as alterações provavelmente são causadas pela 
diminuição crônica do condicionamento. 

Os fatores citados acima, associados à redução de 25% da quantidade de 
mioglobina circulante, podem contribuir para a reduzida oferta de oxigênio 
característica da musculatura periférica de portadores de DPOC4. 

ALTERAÇÕES DA BIOENERGÉTICA MUSCULAR 
Quanto às enzimas oxidativas, há descrição de redução de citrato sintase, 

succinato desidrogenase e β-hidroxiacil coenzima A desidrogenase em biópsias do 
vasto lateral de pacientes com DPOC21,22,34. Por outro lado, quando analisadas 
amostras da quantidade de enzimas glicolíticas como fosfofrutoquinase, lactato 
desidrogenase e hexoquinase, estas se encontram inalteradas ou aumentadas em 
relação à quantidade encontrada em indivíduos controles homogêneos21,22,34. A 
hipoxemia e o prolongado tempo de inatividade física parecem contribuir para essas 
alterações enzimáticas4. 
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Pacientes com DPOC apresentam quantidade reduzida de fosfocreatina (CP) e 
baixa capacidade de ressintetizá-la35. O tempo de recuperação da CP é duas vezes 
mais lento em pacientes com DPOC35. O sistema ATP-CP é fundamental nos 
primeiros instantes de qualquer atividade física e sua atividade protela a lactacidose36. 
Assim, o défice da CP associado à baixa concentração de enzimas oxidativas e à 
manutenção ou aumento da concentração de enzimas glicolíticas faz com que a 
acidose metabólica devida ao acúmulo de ácido lático ocorra precocemente nesses 
indivíduos34 (Figura 3). 

inserir Figura 3 

ETIOLOGIA DAS ALTERAÇÕES MUSCULARES NA DPOC 

A disfunção muscular esquelética na DPOC é multifatorial34. Embora a 
inflamação sistêmica, o uso crônico de fármacos, a hipoxemia, a redução de hormônios 
anabólicos e a depleção nutricional possam contribuir para o desenvolvimento das 
alterações musculares27, a diminuição crônica do condicionamento apresenta-se 
como o principal mecanismo envolvido2,16,37-39. 

Diminuição crônica do condicionamento 
Em função da dispnéia, os pacientes com DPOC passam a ter estilo de vida 

marcado pela inatividade física5. De forma semelhante ao que ocorre em idosos 
normais sedentários, os pacientes com DPOC apresentam decréscimo de enzimas 
aeróbias e redistribuição de fibras musculares, que resultam em diminuição de força e 
da resistência musculares5. Esses achados sugerem a influência da diminuição crônica 
do condicionamento na disfunção muscular esquelética nesses pacientes5. 

Algumas evidências suportam essa afirmativa: 1) a fraqueza muscular encontra-se 
preferencialmente nos membros inferiores devido à maior quantidade de atividades de 
vida diária realizada com os braços2; 2) em indivíduos normais, a densidade 
mitocondrial pode dobrar seu valor em cinco semanas de treinamento aeróbio; no 
entanto, uma semana de inatividade pode provocar a perda de 50% da densidade 
adquirida36; 3) a redução da concentração de enzimas oxidativas no vasto lateral dos 
pacientes com DPOC21 não se confirma quando a biópsia é realizada no deltóide38 
ou no tibial anterior, mesmo em pacientes sob administração de prednisolona37, dado 
o caráter postural desses músculos, o que justifica a maior atividade e preservação da 
estrutura e função muscular; 4) a redução de força muscular no quadríceps de 
pacientes com DPOC não se confirma nos músculos abdominais, devido à grande 
atividade desse grupo muscular na expiração forçada e na tosse39.  

Depleção nutricional 
Outra condição envolvida na disfunção muscular é a desnutrição. Pacientes 

com DPOC apresentam prevalência de depleção nutricional entre 26 e 47% 40,41. Por 
outro lado, pacientes com peso do corpo normal podem apresentar desnutrição e 
atrofia muscular42. Portanto, a diminuição da massa muscular não está sempre 
associada à desnutrição5. Kutsuzawa et al.35 investigaram a relação entre o índice de 
massa corporal (IMC) e o metabolismo energético muscular em pacientes com DPOC 
e em indivíduos saudáveis. Os pacientes foram divididos em dois grupos: o primeiro, 
de indivíduos desnutridos e o segundo, de eutróficos. Os resultados sugeriram que o 
metabolismo muscular alterado não é influenciado pelo estado nutricional dos 
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indivíduos. Por outro lado, Palange et al.43 observaram que pacientes com peso do 
corpo menor que 90% do ideal apresentaram menor capacidade para realizar 
exercícios e lactacidose precoce quando comparados aos pacientes sem alteração do 
estado nutricional. Adicionalmente, o índice de massa magra do corpo, um dos 
principais atributos do estado nutricional, é fator independente de previsão de 
mortalidade em pacientes com DPOC44. 

Uso crônico de corticosteróides 
Muitos pacientes são tratados com corticosteróides e alguns autores já 

correlacionaram o uso crônico dessas drogas com diminuição da força do quadríceps e 
outras alterações musculares na DPOC45. O medicamento causa alterações 
principalmente em músculos proximais45. O uso prolongado de corticosteróides 
(maior que um mês) provoca redução significativa dos níveis de testosterona, a qual 
resulta em disfunção sexual46, estimula a proteólise e inibe tanto a síntese protéica 
quanto o transporte de aminoácidos para os músculos, resultando em perda de massa 
e força muscular46. Ainda não é conhecido quanto tempo persiste a miopatia após a 
interrupção da administração de corticosteróides. A hipóxia, hipoxemia e a presença 
de mediadores inflamatórios provavelmente influenciam o tempo de persistência da 
disfunção muscular5.   

Redução de hormônios anabólicos 
Os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento dos músculos são o hormônio 

do crescimento (GH) e os esteróides androgênicos. Indivíduos idosos sadios apresentam 
taxa reduzida de fator de crescimento insulino-dependente (IGF-1), principal 
mediador da ação do GH nos músculos. Nos homens, os níveis de testosterona 
declinam com a idade47. Esse declínio está associado a disfunção sexual46, fraqueza 
e atrofia muscular48 e osteopenia49. Na DPOC, os níveis de testosterona são ainda 
mais baixos. Há evidências de baixos níveis de testosterona nas exacerbações da 
doença, além de baixos níveis de IGF-1 em ambos os gêneros5. Van Vliet et al.50 
compararam, pela primeira vez, pacientes com DPOC com indivíduos saudáveis 
quanto aos níveis de testosterona e observaram níveis de testosterona 
significativamente reduzidos, associados à redução de força muscular, e prevalência de 
hipogonadismo significativa-mente maior nos pacientes (50%) quando comparados aos 
saudáveis (25%). 

Redução do metabolismo de aminoácidos 
Alguma manifestações extrapulmonares da DPOC influenciam negativamente o 

metabolismo de aminoácidos e promovem perda muscular. Concentrações séricas 
mais baixas de glutamato, glutamina e alanina foram encontradas em pacientes com 
DPOC de predomínio enfisematoso. Esses aminoácidos desempenham papel 
importante na gliconeogênese, na nutrição dos leucócitos e fibroblastos e nas reações 
de transaminação27. 

Inflamação local e sistêmica e estresse oxidativo 
A inflamação, local ou sistêmica, característica da fisiopatologia da DPOC, 

apresenta influência negativa nos músculos esqueléticos periféricos por meio da 
intensificação do estresse oxidativo51. A inflamação sistêmica mostrou associação 
com eventos cardiovasculares e foi apontado como fator de previsão de mortalidade 
em pacientes com DPOC52. Recentemente, Montes de Oca et al.53 observaram a 
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presença de mediadores inflamatórios em elevadas concentrações no tecido muscular 
de pacientes com DPOC. Posteriormente, Yend et al.48 observaram, em população de 
2273 pacientes com DPOC, associação entre VEF1 e força muscular do quadríceps. 
Os autores também observaram correlação entre os elevados níveis de IL-6 e a força 
do quadríceps e entre IL-6 e a capacidade para realizar exercícios.  

O estresse oxidativo, intimamente relacionado à inflamação, pode explicar em 
parte as alterações musculares em pacientes com DPOC. Esses pacientes apresentam 
elevada produção de radicais livres de oxigênio e metabolismo antioxidante reduzido, 
o que influencia negativamente na estrutura e função muscular e resulta em prejuízo 
da capacidade para realizar exercícios54. 

Os resultados de Rabinovich et al.54, de Montes de Oca et al.53 e de Yend et 
al.48 argumentam em favor da influência da inflamação, local e sistêmica, e do 
estresse oxidativo na patogênese das anormalidades musculares encontradas nos 
pacientes com DPOC. 

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

A disfunção dos músculos esqueléticos periféricos é uma das principais manifestações 
extrapulmonares da DPOC. Embora essa disfunção tenha causa multifatorial, a 
diminuição crônica do condicionamento apresenta-se como principal fator na 
patogênese das anormalidades musculares. Nesse sentido, algumas estratégias de 
tratamento têm sido propostas. O exercício aeróbio pode resultar em aumento da 
capacidade máxima (VO2max) e funcional (TC6) de exercício, da concentração de 
enzimas oxidativas e do percentual de fibras musculares do tipo I; entretanto, tem 
pouco ou nenhum efeito na redução de força e massa muscular4. O treinamento de 
força pode aumentar a força e massa muscular e apresenta resultados mais 
consistentes relacionados à melhora da qualidade de vida55,56. A estimulação elétrica 
neuromuscular é estratégia emergente para melhorar a capacidade para realizar 
exercícios, sobretudo nos pacientes com DPOC muito grave, os quais não toleram 
atividades físicas mesmo extremamente leves10. As estratégias ergogênicas, principalmente 
suplementação com esteróides anabolizantes8 e com creatina9, já mostraram 
resultados positivos em pacientes com DPOC. A terapia antioxidante pode ser 
estratégia racional para os pacientes com DPOC, tendo em vista que a N-
acetilcisteína já mostrou efeitos positivos na capacidade residual funcional de 523 
pacientes com DPOC57. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos pacientes com DPOC apresentam disfunção muscular esquelética. São 
evidentes alterações musculares funcionais, estruturais e bioenergéticas; entretanto, os 
fatores determinantes dessa disfunção ainda não estão esclarecidos. Fatores como 
desnutrição, uso crônico de corticosteróides, diminuição de hormônios anabólicos, 
diminuição crônica do condicionamento, redução do metabolismo de aminoácidos, 
inflamação local ou sistêmica, e estresse oxidativo, podem estar envolvidos na 
patogênese das anormalidades musculares nesses pacientes. As estratégias para 
pesquisas futuras devem ter como objetivo a determinação dos principais fatores 
desencadeantes da disfunção muscular e a real influência de cada um deles, além de 
estabelecer estratégias de tratamento efetivas. 
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Figura 1  Sintomatologia no exercício máximo em 92 pacientes com DPOC e em 320 
indivíduos saudáveis homogêneos. A maioria dos pacientes com DPOC interrompeu 
o teste incremental máximo, por sintomas de fadiga de membros inferiores (MMII), o 
que sugere a influência dos músculos esqueléticos periféricos em sua capacidade 
para realizar exercícios. Dados do estudo de Killian et al.3  

 

 

 

 

Figura 2  Ciclo de dispnéia-
sedentarismo-dispnéia 
apresentado por 
pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva 
crônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mecanismo de lactacidose precoce apresentado por pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica e duas possíveis estratégias de tratamento (engrenagem à direita) 

Atenção, diagramação: autor pede para retirar a palavra “ anabolizantes” da roda à direita 
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