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E DITORIAL
E DITORIAL
Hoje as revistas científicas têm um papel fundamental na disseminação
do conhecimento nos meios acadêmicos e profissionais. Ao longo de mais
de uma década, as revistas na área da Fisioterapia ganharam credibilidade,
cumprindo o propósito de divulgar a produção de conhecimento específico,
reciclando e atualizando profissionais e acadêmicos.
A área está em ascensão como ciência e o periódico garante sua memória
científica, aponta seu grau de evolução, estabelece a propriedade
intelectual, legitima novos campos de estudo e disciplinas. Constitui fonte
para o desenvolvimento de novas pesquisas, dando visibilidade e prestígio
aos pesquisadores em meio a um público altamente especializado, seus
pares. Ao fisioterapeuta, a consulta a artigos científicos permite efetuar
uma avaliação crítica do desenho, resultados e conclusões de seus ensaios
clínicos, efetivando a tomada da decisão clínica com base em evidências
científicas.
Atualmente, os periódicos científicos on line permitem um contínuo
informativo, divulgando estudos de forma ágil, superando a lenta
circulação, impontualidade e outras limitações típicas da ciência
organizada em fascículos de papel.
Seguindo esses passos, Fisioterapia e Pesquisa será informatizada. Em
breve, os manuscritos submetidos on line serão acompanhados por um
gerenciador do fluxo de análise e edição. O autor irá cadastrar os dados
básicos de seu manuscrito e submetê-lo enviando-o diretamente ao
servidor, seguindo as normas desta Revista. Além disso, como nos demais
periódicos eletrônicos, haverá maior rigor na filtragem dos manuscritos,
dado o alcance e o efeito multiplicador da leitura em rede. A implantação
desse processamento também irá permitir que a Revista atenda alguns
critérios para ser indexada futuramente em outras bases de dados.
Espera-se assim beneficiar autores e leitores.

Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João
Editora associada
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Testes para avaliação dos movimentos do ombro: confiabilidade
e influência do número de repetições
Tests for assessing shoulder movements: reliability and influence
of the number of repetitions
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RESUMO: O estudo visou investigar a confiabilidade intra e interexaminadores
de quatro testes que avaliam os movimentos do complexo articular do ombro
e a influência do número de repetições na confiabilidade dos testes. Trinta e
dois indivíduos saudáveis (21,06±4,01 anos) foram avaliados duas vezes com
um intervalo de uma semana. Dois examinadores aplicaram os testes de
translação anterior da cabeça do úmero, alamento escapular, adução escapular
e elevação excessiva da escápula, registrando respostas após cinco repetições
(processo A) e após ser observada a consistência (processo B). Os dados foram
analisados estatisticamente pelos testes Fisher, Z, e aplicando-se o coeficiente
Kappa, com nível de significância de 0,05. Os coeficientes Kappa obtidos
para as confiabilidades intra e interexaminadores variaram de 0,41 a 0,80,
consideradas entre moderada e substancial. Não houve diferença significativa
entre as confiabilidades dos processos A e B (p≥0,083). Os coeficientes Kappa
da investigação da concordância entre as respostas obtidas nos processos A e
B variaram de 0,93 a 0,96, sendo consideradas excelentes. Os testes
apresentaram pois confiabilidade que variou de moderada a substancial,
podendo ser utilizados clinicamente para avaliação da evolução de pacientes
e troca de informações entre examinadores. O aumento do número de
repetições não alterou a confiabilidade nem as respostas dos testes.
DESCRITORES: Articulação do ombro/fisiopatologia; Avaliação; Reprodutibilidade
ABSTRACT: This study aimed at investigating intrarater and interrater reliability
of four clinical assessment tests of movements of the shoulder articular
complex, also investigating the influence of the number of repetitions on
tests reliability. Thirty-two healthy individuals (aged 21.06±4.01) were
assessed twice, one week apart. Two evaluators applied four tests: anterior
translation of the humeral head, scapular winging, scapular adduction and
excessive scapular elevation, recording responses after five repetitions
(procedure A) and after consistency check (procedure B). Kappa coefficient,
Fisher exact and Z tests were used for data analysis; significance level was
set at 0.05. Kappa coefficients obtained for intrarater and interrater
agreement varied from 0.41 to 0.80, considered moderate to substantial.
No significant difference was found between Kappa coefficients for
procedures A and B (p p≥0,083). Kappa coefficients for the agreement
between the responses obtained in procedures A and B varied from 0.93 to
0.96, which are considered excellent. Results thus show that the tests may
be used in clinical practice for the assessment of patients' evolution and to
exchange information between raters. Increase in the number of repetitions
did not alter tests reliability neither responses.
KEY WORDS: Evaluation; Reproducibility; Shoulder joint/physiopathology

Souza et al.

Testes para avaliação dos movimentos do ombro

INTRODUÇÃO
Disfunções do movimento incluem
alterações de padrões artrocinemáticos
e artrocinéticos considerados ideais e
constituem possíveis causas de processos patológicos 1,2. A presença dessas
alterações biomecânicas nas atividades funcionais de um indivíduo altera
o estresse físico aplicado sobre os tecidos musculoesqueléticos, modificando
a direção, o tempo e a freqüência de
aplicação das cargas mecânicas impostas ou alterando a magnitude desse
estresse 1. O nível de estresse físico
aplicado produz uma resposta adaptativa fisiológica desses tecidos, que alteram ou mantêm sua composição e
sua capacidade de resistir às cargas1.
Entretanto, uma redução ou aumento
excessivo do estresse físico aplicado
pode exceder a capacidade de adaptação tecidual levando à ocorrência
de lesões, inflamação e dor nas estruturas musculoesqueléticas 1, 2.
Padrões artrocinemáticos incorretos
presentes em atividades que envolvem
movimento do complexo articular do
ombro têm sido relacionados à deficiência de estabilidade nessa articulação
e ao surgimento de dores em estruturas
das articulações escapulotorácica e
glenoumeral3,4. A configuração anatômica do complexo do ombro permite
uma grande amplitude de movimentos para o membro superior, porém
conflita com a necessidade de uma
base estável para seu funcionamento
ideal5. A execução das funções paradoxais de mobilidade e estabilidade
é possibilitada pela estabilidade dinâmica da cintura escapular 5.
A estabilidade dinâmica do ombro
depende de ação adequada e equilíbrio entre os músculos que atuam sobre essa articulação 5 - 7. Os músculos
que se inserem na escápula e no tórax
possuem a função de estabilizadores
dinâmicos da articulação escapulotorácica e, para isso, dependem de propriedades contráteis e de recrutamento adequado8,9. A função adequada da
articulação glenoumeral depende de
força, comprimento e coordenação de
músculos específicos e do movimen-

to da escápula, que lhe fornece base
estável durante os movimentos ativos,
garantindo congruência entre a cabeça do úmero e a fossa glenóide8,9. Assim, deficiências em um ou mais desses componentes relacionados à estabilidade dinâmica do ombro alteram
a capacidade de controlar adequadamente os movimentos das articulações
glenoumeral e escapulotorácica durante atividades do membro superior, podendo ocasionar o desenvolvimento de
dor e lesões nas estruturas do ombro8,9.
Sahrmann 2 e Magee 10 descrevem
algumas disfunções de movimento que
podem ser encontradas no complexo
do ombro. Essas disfunções são descritas como padrões de movimento
identificáveis clinicamente durante a
avaliação fisioterapêutica por meio de
testes de observação e palpação2,10,11.
Alguns autores propuseram testes que
investigam a presença das seguintes
disfunções: elevação excessiva da
escápula 2; alamento escapular 10,11 ;
translação anterior da cabeça umeral2
e adução escapular durante o movimento de rotação lateral do ombro 2.
Esses testes têm relevância clínica por
avaliarem disfunções de movimento
comumente associadas ao desenvolvimento de processos patológicos no
ombro.

(retorno da abdução) do ombro. Essa
disfunção de movimento está relacionada à fraqueza e desequilíbrio dos
músculos inseridos na escápula, à lesão dos músculos serrátil anterior e
trapézio e dos nervos torácico longo e
acessório espinhal10. Além disso, a atividade reduzida do músculo serrátil
anterior, cuja ação é capaz de evitar
o alamento escapular, está associada
à ocorrência de sintomas presentes na
síndrome do impacto3. A relação entre alamento escapular e presença de
patologias possivelmente se deve à
conseqüente perda da congruência
glenoumeral adequada durante atividades que envolvam flexão e abdução
do ombro 10 . A determinação dessa
disfunção de movimento pode identificar, também, função deficiente dos
músculos serrátil anterior e rombóides,
que participam, coordenadamente
com outros músculos, da realização e
estabilização de movimentos do complexo do ombro. Isso indica que as
deficiências evidenciadas por esse
teste podem, também, ter relação com
patologias desenvolvidas pela realização de outros movimentos do ombro.

O teste de elevação excessiva da
escápula investiga a presença do movimento de elevação escapular durante a abdução do ombro, conseqüente
a uma possível predominância da ação
do músculo trapézio superior sobre a
atividade do trapézio inferior 2. Essa
disfunção está relacionada à presença de patologias como a síndrome do
impacto 2. Essa relação possivelmente
deve-se a alterações na congruência
articular glenoumeral e na relação
comprimento-tensão dos músculos
estabilizadores dessa articulação, conseqüentes ao padrão incorreto de movimento escapulotorácico em atividades que envolvam flexão e abdução
do ombro.

O teste de translação anterior da
cabeça do úmero investiga a presença
do deslocamento anterior da cabeça
desse osso na cavidade glenóide durante o movimento de rotação lateral
do ombro. Essa disfunção de movimento
está relacionada à predominância da
ação do músculo deltóide posterior sobre a ação dos músculos infra-espinhoso
e redondo menor2 e ao desenvolvimento
de lesões em estruturas anteriores da articulação glenoumeral. Além disso, a
identificação dessa disfunção pode indicar a presença de função deficiente dos
músculos infra-espinhoso e redondo menor, que participam da estabilidade dessa articulação. Essa disfunção pode,
então, estar relacionada ao desenvolvimento de lesões de estruturas
glenoumerais durante a realização de
outros movimentos, além da rotação
lateral.

O teste de alamento escapular investiga a presença de posteriorização
da borda medial da escápula durante
os movimentos de abdução e adução

O teste de adução escapular investiga a presença desse movimento durante as amplitudes iniciais de rotação lateral do ombro. Essa disfunção
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está relacionada com a predominância
da ação do músculo rombóide em relação aos rotadores laterais da articulação
glenoumeral e pode levar à perda de
congruência adequada nessa articulação, além de alteração do comprimento ideal dos músculos estabilizadores durante a realização da rotação
lateral do ombro. A identificação desse
padrão de movimento alterado pode
indicar também a função deficiente dos
músculos infraespinhoso e redondo menor, podendo, então, estar relacionada ao desenvolvimento de processos
patológicos no complexo do ombro.

da cabeça umeral e adução escapular,
durante o movimento de rotação lateral do ombro; comparar os valores de
confiabilidade obtidos após a execução de cinco repetições e após o
número de repetições considerado suficiente para se observar consistência
nas respostas dos testes; e investigar a
correlação entre as respostas obtidas
após cinco repetições e após as repetições consideradas suficientes para
ser observada consistência.

Apesar da relevância clínica desses
testes, não existe na literatura descrição de suas propriedades psicométricas
de confiabilidade e validade. A confiabilidade permite conhecer a reprodutibilidade de um teste e constitui uma
de suas características fundamentais,
uma vez que sem essa propriedade
não se pode confiar nos dados obtidos
pelo teste utilizado 12. A utilização de
testes clínicos confiáveis contribui
para a documentação objetiva do progresso de um paciente, antes e após
uma intervenção 13, bem como para a
troca de informações entre profissionais. Foi localizado apenas um estudo que investigou a confiabilidade da
avaliação clínica do movimento
escapular 11 . Entretanto, esse estudo
utilizou a observação de gravação em
vídeo do movimento ativo dos participantes para a avaliação, o que não
permite reproduzir condições clínicas
usuais.

Trinta e dois estudantes universitários
saudáveis participaram deste estudo,
sendo 12 homens e 20 mulheres, com
média de idade de 21,06±4,01 anos,
massa corporal de 62,96±13,39 Kg,
estatura de 1,69±0,10 m e Índice de
Massa Corporal (IMC) de 21,89±2,68
Kg/m 2. Quinze (46,9%) indivíduos
eram sedentários e 17 (53,1%) praticavam algum tipo de atividade física
regularmente, como musculação, tênis,
capoeira e natação. Recorreu-se a amostra de conveniência, sendo os participantes recrutados por cartazes afixados nos Departamentos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG.
Para participar do estudo, os indivíduos
deveriam ter idade entre 18 e 30 anos;
apresentar o IMC menor ou igual a 27
Kg/m2 16 e não apresentar lesões prévias
ou dores no complexo do ombro, colunas cervical e torácica, que impossibilitassem a execução dos testes propostos ou modificassem as condições de
cada participante no período entre as
coletas de dados. Os indivíduos que
apresentassem qualquer lesão ou início
de dor durante o prosseguimento do
estudo seriam excluídos.

É possível que o número de repetições dos movimentos dos testes em
questão tenha influência na confiabilidade e nas respostas obtidas por meio
deles, uma vez que o aumento desse
número pode levar à fadiga muscular
e ao aprendizado motor14,15. Entretanto, não existem na literatura informações sobre a quantidade adequada de
repetições de cada teste para sua utilização na prática clínica.
Portanto, os objetivos deste estudo
foram: investigar a confiabilidade intra e interexaminadores dos testes de
elevação excessiva da escápula, alamento escapular, translação anterior
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METODOLOGIA

Procedimentos
Inicialmente foram feitas as medições necessárias para o cálculo do IMC
com o auxílio de uma balança com
altímetro. Em seguida, os movimentos do ombro direito do participante
foram avaliados. O membro superior
direito foi utilizado como forma de padronização e para não haver o risco
de diferentes examinadores avaliarem

lados diferentes, independente de ser
o membro dominante. Na tentativa de
evitar o efeito da memória nos resultados encontrados pelos examinadores, foi estabelecido um intervalo de
uma semana entre as duas avaliações.
A fim de minimizar a variabilidade das
medidas, decorrente do ritmo circadiano, a segunda coleta dos dados foi realizada em horários próximos àqueles
da primeira coleta 17.
Quatro testes, sendo dois de palpação de estruturas ósseas e dois de observação de movimento, foram aplicados
por dois examinadores separadamente. Durante o período de realização
das coletas, um examinador não poderia ter acesso aos resultados obtidos
pelo outro. Cada teste foi repetido
quantas vezes fossem necessárias para
que o examinador observasse consistência nas respostas e essas respostas
foram registradas após cinco repetições (resposta mais freqüente) e após
ser observada a consistência. Considerou-se como resposta consistente
aquela que se mostrou única ou predominante com o aumento do número de repetições de cada teste.
A seqüência de testes utilizada durante a avaliação dos participantes
foi: translação anterior da cabeça do
úmero, alamento escapular, adução escapular e elevação excessiva da escápula. Essa seqüência foi predeterminada pelos pesquisadores para que
houvesse um intervalo entre os testes
que avaliavam o mesmo grupo muscular. Assim, tentou-se evitar que esses músculos estivessem fadigados
durante as primeiras cinco repetições.
Além disso, foi observado pelos examinadores se o participante relatava
cansaço muscular durante a realização
das repetições iniciais. A seqüência de
examinadores para avaliação foi
aleatorizada. Os examinadores realizaram um treinamento e um estudo
piloto antes do início da coleta, para
que não houvesse diferenças no modo
de aplicação e na interpretação das
respostas dos testes. Para garantir que
as respostas não fossem simuladas pelos participantes, evitou-se que conhecessem os testes e suas possíveis res-
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postas. Os participantes usaram roupas
que permitiam a observação completa
e palpação das estruturas do ombro.

Testes
Embora os testes utilizados neste
estudo estejam descritos na literatura2,10, há poucas informações sobre seus
procedimentos de aplicação. Assim,
o procedimento de cada teste foi sistematizado na tentativa de otimizar sua
validade e de facilitar a identificação
de respostas pelos examinadores.
Elevação excessiva da escápula: o
participante permanece em ortostatismo e o examinador, posicionado atrás
do participante, palpa a base da espinha escapular do ombro a ser testado,
com a mão esquerda. O participante
realiza abdução do ombro até encostar
o antebraço na mão direita do examinador, que limita a amplitude de
abdução em 60°. O eixo do movimento escapulotorácico durante os 90° a
100° iniciais de abdução do ombro localiza-se, posteriormente, sobre a base
da espinha da escápula5. Dessa forma,
é esperado que, em indivíduos que não
apresentem elevação excessiva da
escápula, essa estrutura não se mova
nessa amplitude. O teste é realizado
nos 60° graus iniciais de abdução do
ombro, na tentativa de garantir que
não ocorra mudança do eixo de movimento. Se o examinador sentir a elevação da base da espinha escapular
durante o movimento, a resposta do
teste é positiva, indicando a presença
de elevação excessiva da escápula e
uma possível predominância da ação
do músculo trapézio superior sobre a
ação do trapézio inferior. Se não houver elevação, a resposta do teste é considerada negativa, indicando ausência
dessa disfunção de movimento.
Alamento escapular: o participante
permanece em ortostatismo e realiza
abdução do ombro até o fim da amplitude de movimento completa (aproximadamente 180°) e retorna à posição
de 0° (posição anatômica), segurando
um halter de massa igual a um quilograma10. A utilização do halter objeti-

va aumentar a demanda sobre os músculos responsáveis pelo movimento,
tornando mais evidente o possível
alamento escapular proveniente de
desequilíbrios musculares. O movimento é realizado na velocidade em
que o examinador relata ser mais fácil observar os movimentos escapulares. O examinador posiciona-se atrás
do participante a aproximadamente
1,5 metro de distância e observa o
movimento escapular. Se o examinador
observar um deslocamento posterior da
borda medial da escápula, a resposta
é positiva, indicando a presença do
alamento escapular. Se o examinador
não observar esse deslocamento, a resposta do teste é considerada negativa,
indicando ausência dessa disfunção de
movimento.
Translação anterior da cabeça do
úmero: o participante é posicionado
sobre uma maca rígida em decúbito
ventral. O ombro do participante é
mantido em abdução de 90° e 0° de
rotação, com o cotovelo mantido em
90° de flexão e seu antebraço pendente, fora da maca. O examinador posiciona os dedos da mão direita entre
a cabeça umeral do ombro do participante e a maca. O participante realiza o movimento de rotação lateral do
ombro. O movimento é iniciado em
0° de rotação até o fim da amplitude
ativa de rotação lateral da articulação.
Durante o movimento, o examinador,
com a mão esquerda, estabiliza a
escápula do ombro testado para evitar os movimentos de adução e/ou depressão escapular e garantir que o movimento ocorra somente na articulação
glenoumeral. O deslocamento anterior
da cabeça do úmero, percebido pelo
aumento da pressão sobre os dedos da
mão direita, indica atividade predominante do músculo deltóide posterior
em relação à atividade dos rotadores
laterais do ombro e a resposta do teste
é positiva. A não-alteração da pressão sobre os dedos do examinador indica ausência de atividade predominante entre os músculos deltóide posterior e rotadores laterais do ombro,
sendo a resposta negativa.

Adução escapular: o participante
permanece em ortostatismo. Inicialmente, o ombro a ser testado é mantido em posição neutra e o cotovelo em
90° de flexão. Um dispositivo com haste vertical, fixado na mesa de avaliação, delimita o ângulo de movimento
do ombro em 35° de rotação lateral e
aponta o eixo do movimento a ser realizado. O examinador posiciona o
participante para que o eixo longitudinal do braço coincida com o eixo
apontado pelo dispositivo. O participante realiza a rotação lateral do
ombro desde 0° até os 35° 2, quando
seu antebraço toca a haste do dispositivo. O examinador mantém-se atrás
do participante e observa o movimento escapular (Figura 1). Se for observado deslocamento medial da borda
da escápula, a resposta do teste é positiva, indicando possível predominância dos rombóides em relação aos
rotadores laterais. Se não for observado
movimento da borda medial da escápula, a resposta é negativa, indicando
ausência dessa disfunção de movimento.

Figura 1 Teste de adução escapular:
uso de dispositivo para
limitar a amplitude de
movimento (visão do
examinador)
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Análise estatística
Os valores de confiabilidade intra
e interexaminadores foram determinados pelo cálculo do coeficiente Kappa,
usado para determinar a concordância
das respostas obtidas pelos examinadores 12. Portney e Watkins 12 sugerem
que valores de coeficiente Kappa abaixo de 40%, entre 40 e 60%, entre 60
e 80% e acima de 80% representam,
respectivamente, confiabilidades pobre,
moderada, substancial e excelente.
Para verificar a existência de diferença entre os valores de confiabilidade obtidos após cinco repetições e
após o número de repetições considerado suficiente para observação de
consistência nas respostas de cada teste, os coeficientes de correlação r obtidos nas análises Kappa foram transfor-

mados em coeficientes z, pelo método
de Fisher, para posterior comparação
entre os testes18 . Um teste Z, utilizado para comparação de dois coeficientes de correlação não-independentes,
foi utilizado para avaliar diferenças na
magnitude dos valores Kappa entre as
duas situações testadas. O nível de
significância (α) considerado para todas as análises foi de 0,05.
O coeficiente Kappa também foi
utilizado para determinar a concordância entre as respostas dos testes obtidas após cinco repetições e após o número de repetições considerado suficiente para ser alcançada a consistência. Os valores de Kappa foram determinados pela comparação entre as respostas obtidas pelos examinadores após
cinco repetições e as respostas obtidas
após ser observada a consistência.

Tabela 1 Valores do coeficiente Kappa para as respostas obtidas após cinco
repetições de cada teste
Valores do coeficiente Kappa
Examinadores
e coletas*

Transl. ant. cab.
do úmero

Confiabilidade intra-examinadores
E1(1) x E1(2)
0,80
E2(1) x E2(2)
0,61

Alamento
escapular

Adução
escapular

Elevação exces.
da escápula

0,67
0,54

0,54
0,50

0,56
0,65

0,62
0,63

0,43
0,48

0,48
0,61

Confiabilidade interexaminadores
E1(1) x E2(1)
E1(2) x E2(2)

0,41
0,46

* E1 = examinador 1; E2 = examinador 2; (1) = coleta 1; (2) = coleta 2
Transl. ant. cab. = translação anterior da cabeça; exces. = excessiva

Tabela 2 Valores do coeficiente Kappa para as respostas obtidas após o número
de repetições suficientes para ser observada consistência nas respostas
de cada teste
Valores do coeficiente Kappa
Examinadores e Transl. ant. cab.
coletas*
do úmero

Alamento
escapular

Adução Elevação exces.
escapular
da escápula

Confiabilidade intra-examinadores
E1(1) x E1(2)

0,75

0,42

0,49

0,51

E2(1) x E2(2)

0,67

0,54

0,56

0,61

0,62
0,56

0,48
0,49

0,50
0,71

Confiabilidade interexaminadores
E1(1) x E2(1)
E1(2) x E2(2)

0,49
0,46

* E1 = examinador 1; E2 = examinador 2; (1) = coleta 1; (2) = coleta 2
Transl. ant. cab. = translação anterior da cabeça; exces. = excessiva
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RESULTADOS
Os coeficientes Kappa obtidos para
as confiabilidades intra e interexaminadores variaram de 0,411 a 0,804. Os
valores de confiabilidade referentes a
cada teste após cinco repetições e
após observação de consistência estão registrados nas Tabelas 1 e 2.
Os valores de p encontrados pelo
teste Z (utilizado para investigar a diferença da magnitude dos valores
Kappa obtidos após cinco repetições
e após o número de repetições considerado suficiente para ser observada
consistência) variaram de 0,083 a 0,5.
Os valores de p para cada teste são
apresentados na Tabela 3.
Os valores do coeficiente Kappa
referentes à correlação entre os resultados obtidos após cinco repetições e
os resultados após ser observada consistência variaram de 0,93 a 0,96 e
são apresentados, para cada teste, na
Tabela 4.

DISCUSSÃO
Os resultados demonstram que os
testes utilizados apresentam confiabilidades intra e interexaminadores que
variaram de moderada a substancial.
Não houve diferença significativa entre as reprodutibilidades dos testes após
cinco repetições e após o número de
repetições suficientes para a observação de consistência. A correlação entre esses dois procedimentos apresentou
concordâncias consideradas excelentes.
Os valores Kappa encontrados na
investigação da confiabilidade intraexaminador do teste de translação anterior da cabeça do úmero representam uma confiabilidade substancial,
enquanto a confiabilidade interexaminadores foi considerada moderada.
Esses resultados sugerem que esse teste tem melhor aplicabilidade para informar sobre a evolução clínica de um
paciente avaliado por um mesmo examinador do que para a troca de informações clínicas entre diferentes examinadores.
Os valores de Kappa encontrados
na investigação da confiabilidade intra
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Tabela 3 Valores de p para comparação dos coeficientes Kappa obtidos após
cinco repetições e após o número de repetições suficiente para ser
observada consistência
Valores de p
Transl. ant.
cab. do
úmero

Comparação
Intraexaminador 1
Intraexaminador 2
Interexaminadores, coleta 1
Interexaminadores, coleta 2

0,316
0,102
0,468
0,5

Alamento Adução
escapular escapular
0,083
0,5
0,5
0,341

0,425
0,375
0,468
0,5

Elevação
exces. da
escápula
0,397
0,288
0,319
0,248

Transl. ant. cab. = translação anterior da cabeça; exces. = excessiva

Tabela 4 Valores do coeficiente Kappa para a correlação entre as respostas
obtidas após cinco repetições e após o número de repetições suficiente
para ser observada consistência nas respostas dos testes
Correlação
Após cinco repetições X
após consistência

Transl. ant. cab. Alamento
do úmero
escapular
0,94

0,93

Adução
escapular

Elevação
exces. da
escápula

0,96

0,93

Transl. ant. cab. = translação anterior da cabeça; exces. = excessiva

e interexaminadores do teste de elevação excessiva da escápula representam uma confiabilidade de moderada
a substancial, demonstrando a aplicabilidade do teste para informar sobre
a evolução de pacientes e para a troca de informações clínicas entre examinadores.
O fato de não ter sido alcançada
maior confiabilidade para os testes de
translação anterior da cabeça do
úmero e elevação excessiva da escápula pode estar relacionado à dificuldade de reprodução de exames que
utilizam palpação para a percepção
de movimentos articulares16,19. Hestbaek
e Leboeuf-Yde19, em uma revisão sistemática sobre a confiabilidade de testes de movimentos lombopélvicos por
palpação, enumeraram estudos que
encontraram coeficientes Kappa variando entre -0,09 e 0,52. Os valores
encontrados no presente estudo tenderam a ser maiores. Uma observação
importante feita pelos examinadores
após a realização do teste de translação anterior da cabeça do úmero foi a
dificuldade de diferenciar o movimento acessório glenoumeral da sobrepo-

sição e movimento de tecidos, quando era percebido aumento de pressão
sob a cabeça do úmero. A rotação lateral do úmero associada à posição de
90° de abdução do ombro produz um
alongamento do músculo peitoral
maior, deslocando parte de seu ventre
para a região anterior à articulação, o
que parece aumentar a pressão sob a
cabeça do úmero durante esse teste.
Esse fator de confusão não foi considerado na descrição realizada por
Sahrmann2 ou durante a sistematização do teste e pode ter influenciado
suas respostas e confiabilidade. Portanto, sugere-se que testes alternativos
sejam propostos para avaliar a presença dessa disfunção de movimento.
Uma sugestão é a realização do mesmo procedimento com o ombro do participante em posição neutra, na tentativa de diminuir o alongamento do
peitoral maior e evitar o grande deslocamento de seu ventre.
Os valores de Kappa encontrados
nas investigações das confiabilidades
intra e interexaminadores do teste de
alamento escapular representam
confiabilidades de moderada a subs-

tancial. As confiabilidades intra e
interexaminadores do teste de adução
escapular são consideradas moderadas. Kibler et al. 11 investigaram a
confiabilidade de testes de observação de movimentos escapulares e encontraram confiabilidades de pobre a
moderada. De modo semelhante, no
presente estudo, possivelmente confiabilidades maiores não tenham sido encontradas devido à dificuldade em
reproduzir exames que utilizam observação para percepção de movimentos escapulares.
O presente estudo, para investigar
a influência do número de repetições
em cada teste, comparou os valores
de confiabilidade obtidos após cinco
repetições e após o número de repetições considerado suficiente para ser
observada consistência. Além disso,
comparou também as respostas obtidas nos dois procedimentos. Na comparação entre as confiabilidades obtidas nessas duas situações não foi encontrada diferença significativa. Na investigação da correlação entre as respostas obtidas após cinco repetições
e após ser observada consistência, foi
encontrada concordância excelente.
A fadiga muscular 14,20 e o aprendizado do movimento 15,21 são capazes de
mudar o padrão adotado pelo indivíduo para realizar uma atividade. A
fadiga muscular, como possível conseqüência das repetições de uma atividade, interfere no padrão de movimento, alterando as forças musculares produzidas e, conseqüentemente,
o equilíbrio entre os torques gerados
durante a tarefa 14,20. O aprendizado
motor otimiza a execução de uma atividade específica por sua repetição
voluntária 15,21. É possível que a execução de um grande número de repetições de uma determinada atividade
possa modificar as estratégias utilizadas por um indivíduo ao realizá-la,
produzindo maior consistência no padrão de movimento posteriormente adotado. Assim, a realização de poucas
repetições de um teste que avalia padrões de movimento articular poderia
levar à obtenção de respostas e respectivas consistência diferentes daquelas obtidas por meio de várias repetições desse teste. Entretanto, os
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resultados do presente estudo sugerem
não haver influência do aumento do
número de repetições na confiabilidade e nas respostas dos testes avaliados.

petições pode, então, ser indicada para
a realização de uma avaliação mais
rápida dos movimentos do complexo
do ombro.

O número de repetições dos testes
e as resistências impostas contra os
movimentos executados podem não
ter sido suficientes para que algum dos
músculos envolvidos na atividade realizada chegasse ao estado de fadiga. Estudos que investigaram os efeitos da fadiga de músculos específicos
na cinemática escapular utilizaram
protocolos de exercícios que previam
resistências maiores que as mobilizadas nos testes do presente estudo14,20.
O número de repetições desses protocolos era suficiente para que os participantes não pudessem mais realizar
o movimento, relatando fadiga muscular, o que não foi o objetivo do presente estudo - nem observado durante
as avaliações: nenhum dos participantes relatou cansaço muscular. Assim,
acredita-se que o aumento do número
de repetições não levou à fadiga muscular, não modificando assim a consistência e as respostas observadas nas
primeiras repetições dos testes. É possível, também, que o aprendizado do
movimento não tenha influenciado
esses resultados, uma vez que não foram dadas explicações ou comandos
relativos às disfunções de movimento
investigadas nem às respostas esperadas pelos examinadores. Evitou-se assim que os participantes pudessem
adotar, voluntariamente, alguma estratégia de movimento considerada como
resposta positiva ou negativa para os
testes. Dessa forma, os participantes
teriam repetido padrões de movimento semelhantes ao primeiro padrão
adotado para executar o teste. As repetições dos testes parecem, então,
não ter levado ao aprendizado de uma
nova estratégia de movimento e conseqüentemente não modificaram as
respostas dos testes. Portanto, esses resultados demonstram que nenhum dos
dois procedimentos relacionados ao
número de repetições pode ser considerado mais indicado para ser utilizado clinicamente. A utilização preferencial do teste com apenas cinco re-

É importante destacar que a amostra se constituiu de sujeitos saudáveis.
Assim, os resultados obtidos no presente estudo relacionam-se à avaliação
de indivíduos assintomáticos, o que
enfatiza a utilização dos testes abordados em um contexto de prevenção
de processos patológicos no complexo do ombro. Sugere-se o desenvolvimento de estudos que investiguem a
confiabilidade e os efeitos do aumento do número de repetições, nos mesmos testes utilizados, para avaliação
de indivíduos sintomáticos. É esperado que essa população apresente
disfunções de movimento mais evidentes, o que possivelmente produziria valores de confiabilidade mais elevados.
Os participantes do presente estudo
apresentaram IMC até 27 Kg/m2, o que
dificulta a generalização dos resultados para a população em geral. Espera-se que exista menor consistência
nas respostas dos mesmos testes quando utilizados para avaliar indivíduos
com valores maiores de IMC, pela dificuldade de palpação e observação
de estruturas ósseas sob maior quantidade de tecido adiposo.
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A avaliação isolada das estruturas
ativas e passivas do ombro é necessária
para a intervenção de maneira específica em fatores que participam do
movimento articular. Dessa forma, é
possível modificar a função isolada
dessas estruturas. Entretanto, a presença de disfunções de movimento não é
identificada pelas informações obtidas
por meio da avaliação da função isolada das estruturas do ombro. Já os testes utilizados neste estudo informam
sobre a presença ou ausência das
disfunções de movimento e fornecem
informações adicionais quanto aos mecanismos de lesão e outras deficiências
estruturais possivelmente presentes na
articulação avaliada ou em outra articulação. A avaliação do movimento
deve, então, ser associada à avaliação isolada da função das estruturas
articulares para identificar todos os

fatores que participam da disfunção de
movimento encontrada e do quadro
clínico do indivíduo avaliado. Exames
de força e resistência muscular são
úteis na escolha da intervenção adequada para se corrigir a predominância
incorreta de um grupo muscular sobre
outro. Além disso, a avaliação de estruturas passivas, força (em amplitudes
diferentes) e comprimento muscular
fornece informações quanto à regulação da estabilidade articular durante o movimento. Assim, o terapeuta
pode escolher uma conduta terapêutica que modifique as deficiências de
função estrutural relacionadas ao padrão de movimento encontrado nos
testes descritos.
Os resultados obtidos demonstram
que os testes aplicados podem ser utilizados durante avaliação clínica em
associação com outras informações e
exames clínicos. Além disso, a utilização preferencial de apenas cinco
repetições dos testes pode ser indicada
para a realização de uma avaliação
mais rápida dos movimentos do complexo do ombro.

CONCLUSÃO
As confiabilidades intra e interexaminadores dos testes para avaliação
de movimentos do complexo do ombro variaram entre moderada e substancial. Os testes são indicados para
utilização clínica, para a obtenção de
informações sobre evolução de pacientes e para a troca de informações entre profissionais. A investigação da
influência do número de repetições na
confiabilidade e nas respostas dos testes demonstrou haver semelhança entre a avaliação com cinco repetições
e a avaliação com o número de repetições necessárias para ser observada
consistência nas respostas dos testes.
Assim, nenhum dos dois procedimentos foi considerado superior, possibilitando a realização de apenas cinco
repetições de cada teste para uma
avaliação mais rápida dos movimentos do complexo do ombro na prática
clínica.
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RESUMO: O objetivo foi elaborar e aplicar um tratamento fisioterapêutico para
diabéticos neuropatas e comparar suas respostas sensoriais, motoras e funcionais,
pré e pós-intervenção, com um grupo de sujeitos não-diabéticos assintomáticos.
Participaram do estudo 10 sujeitos controle (GC) e 10 diabéticos neuropatas
(GD) diagnosticados clinicamente. Realizou-se uma avaliação motora, funcional
e sensorial nos dois grupos pré e pós-intervenção. O tratamento foi aplicado
individualmente duas vezes por semana, por 45 minutos, durante 5 semanas.
Foram feitos alongamentos de cadeia posterior e tibial anterior; exercícios ativos
resistidos para musculatura intrínseca do pé e tornozelo; treino de atividades de
vida diária e fornecidas orientações de autocuidado com os pés. Os dados foram
analisados estatisticamente. Comparando-se os dados do GD pós-tratamento com
os do GC, verificou-se melhora na sensibilidade térmica nas regiões de calcanhar,
hálux, antepé lateral e medial; a amplitude ativa de dorsiflexão e eversão do
tornozelo igualou-se à do GC; houve melhora significativa da extensão e inversão
do pé; e o GD alcançou funções musculares (musculatura intrínseca do pé,
tríceps sural e tibial anterior) semelhantes às do GC. Em diabéticos neuropatas,
o tratamento fisioterapêutico proposto mostrou-se eficaz na atenuação dos
sintomas dormência, formigamento e queimação, além de contribuir para a
mobilidade e prevenção de limitações de função muscular.
DESCRITORES: Amplitude de movimento; Modalidades de fisioterapia; Neuropatias
diabéticas/reabilitação
ABSTRACT: The purpose of this study was to elaborate and apply a physical
therapy treatment for diabetic neuropathic patients, comparing their
sensorial, motor and functional responses before and after treatment to those
of a healthy control group. Ten healthy subjects (CG) and 10 neuropathic
diabetes patients (DG) clinically diagnosed were studied. Motor, functional
and sensorial evaluations were performed pre and post-intervention in both
groups. Treatment was individually applied in 45-minute sessions twice a
week, during 5 weeks. Therapy program consisted in stretching exercises
for hamstrings, triceps surae and tibialis anterior muscles, actively-resisted
exercises for intrinsic and extrinsic foot and ankle muscles, practice of
daily activities and feet self-care orientations. Data were statistically
analysed. When comparing DG post treatment data to DG-pre and CG,
thermal sensitivity showed improvement in heel, hallux, lateral and medial
forefoot; DG ankle dorsiflexion and eversion ROM reached values similar
to those of CG's; DG showed significant improvement in ankle extension
and inversion; and DG-post reached the same muscular functions observed
in CG in intrinsic feet muscles, tibialis anterior and triceps surae. The physical
therapy treatment showed effective in reducing distal numbness, tingling
and pricking and it was also effective in preventing muscle function and
mobility limitations in diabetic neuropathic patients.
KEY WORDS : Diabetic neuropathies/rehabilitation; Physical therapy modalities;
Range of motion
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INTRODUÇÃO
Pode-se considerar atualmente o
diabetes melito como uma epidemia
de proporções mundiais. O Brasil tem
cerca de 10 milhões de diabéticos,
sendo o 6o país em número de doentes1. Dentre as complicações decorrentes do diabetes está a neuropatia diabética que, variando de acordo com o
critério diagnóstico e métodos utilizados no exame, apresenta incidência
entre 9,2% e 79% dos pacientes diabéticos. Os fenômenos neurológicos
costumam aparecer após cinco a dez
anos de evolução do diabetes, mas
podem ser as primeiras manifestações
da doença 2.
O doente apresenta inicialmente
uma neuropatia sensorial distal geralmente simétrica, caracterizada por
progressiva perda de sensação distal
para proximal, parestesias (adormecimento ou formigamento), dor e sensação de pés frios3. Esses sintomas aparecem devido ao acometimento dos
axônios de menor diâmetro (fibras Aδ
e C), pouco mielinizados4. Progressivamente, é possível o envolvimento
de fibras motoras, o que pode causar
redução de força muscular e atrofia,
com possível geração de deformidades ortopédicas nos pés5. No caso de
acometimento motor, os sintomas referidos são fraqueza, instabilidade,
quedas e dificuldade na marcha 6.
É escasso o número de estudos com
relação à aplicação de fisioterapia em
pacientes com comprometimento
motor e sensorial pela neuropatia diabética. Dijs et al.7 realizaram 10 sessões de mobilização passiva da articulação do tornozelo em 11 pacientes com
neuropatia diabética e diminuição da
mobilidade dessa articulação. Os autores obtiveram melhora significativa da
mobilidade que, no entanto, diminuía
após a conclusão do tratamento. A
diminuição da mobilidade do tornozelo está associada à alteração da distribuição de pressão plantar que, por
sua vez, tem relação com o surgimento
de ulcerações nas plantas dos pés.
Goldsmith et al.8 avaliaram o pico de
pressão plantar em pacientes diabéticos que realizaram exercícios ativos

e passivos não-supervisionados nas
articulações dos pés e encontrou redução do pico de pressão plantar após
um mês de realização dos exercícios
de amplitude de movimento. Como a
pressão plantar está relacionada à formação de úlceras plantares, pode ser
possível reduzir o risco de ulceração
com a terapia proposta8.
Diante do contexto descrito e da
escassez de estudos que abordem intervenção fisioterapêutica na neuropatia diabética, o presente trabalho
visa a construção e aplicação de um
protocolo de tratamento fisioterapêutico de cinesioterapia, com o objetivo
de recuperar as funções esqueléticas
e melhorar a condição do sistema
osteomioarticular de pacientes diabéticos neuropatas. Serão comparadas as
respostas somatossensoriais, de amplitude de movimento (ADM) e aspectos
funcionais de diabéticos neuropatas
antes e após o tratamento, comparando-se tais respostas ainda às de um
grupo de sujeitos não-diabéticos assintomáticos.

METODOLOGIA
A amostra foi composta de 20 adultos voluntários de ambos os sexos,
pareados em idade, etnia e características antropométricas, distribuídos
igualmente em dois grupos experimentais: grupo diabético (GD) e grupo controle (GC). O GD foi composto por
diabéticos neuropatas tipo 2 que freqüentavam o Ambulatório Multidisciplinar Padronizado de Atenção ao
Diabético do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo, submetidos à pré-seleção por meio de uma
entrevista baseada no questionário de
Feldman et al.9, que classifica a neuropatia diabética. Os critérios de exclusão para o grupo diabético foram: sujeitos acima de 70 anos, portadores de
macroangiopatia, osteoartrose em
membros inferiores, pontuação menor
que 2 no questionário de Feldman et
al.9, história de doenças neurológicas,
musculares ou reumáticas fora da
etiologia do diabetes, história de uso
excessivo de álcool 10 .

O GC foi composto por sujeitos nãodiabéticos, sem qualquer acometimento neurológico, vascular ou musculoesquelético. Todos os sujeitos assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo comitê de
ética do Hospital Universitário da USP
(protocolo 262/02).
Antes de o GD ser submetido à intervenção fisioterapêutica e após a
intervenção, todos os sujeitos de ambos os grupos foram submetidos a um
protocolo de avaliação 11 de forma a
complementar o diagnóstico e verificar o acometimento motor e sensorial
decorrente da neuropatia diabética. As
duas avaliações foram realizadas pelo
mesmo avaliador para que o resultado fosse o mais fidedigno possível.
Esse protocolo foi constituído de três
etapas: (1) entrevista para caracterização da neuropatia por meio do questionário de Feldman et al.9; (2) avaliação sensorial tátil, térmica e proprioceptiva em regiões da superfície plantar bilateral; e (3) avaliação motora e
funcional por meio de provas de função muscular, amplitude articular de
pé e tornozelo e testes funcionais de
membros inferiores.
O questionário de Feldman et al.9
compõe-se de 15 questões; para ser
diagnosticado como diabético neuropata o sujeito deveria apresentar 2 ou
mais respostas afirmativas. A sensibilidade tátil foi avaliada pelo contato
com monofilamentos de nylon, tipo
Semmes-Weinstein de diferentes espessuras (4.17, 5.07 e 6.10) em algumas regiões plantares. Para a sensibilidade térmica, foi realizado contato
na superfície plantar do paciente usando um corpo de prova metálico de 0,5
cm de diâmetro (quente e frio). A
propriocepção foi avaliada pela percepção da direção do movimento do
hálux e dos dedos do pé6,12.
As provas de função muscular foram realizadas para os músculos do
pé e tornozelo baseadas em protocolos estabelecidos por Kendall 13 com
escala de 0 a 5, sendo grau 0 ausência
de contração muscular e grau 5 contração máxima. A ADM de tornozelo
foi mensurada segundo critérios de
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Marques 14 e os testes funcionais dos
membros inferiores (MMII) foram baseados em Palmer et al.15, utilizando
como escala para a análise dos dados
o número de repetições realizadas pelo
paciente durante determinado intervalo de tempo. Para o teste de eversão e
inversão de pé, utilizou-se o tempo de
15 segundos. Para os demais testes de
flexão e extensão de tornozelo e dedos, utilizou-se 30 segundos.

Intervenção fisioterapêutica
Após a avaliação inicial, o GD foi
submetido a um tratamento fisioterapêutico elaborado com o intuito de
minimizar as perdas motoras e sensoriais decorrentes da neuropatia, detectadas na avaliação inicial. O atendimento dos pacientes foi feito duas
vezes por semana, individualmente,
45 minutos por sessão, durante 5 semanas, totalizando 10 sessões. Em caso
de não-comparecimento ao atendimento, este era reposto em outro dia
da mesma semana ou na semana seguinte, tomando-se o cuidado de não
haver intervalo maior que uma semana entre duas sessões consecutivas.
Durante o tratamento os pacientes
foram orientados a realizar um controle rígido da glicemia, não praticar
qualquer outro exercício que não os
habitualmente feitos e, além disso, foi
recomendado o controle intensivo da
dieta, seguindo estritamente as recomendações nutricionais recebidas no
Ambulatório. Orientações sobre
autocuidado com os pés foram dadas
aos sujeitos fracionadamente durante
as dez sessões de tratamento, para que
fossem mais facilmente assimiladas.
Os pacientes também foram orientados e incentivados a realizar alguns
exercícios em casa.
A modalidade terapêutica utilizada foi a cinesioterapia. Nas três primeiras sessões foram realizados: alongamento de isquiotibiais, tríceps sural e
tibial anterior; mobilização passiva de
MMII até a ADM máxima de cada
paciente; exercícios ativos resistidos
isotônicos para fortalecimento da musculatura intrínseca do pé (pegar caneta
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e bolinha de borracha com os artelhos); exercícios ativos resistidos com
auxílio de faixa terapêutica de borracha (Thera-band amarela, de 40 cm,
oferece resistência de 6,75 N) para
dorsiflexores, inversores e eversores do
complexo tornozelo-pé; exercício ativo resistido para tríceps sural em apoio
unipodálico.
Da 4a à 6a sessões foi enfatizado o
ganho de resistência dessa mesma
musculatura. A maioria dos exercícios foram mantidos, sendo modificada
apenas a postura do paciente e o número de repetições: os alongamentos
foram mantidos, mas a mobilização
passou a ser ativa resistida em padrão
analítico e diagonal; exercícios para
musculatura intrínseca do pé foram
realizados em ortostatismo com apoio
de membro superior para melhor equilíbrio; os exercícios de fortalecimento de tibial anterior, inversores e eversores do complexo tornozelo-pé foram
mantidos com faixa de borracha que
oferece maior resistência (Thera-band
vermelha, de 40 cm, resistência de 9
N); exercício de fortalecimento de
tríceps sural com maior número de
repetições.
Da 7a à 9a sessões o objetivo foi a
melhora do desempenho nas atividades funcionais como a marcha e o subir e descer escadas, bem como ganho
de equilíbrio durante postura estática
e dinâmica. Os alongamentos foram
mantidos bem como os exercícios de
fortalecimento de tibial anterior, inversores e eversores do complexo tornozelo-pé, com auxílio de faixa de borracha (Thera-band verde, de 40 cm)
que oferece resistência de 11 N. A 10a
sessão foi constituída pelo treino de
atividades funcionais e finalização das
orientações de autocuidado com os pés.

Análise estatística
Para a comparação de variáveis
contínuas (idade, massa, estatura, índice de massa corporal (IMC), ângulo
de amplitude de movimento articular,
número de repetições nos testes funcionais) entre os grupos, foram utili-

zados testes paramétricos (ANOVA e
post hoc de Scheffé) e não-paramétricos (Kruskal Wallis), dependendo da
distribuição da normalidade dos dados
testada pelo teste Shapiro Wilks.
Quando a comparação foi realizada
entre dois grupos (pré e pós-intervenção), foi utilizado o teste T pareado
para as variáveis com distribuição normal e o teste de Willcoxon para as
variáveis com distribuição não-normal.
Variáveis em escala ordinal, como
função muscular, sensibilidade tátil e
proprioceptiva, foram analisadas pelo
teste de Kruskal-Wallis para a comparação de três grupos, Mann-Whitney
para a comparação de dois grupos independentes e Willcoxon para condições pareadas (pré e pós-tratamento).
A sensibilidade térmica e respostas
ao questionário de Feldman foram analisadas por tabelas de contingência e
teste Qui-quadrado. Foram consideradas diferenças estatisticamente significativas quando o nível de significância era
menor que 0,05. Na análise da sensibilidade foi realizado teste Qui-quadrado
para observar se havia diferença significativa entre a sensibilidade das diversas áreas dos pés direito (D) e esquerdo (E); como a sensibilidade térmica, tátil e proprioceptiva do pé D
foi estatisticamente igual à do pé E
em todas as áreas do pé analisadas,
então para efeito de comparação entre
os grupos não houve distinção entre os
lados. Para a função muscular e amplitude de movimento, os lados demonstraram-se estatisticamente diferentes, sendo então considerados separadamente na apresentação dos resultados.

RESULTADOS
Os grupos GD e GC apresentaramse semelhantes nas características idade (GD: 57,8±5,8; GC: 54,2±4,3 anos),
IMC (GD: 25,4±3,6; GC: 26,4±3,4 Kg/m2)
e número de inativos no grupo (GD:
90%; GC: 90%). O valor da última
glicemia do GD antes do tratamento
(GD-pré) foi 222,1±76,2 mg/dl e, após
o tratamento (GD-pós), 218,3±76,8 mg/dl.
Na pontuação do questionário de
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Feldman et al.9, que determina características da neuropatia diabética, os
grupos apresentaram-se diferentes: a
mediana da pontuação do GC (1) foi
significativamente menor que a do GDpré (7,5) e GD-pós (6), mas a mediana
do GD-pós foi estatisticamente menor
que a do GD-pré, revelando que, após
o tratamento, alguns sintomas da
neuropatia diminuíram ou desapareceram.
Para os sintomas de dormência e
queimação, GC (10% e 20%, respectivamente) e GD-pós (30% e 20%, respectivamente) exibiram porcentagens
de indivíduos com queixa significativamente menor quando comparados
aos do GD-pré (80% e 70%, respectivamente). Dessa forma, o GD-pós
igualou-se ao GC. Quanto ao incômodo de formigamento e piora dos sintomas no repouso, o GC (10% e 40%,
respectivamente) apresentou porcentagem significativamente menor de
sujeitos com essas queixas quando
comparados ao GD-pré (80% e 90%,
respectivamente), porém o grupo GDpós (50% e 80%, respectivamente)
apresentou porcentagem de indivíduos
semelhante ao GC.
Quanto à piora dos sintomas à noite, o grupo diabético pré (90%) e póstratamento (70%) apresentou significativamente maior incidência de sujeitos com essa queixa do que o GC
(20%), não sendo encontrada diferença estatisticamente significativa entre GD-pré e pós.

Sensibilidade ao monofilamento 4.17

GD-pré
GD-pós
GC

Gráfico 1 Presença (%) de sensibilidade ao monofilamento 4.17 nos pés direito
e esquerdo dos sujeitos do grupo diabético (GD) pré e pós-tratamento
(n=20) e do grupo controle (GC, n=20)
Quanto à sensibilidade somatossensorial térmica, a Tabela 1 apresenta a
distribuição da amostra estudada.
No que concerne à sensibilidade
tátil, o GC apresentou 100% de sensibilidade ao monofilamento 4.17 em
todas as regiões, portanto estatisticamente superior à do grupo diabético,
tanto antes quanto após o tratamento,
em todas as áreas exceto meio-pé. No
GD, não foi constatada diferença estatisticamente significativa entre as
avaliações pré e pós-tratamento, em
todas as regiões (Gráfico 1).
Nos testes de propriocepção em
hálux e dedos, o GC exibiu porcentagem de acerto (100% em ambos) estatisticamente maior que GD-pré (respectivamente 84%, 81%), sendo que

Tabela 1 Respostas (%) quanto à sensibilidade térmica em regiões dos pés dos
sujeitos do grupo diabético (GD) pré e pós-tratamento (n=20) e do
grupo controle (GC, n=20)
Resposta (%)
Não
discrimina
Quente
ou frio
Quente
e frio

Calcanhar Meio-pé
GD-pré
GD-pós
GC
GD-pré
GD-pós
GC
GD-pré
GD-pós
GC

60 *,**
20 **
5*
25
45
15
15
35
80

35
20
0
40
35
0
25
45
100

Antepé
lateral

Antepé
medial

Hálux

55 *
20
0
30
25
5
15
55
95

40
20
0
40 *
40
10 *
20
40
90

50*
20
0
40
35
10
10
40
90

*,** representam valores significativamente diferentes

o GD-pós apresentou porcentagens
(hálux 95,6%, dedos 95%) significativamente maiores em relação ao GDpré, igualando-se ao GC, demonstrando assim melhora da sensibilidade
proprioceptiva após o tratamento.
Quanto à reprodução de movimento,
não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos
(GD-pré: 94,95%; GD-pós: 100% e
GC: 100% de acerto).
A ADM de extensão de tornozelo
do grupo controle foi significativamente maior que em GD-pré e GD-pós; os
grupos pré e pós-tratamento não diferiram entre si. A flexão de tornozelo
apresentou-se significativamente maior
em GC e GD-pós em relação ao GDpré, sendo que os grupos GC e GD-pós
apresentaram-se semelhantes. Quanto às amplitudes de inversão e eversão
do pé, observou-se que as do GC
foram significativamente maiores
que as de GD-pré e pós; o GD-pós
apresentou amplitude significativamente maior que a do GD-pré, mas
ainda diferente dos valores obtidos
pelo GC quanto à inversão, e semelhantes quanto à eversão (Gráfico 2).
O grau de função muscular dos
músculos lumbricais do pé, interósseos
plantares, tibial anterior e tríceps sural
no GC e GD-pós foi significativamente maior do que o do GD-pré bilateralmente, sendo que o GC e GD-pós
apresentaram-se semelhantes, desta-
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Tornozelo

GD-pré
GD-pós
GC

Gráfico 2 Amplitude média dos movimentos de extensão, dorsiflexão, inversão
e eversão dos tornozelos direito e esquerdo dos sujeitos do grupo
diabético (GD) pré e pós-tratamento (n=10) e do grupo controle (GC,
n=10)
cando a importância do tratamento
para a melhora do grau de função desses músculos (Gráfico 3).
Para os movimentos de dorsiflexão
de tornozelo bilateral, o GC e o GDpós apresentaram número de repetições estatisticamente maior que GDpré, não sendo encontrada diferença
estatisticamente significativa entre GC
e GD-pós, revelando aumento do número de repetições após o tratamento.
Já para eversão do pé bilateralmente e
flexão plantar do tornozelo direito, GC
e GD-pós exibiram número de repetições significativamente maiores que o
GD-pré, sendo que o GD após o tratamento se igualou ao GC (Tabela 2).

DISCUSSÃO
Há escassez de estudos científicos
sobre o tratamento fisioterapêutico de
cinesioterapia em pacientes diabéticos neuropatas, o que tornou mais dif í cil a comparação dos resultados obtidos por esta pesquisa com outras previamente publicadas.
A avaliação da neuropatia diabética pelo questionário elaborado por
Feldman et al.9 apresentou mediana de
pontuação para o GC de 1, o GD-pré
7,5 e o GD-pós 6; após as 10 sessões
de tratamento fisioterapêutico, houve
pois redução da sintomatologia. Os

Grau máximo de função muscular

GD-pré
GD-pós
GC

plantares

anterior

Gráfico 3 Presença (%) de grau máximo de função muscular (5) em músculos
dos pés dos sujeitos do grupo diabético (GD) pré e pós-tratamento
(n=20) e do grupo controle (GC, n=20). Ext. = extensor; Flex. = flexor
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sintomas mais referidos pelo GD-pré
foram dormência (80%), formigamento (80%) e queimação (70%) e estes,
segundo os pacientes, pioram à noite
(90%) e em repouso (90%). Os sintomas de dormência e queimação apresentaram queda significativa pós-tratamento, com porcentagem de sujeitos que ainda revelavam os sintomas
de 30% e 20%, respectivamente, valores semelhantes aos do GC (10% e 20%
respectivamente), evidenciando que o
grupo diabético praticamente igualouse aos indivíduos saudáveis no que se
refere à presença desses sintomas.
Os exercícios terapêuticos realizados podem ter promovido uma melhor
circulação nas extremidades dos MMII
e, dessa forma, contribuído para uma
melhor circulação no nível dos nervos
periféricos, o que facilita a perfusão
neural, reduzindo a hipóxia endoneural
e permitindo melhora na condução
nervosa, atenuando a sintomatologia
nos pacientes diabéticos durante o
período de intervenção 36 .
Na sensibilidade térmica da região
de antepé lateral, observamos maior
freqüência de não-discriminação de
quente e frio no GD-pré comparado
ao GD-pós, sendo que este se igualou
estatisticamente ao GC quanto à freqüência de discriminação das duas
modalidades. O mesmo ocorreu na
região de antepé medial, revelando
melhora da capacidade de discriminar quente e frio em ambas as regiões
- importante para evitar eventuais traumas, como queimaduras - proporcionando proteção.
Considerando que 90% dos sujeitos
do grupo de diabéticos não realizava
exercício físico, podemos inferir que
os exercícios terapêuticos podem ter
proporcionado maior recrutamento
muscular durante o período de tratamento. Há possibilidade de ter ocorrido aumento das eferências no sistema
e pode ser que esse aumento tenha
promovido redução do limiar de fibras
nervosas sensitivas, facilitando o disparo de aferências, podendo assim ter
sido observada melhora na sensibilidade térmica e redução da sintomato-
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Tabela 2 Média e desvio padrão do número de repetições dos testes funcionais
dos sujeitos do grupo diabético (GD, n=10) e do grupo controle (GC,
n=10)
Testes
Flexão de
tornozelo em pé
Extensão de
tornozelo em pé
Eversão em pé
Inversão em pé
Flexão dos dedos
sentado
Extensão dos dedos
sentado

Lado

GD-pré

GD-pós

GC

D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E

6,9±9,4 *, **
6,8±9,4 *, **
9,9±7,1 *,**
7,0±7,0 *
4,5±4,4 *,**
4,8±4,0 *,**
5,8±4,1 *
5,7±4,0 *,**
12,6±4,9 *,**
12,1±5,6 *
18,2±8,5 *,**
17,6±7,3 *

12,8±10,3 **
11,8±11,6 **
17,5±4,3 **
17,0±3,8
5,7±5,2 **
5,2±4,6 **
9,3±4,1
9,7±4,3 **
17,5±4,5 **
18,2±5,6
23,3±5,7 **
23,2±6,1 **

19,5±5,7 *
17,3±5,8 *
16,8±4,5 *
16,7±6,0 *
10,9±3,6 *
10±3,3 *
12,1±3,8 *
10,6±3,2 *
17±3,1 *
17,6±3,5 *
30,8±11,3 *
33,4±11,6 *,**

*, ** representa valores significativamente diferentes

logia. Utiliza-se freqüentemente em
fisioterapia estímulos aferentes com o
objetivo de facilitação da eferência 17.
Dessa forma, a intervenção fisioterapêutica não promoveu a regeneração de fibras nervosas acometidas pela
neuropatia diabética, mas pode ter
contribuído para o melhor funcionamento das fibras ainda íntegras, propiciando assim melhor resposta para a
sensibilidade e redução dos sintomas.
Quanto à sensibilidade tátil, todos
os sujeitos que constituíram o GC identificaram o estímulo tátil de 4.17, não
apresentando comprometimento da
sensibilidade. No GD-pré, observamos
que o calcanhar, antepé lateral e hálux
foram as regiões com menor porcentagem de diabéticos (45 a 50%) que
identificaram o estímulo de 4.17. Notese que só perceber o estímulo a partir
de 5.07 já acarreta perda de sensação
protetora, vulnerabilidade a lesões e
perda da discriminação quente/frio;
segundo o Consensus of the Diabetic
Foot18, a não-percepção desse monofilamento indica a presença de neuropatia.
Observamos que 40% dos sujeitos não
discriminaram o filamento de 5.07 nas
regiões de calcanhar e antepé-lateral
e 35% no hálux, sendo que 25% dos
indivíduos não discriminaram qualquer
dos três monofilamentos nas regiões
de calcanhar e antepé medial e 20%

no hálux e antepé lateral, demonstrando um comprometimento importante
dessa modalidade sensitiva.
Após o tratamento, não houve melhora nessa perda de sensibilidade tátil. É importante ressaltar porém que
também não houve piora durante o
período de intervenção. É possível que
os pacientes, após a realização dos
exercícios terapêuticos, tenham melhorado sua percepção em relação ao
pé; além disso, o teste realizado já era
conhecido por eles, facilitando a segunda aplicação. Também não se pode
descartar a possibilidade de ter ocorrido uma estabilização do quadro.
As fibras responsáveis pela sensibilidade térmica pertencem ao grupo Aδ
e C, são pouco mielinizadas e algumas são amielinizadas, tendo um diâmetro menor. Os receptores cutâneos
de pressão (corpúsculo de Meissner,
corpúsculo de Pacini, corpúsculo de
Ruffini e receptor de Merkel) possuem
fibras do tipo Aß e também são pouco
mielinizados 19 . As fibras pouco
mielinizadas já têm baixa velocidade de condução e são prejudicadas
pelo acúmulo de sorbitol e de sódio
intra-axonal durante a evolução da
neuropatia diabética, em ocorrência
da condição de hiperglicemia 20 . Os
sujeitos do GD podem ter mantido

glicemia elevada durante o período de
tratamento: a média pré-tratamento era
de 222,1±76,2 mg/dl e pós-tratamento de 218,3±76,8 mg/dl. Isso pode ter
contribuído para que não fosse observada melhora na sensibilidade tátil,
já que as fibras nervosas estavam submetidas aos efeitos da hiperglicemia.
Os diabéticos avaliados apresentavam uma perda proprioceptiva menor
em relação às outras sensibilidades
(térmica e tátil). Isso pode ser devido
a que a neuropatia periférica diabética apresenta progressão de acometimentos de distal para proximal e das
fibras nervosas não-mielinizadas de
pequeno calibre para as mielinizadas
de grande calibre4. Considerando esse
último aspecto, a propriocepção seria
a última a ser acometida dentre as
modalidades somatossensoriais, por
corresponder às fibras mielinizadas; no
caso, os diabéticos estudados ainda
não teriam evoluído com alteração
importante dessa sensibilidade.
Na avaliação da amplitude de movimentos articulares, observou-se que
a média para dorsiflexão foi de 7,4°
no GD pré-tratamento, enquanto no
GD-pós encontramos 14,1°, sendo esses valores estatisticamente semelhantes aos do grupo controle (15,1°). Vêse que mesmo o GC não apresentou
amplitude total de dorsiflexão, já que
o valor considerado normal é de 0° a
20°, segundo Marques14. Esse fato pode
ser devido à inatividade física de 90%
dos sujeitos do grupo controle. O ganho
de amplitude de dorsiflexão é extremamente relevante para a população
estudada pois, segundo Sauseng &
Kastenbauer21, a limitação da mobilidade da articulação do tornozelo pode
acentuar a presença de elevadas pressões plantares durante a marcha,
aumentando os riscos de ulceração.
Na prova de função muscular do
músculo extensor longo e curto dos
dedos, bilateralmente, observou-se
que a mediana dos valores de GC e
GD-pós foi grau 5 (função máxima),
valor significativamente maior que de
GD-pré (grau 4). Dessa forma, inferese a eficácia do tratamento fisiote-
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rapêutico na melhora da força dessa
musculatura que é inervada pelo
fibular profundo, que está entre os primeiros nervos a serem acometidos
pela neuropatia diabética 22,23. A prática dos exercícios terapêuticos pode ter
facilitado o recrutamento de maior
número de unidades motoras íntegras
e promovido movimento funcional.

rença significativa entre GC e GD-pós.
O tratamento fisioterapêutico, ao proporcionar melhora de força muscular
bem como amplitude de movimento
de dorsiflexão, pode melhorar a distribuição de carga entre as áreas do pé
durante a marcha; e, com a redução
dos picos de pressão, pode prevenir
possíveis ulcerações 8.

Quanto ao grau de função dos músculos flexor curto dos dedos e flexor
curto do hálux, bilateralmente, os sujeitos do GC e do GD-pós apresentaram mediana com grau de função
máximo, estatisticamente maior que
o GD-pré (grau 4); o GC e GD-pós apresentaram-se semelhantes também
quanto ao grau de função dos músculos
lumbricais do pé e interósseos plantares, novamente destacando a importância do tratamento para o ganho de
função da musculatura intrínseca do
pé. É importante ressaltar que os músculos flexor curto dos dedos e do hálux,
bem como os lumbricais do pé, são
inervados pelo nervo plantar medial,
que também se inclui entre os primeiros a serem acometidos pela neuropatia 22,23 .

Em relação ao número de repetições
nos testes funcionais, observou-se que,
para os movimentos de dorsiflexão e
eversão do complexo tornozelo-pé bilateral, o GC e GD-pós exibiram número de repetições estatisticamente
maior em relação ao GD-pré, sendo
que GD-pós se igualou ao GC. Constata-se assim ganho de resistência
muscular, importante para a realização das atividades funcionais, como
a marcha em solos estáveis e instáveis,
que exigem, além de força muscular,
resistência para a prática da atividade
durante maior período de tempo, facilitando o deslocamento de forma independente.

Quanto aos músculos tibial anterior
e tríceps sural, o GC e o GD após o
tratamento apresentaram grau de função significativamente maior em relação ao GD-pré, não existindo dife-
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Para os movimentos de flexão plantar, inversão, flexão dos dedos e extensão dos dedos, houve número de
repetições estatisticamente maior do
GD-pós em relação ao GD-pré; e o GC
apresentou número de repetições significativamente maior que o GD- pré
e o GD-pós. Destaca-se a eficácia do

tratamento com o ganho de função
muscular e conseqüente melhora da
funcionalidade.

CONCLUSÃO
O tratamento fisioterapêutico demonstrou-se eficaz na atenuação dos
sintomas de dormência, formigamento
e queimação decorrentes da neuropatia
diabética. Houve importante melhora
da sensibilidade térmica em todas as
regiões plantares, com exceção do
meio-pé. Da mesma forma, o tratamento promoveu melhora na funcionalidade de membros inferiores dos
diabéticos neuropatas, fundamentalmente pelo ganho de mobilidade articular de tornozelo e função muscular
da perna, pé e tornozelo, alcançando
graus de função e mobilidade semelhantes aos que os sujeitos controle
obtiveram. De maneira importante,
destaca-se o ganho de função de tibial
anterior e amplitude de movimento de
dorsiflexão, funções estas fundamentais para as habilidades de locomoção
independente. Infere-se que, em pacientes diabéticos neuropatas, o tratamento
fisioterapêutico aplicado neste estudo
pode prevenir incapacidades decorrentes da diminuição de funcionalidade em
membros inferiores e reduzir custos com
cuidados específicos no domicílio.
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RESUMO: Com o crescente aumento da velocidade e ritmo das atividades laborais,
o trabalhador atual sofre maior sobrecarga nas estruturas musculotendíneas.
Visando a recuperação dessas estruturas e a prevenção de lesões ocupacionais,
algumas empresas empregam o alongamento durante o trabalho (ginástica
laboral). O intuito deste estudo é analisar, por meio de eletromiografia de
superfície, a influência de exercícios de alongamento e do repouso na resposta
elétrica muscular do extensor radial longo do carpo e do trapézio superior
bilateral, em 20 sujeitos, após 30 minutos de trabalho no computador. Os
sujeitos foram divididos em dois grupos, alongamento e repouso. A análise de
parâmetros de freqüência e amplitude do sinal previamente estabelecidos
permitiu constatar que ambos os grupos apresentaram redução dos valores de
freqüência e acréscimo da amplitude do sinal após a tarefa de digitação; e,
após os exercícios de alongamento e/ou o período de repouso, houve um
aumento dos valores de freqüência e diminuição da amplitude do sinal,
indicando um estado de fadiga seguido por uma recuperação. Conclui-se que
a atividade de digitação de 30 minutos gera um estado de fadiga muscular e
que ambos os programas fisioterapêuticos, de repouso e alongamento, têm
efeito regenerador nos músculos estudados.
D ESCRITORES : Doenças ocupacionais/prevenção & controle; Descanso;
Eletromiografia/ métodos; Exercício
ABSTRACT : Labour activities increasing speed and rhythm have led to
overcharge on workers' muscle-tendon structures. Aiming at recovering such
structures and preventing occupational lesions, some companies have
adopted stretching exercises during working time. This study aimed at
analysing the influence of stretching exercises and of rest, after a 30-minute
period of computer typing, onto muscular electric activity in long radial
extensor of the carpus and bilateral superior trapezius muscles, by means
of surface electromyography. Twenty subjects were divided into two groups,
stretching and rest. The analysis of previously defined signal frequency and
amplitude allowed assessing, in both groups, frequency reduction and
amplitude increase after the typing task; and, after stretching exercises
and/or the rest period, there was a frequency increase and signal amplitude
decrease, hence indicating a state of fatigue followed by recovery. The
conclusion is there was muscle fatigue after 30 minutes typing in the studied
groups, and that both rest and stretching physical therapy programs are
effective for recovering the analysed muscles.
K EY WORDS : Electromyography /methods; Exercise; Occupational diseases/
prevention & control; Rest
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Repouso e alongamento para digitadores

INTRODUÇÃO
A história do homem moderno e sua
correlação com o trabalho é marcada
não só por grandes mudanças na qualidade de vida da sociedade, como
também pela forma de realização das
tarefas. Desde o surgimento das máquinas de fiar, do tear mecânico e da
máquina a vapor, no final do século
XVIII, passando pela Revolução Industrial, tratava-se de adaptar o homem
à máquina, com péssimas condições
de trabalho. Só em meados do século
XX é que se passou a buscar adaptar a
máquina ao homem, visando o bemestar, a saúde e o conforto do trabalhador1. Surgiram os primeiros conceitos de ergonomia e antropometria, estudando-se aspectos do trabalho (umidade, barulho, temperatura, luminosidade, medidas de bancadas, entre
outras) e sua relação com o bem-estar
do trabalhador 2,3.
Para realizar a análise ergonômica,
assim como o conforto do trabalhador,
utiliza-se a eletromiografia de superfície (EMG), uma técnica que registra
os potenciais de ação musculares que
ocorrem espontaneamente ou em resposta à ativação muscular voluntária1,4,5. Essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo, para analisar a
atividade elétrica muscular em determinada tarefa, ou a eficácia de uma
modificação no posto de trabalho 1.
Também pode ser utilizada na detecção de alterações na resposta muscular durante a contração voluntária,
resposta esta que pode ser indicativa
de fadiga muscular5,6, a qual é caracterizada por uma diminuição das taxas
de disparo das unidades motoras e
aumento da amplitude do sinal, levando a uma alteração nas propriedades
espectrais, conforme estudo de
Luttmann et al.5, que criaram um método para melhor visualização das respostas obtidas após análise EMG − o
método JASA.
No aspecto fisiológico, a fadiga
pode ocorrer após trabalho dinâmico
durante longos períodos, assim como
em uma contração muscular estática
prolongada, que resulta na diminuição

da oxigenação dos tecidos contráteis,
ou isquemia, reduzindo a capacidade
de produção da força muscular, gerando desconforto e potencializando lesões 7. Para minimizá-la, podem ser
aplicados os alongamentos, que são
manobras terapêuticas para aumentar
o comprimento das estruturas elásticas dos tecidos moles encurtados, visando a prevenção de lesões novas ou
recorrentes, o aumento do desempenho durante a atividade, a redução da
resistência passiva dos componentes
viscoelásticos, melhora na postura,
analgesia e relaxamento da mente 8-11.
Este estudo tem por objetivo avaliar a
atividade elétrica muscular apresentada após 30 minutos de trabalho com
computador, analisando a influência
dos alongamentos e do repouso nos
sinais EMG de superfície nos músculos
extensor radial longo do carpo e trapézio
superior, bilateralmente, na recuperação
dessa resposta e na prevenção de lesões ocupacionais.

METODOLOGIA
Este é um estudo experimental com
20 indivíduos, de ambos os sexos, sendo 10 homens e 10 mulheres (26,3±2,4
anos, 68,4±9,7Kg, 165,6±12,1cm),
digitadores, sem história prévia de lesões ocupacionais e algias em membros superiores. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da UNIVAP sob o protocolo n° L062/
2003/CEP. Foi realizado em um laboratório que possui os ajustes ergonômicos necessários a cada indivíduo.
Os indivíduos preencheram um
questionário aberto que abordava as
seguintes questões: percentual de uso
do computador realizando a tarefa de
digitação durante sua atividade
ocupacional diária; história prévia de
queixas de dores ou lesões ocupacionais
na região dos membros superiores
(MMSS) e coluna cervical; e tempo
(em minutos) necessário para começar a apresentar algum incômodo ou
desconforto na região dos MMSS, durante a tarefa ininterrupta de digitação.
Foram excluídos deste estudo os
indivíduos que não realizam diaria-

mente a atividade de digitação por
pelo menos 70% do seu período de trabalho, assim como aqueles que apresentaram história prévia de lesões
ocupacionais e/ou queixas álgicas nos
grupos musculares estudados.
Todos os indivíduos foram informados sobre o estudo e a divulgação dos
dados, mediante preenchimento voluntário de um termo de consentimento.

EMG
Os sinais foram coletados utilizando um eletromiógrafo (EMG System do
Brasil Ltda,) de 8 canais, banda de freqüência de 20 a 500 Hz e ganho de
amplificação de 1000 vezes, sendo 20
vezes no eletrodo bipolar pré-amplificado e 50 vezes no segundo estágio
de amplificação, com rejeição de
modo comum >120 dB e impedância
de entrada >10 MOhms. Os dados foram convertidos digitalmente por
conversor A/D de 12 bits de resolução
e freqüência de amostragem de 2 kHz
em cada canal.
Para captação dos potenciais de
ação, utilizaram-se eletrodos ativos
bipolares de superfície (EMG System
do Brasil Ltda.) compostos por duas
barras retangulares paralelas de prata
de 10 mm de comprimento, 2 mm de
espessura, espaçados 10 mm entre si,
e um pré-amplificador diferencial com
ganho de amplificação 20 vezes,
encapsulados em resina para reduzir
efeitos de interferências eletromagnéticas e outros ruídos. Além dos eletrodos ativos, utilizou-se um eletrodo de
referência constituído de uma placa
metálica, posicionado na articulação
rádio ulnar distal do membro superior
direito. Também fez-se uso de fita adesiva e lápis dermográfico para marcação da posição e fixação dos eletrodos.
Para o posicionamento dos eletrodos no músculo extensor radial longo
do carpo, devido à proximidade dos
músculos extensores de punho e dedos na região do antebraço e a sobreposição do músculo braquiorradial em
parte de seu ventre muscular, colocouse o membro superior em pronação
total de antebraço e flexão de 90° de
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cotovelo, encontrando um posicionamento do eletrodo em uma distância
de 3 cm, em um ângulo de 45°, partindo do epicôndilo lateral, de forma
paralela ao sentido das fibras musculares. Para o músculo trapézio superior,
o eletrodo foi posicionado no centro
do ventre muscular, encontrando o
posicionamento através da palpação
das estruturas, em torno de 6 cm a partir da articulação acrômio-clavicular
em direção à coluna cervical. Visando um posicionamento adequado dos
eletrodos, além da palpação das estruturas, também foi realizada a prova de função muscular do músculo
pesquisado, seguindo parâmetros da
literatura12,13. Vale ressaltar que foram
tomados todos os cuidados durante a
colocação dos eletrodos a fim de evitar a interferência (crosstalk) de músculos adjacentes conforme recomendações da International Society of
Electrophysiology and Kinesiology.
Previamente à colocação dos eletrodos, realizou-se a limpeza da pele
com álcool 73,4%, além de uma pequena quantidade de gel, utilizado
como meio condutor, reduzindo assim
a resistência elétrica do tecido, diminuindo os ruídos gerados entre as
interfaces.

Protocolo
Os indivíduos foram divididos em
dois grupos, contendo cinco homens
e cinco mulheres cada, sendo que em
um grupo estudaram-se os efeitos da
pausa ativa, ou seja, pausa da atividade laboral com exercícios de alongamentos (grupo alongamento, GA) e,
no outro grupo, estudaram-se os efeitos da pausa passiva, ou seja, na forma de repouso (grupo repouso, GR).
No GA os sujeitos foram analisados
previamente com uso de EMG de superfície no extensor radial longo do
carpo e trapézio superior bilateral,
avaliando os sinais em duas situações:
durante repouso dos membros superiores na coxa e com posicionamento
dos membros superiores no apoio de
teclado, mantendo extensão de punho
com flexão de dedos com uma força
constante de 2 Kgf por contração mus-
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cular isométrica, mensurada por um
dinamômetro manual (Kratos Equipamentos Industriais Ltda.), com capacidade de 100 Kgf. Esse grupo realizou a
atividade de digitação de um texto
previamente estabelecido durante 30
minutos e, ao final desse período, foi
feita nova (segunda) coleta de EMG
estática, com manutenção da força em
2 Kgf, como na inicial; após uma pausa
ativa de 10 minutos, com exercícios de
alongamentos passivos para extensores
de punhos e dedos (3 X 30 segundos),
trapézio superior (3 X 30 segundos) e
paravertebrais (2 X 30 segundos) foi
feita a coleta final de sinais EMG da
mesma maneira que as anteriores, sendo que os dados eletromiográficos foram registrados por 10 segundos.
O período de digitação de 30 minutos foi estabelecido após análise dos
questionários preenchidos antes do
início do estudo, em que a maioria dos
indivíduos relatou apresentar certo incômodo ou desconforto nos MMSS
após 30 minutos de atividade contínua de digitação.

um estado de fadiga em um sinal EMG
não depende somente da fadiga, mas
também da produção de força muscular;
assim, um aumento na amplitude do
sinal EMG no tempo pode ter como
causas um acréscimo da produção de
força muscular ou o desenvolvimento
de um estado de fadiga6. Dessa forma, adotou-se a manutenção de força, visando minimizar as variáveis na
coleta EMG.
Foi adotada a forma de coleta estática, pois a interpretação das variáveis
do espectro de freqüência do sinal
EMG na contração dinâmica pode ser
dificultada devido a mudanças na força, pelos movimentos, alterações de
comprimento da fibra muscular, movimento da junção neuromuscular em
relação à posição dos eletrodos, ou
alterações no número de unidades
motoras ativas durante esse tipo de
contração 15 .
Utilizou-se o período de manutenção do alongamento de 30 segundos16,17. Foi escolhida a forma passiva
manual de alongamento realizada
pelo próprio voluntário (auto-alongamento), por ter a vantagem de ser de
mais fácil compreensão 8,18,19 .

O uso da contração muscular submáxima estática durante a coleta EMG
seguiu o estudo de Hansson et al.14,
que concluiu que a contração submáxima de referência apresenta menor
variação nos dados comparados “entre sujeitos” do que quando utilizada
contração voluntária máxima como
referência. Além disso, a indicação de

O segundo grupo (GR) seguiu protocolo semelhante, realizando, ao invés dos exercícios de alongamento,
uma pausa passiva de 10 minutos. A
seqüência da coleta pode ser observada na Figura 1.

Grupo alongamento

Grupo repouso

Coleta EMG inicial - mãos na coxa / apoio na bancada
Digitação durante 30 minutos
Segunda coleta EMG
Alongamentos durante 10 minutos

Repouso durante 10 minutos

Coleta EMG final
Figura 1 Diagrama ilustrativo da seqüência de ações dos grupos alongamento e
repouso
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Análise dos dados

Análise estatística
Os parâmetros normalizados FM,
FMD e VMQ foram analisados pelo
teste pareado não-paramétrico de
Wilcoxon, devido à não-normalidade

5

Atividade
atividadeelétrica
elétrica

A densidade espectral de freqüência
foi obtida pela Transformada Rápida
de Fourier (FFT) de segmentos do sinal de 2048 pontos após aplicação de
janela do tipo hanning com sobreposição de 50%. Em seguida, foram obtidos os parâmetros freqüência média
(FM) e freqüência mediana (FMD) e
valor médio quadrático (VMQ), no
domínio do tempo; os valores obtidos
foram normalizados pelos valores da
coleta inicial, ou seja, pelos dados
apresentados na coleta realizada com
as mãos apenas posicionadas sobre as
coxas, utilizando o software MATLAB ®
6.0. Os registros foram avaliados quanto à integridade (não-ocorrência de artefatos tais como mau contato nos eletrodos) e filtrados digitalmente por um
filtro de ordem II, passa-banda de 5 a
250 Hz do tipo butterworth, em sentido direto e reverso, evitando dessa
forma alteração de fase nas componentes do sinal.

4
3
2
1
0

Mãos
noteclado
teclado
mãos no

Após
digitação
pós
digitação

Fase
fase
Figura 3 Média da atividade elétrica do músculo extensor radial longo do
carpo D, aferida nas posições mãos no teclado, após digitação e após
repouso, pelo parâmetro FMD, indicando fadiga muscular após
digitação e subseqüente recuperação
dos dados, comparando-se os valores
antes e após a digitação e antes e após
o repouso e/ou alongamento. As diferenças foram consideradas significantes para p< 0,05.

RESULTADOS
Os resultados encontrados após a
aplicação do teste de Wilcoxon para
dados não-paramétricos atestaram que

2,0
1,8

Atividade
elétrica
atividade elétrica

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

Mãos
teclado
mãosno
no teclado

Após
repouso
pós repouso

Valor mínimo
Valor Máximo
Valor
máximo
Valor Mínimo
75%
75%
25
25%%
Mediana
Median

Após
digitação pós
Após
repouso
pós digitação
alongamento
Fase
fase

Valor mínimo
Valor Máximo
Valor
máximo
Valor Mínimo
75%
75%
25
25%%
Mediana
Median

Figura 2 Média da atividade elétrica do músculo extensor radial longo do
carpo D, aferida nas posições mãos no teclado, após digitação e após
alongamento, através do parâmetro FMD, indicando fadiga muscular
após digitação e subseqüente recuperação

o VMQ aumentou após a tarefa de
digitação de 30 minutos e diminuiu
após a realização dos exercícios de
flexibilidade e/ou período de repouso
de 10 minutos, indicando que esse
período de digitação gera uma alteração na atividade elétrica muscular
condizente com o estado de fadiga
muscular; e tanto os exercícios de flexibilidade quanto o período de repouso
têm efeito regenerador desse estado. O
mesmo ocorreu com os parâmetros FMD
e FM, cujos valores diminuíram após a
digitação e aumentaram posteriormente às atividades de repouso ou alongamento, indicando fadiga muscular
seguida de recuperação (Tabelas 1 e
2; Figuras 2 e 3).
A análise estatística evidenciou que
os dados avaliados são significantemente diferentes quando comparadas
as fases (mãos no teclado x após digitação x após alongamento / repouso)
em ambos os grupos, porém sem diferença estatística quando comparados
o alongamento e o período de repouso
na eficácia da recuperação.

DISCUSSÃO
Neste estudo, ambos os grupos apresentaram uma diminuição dos valores
FMD e FM e um aumento do VMQ
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Tabela 1 Média da atividade elétrica dos músculos estudados (em mV) no grupo
alongamento, aferidos nas posições mãos no teclado, após digitação e
após alongamento, pelos parâmetros VMQ, FM e FMD (dados
normalizados)
Grupo muscular
Extensor radial
longo do carpo D
Extensor radial
longo do carpo E

Trapézio D

Trapézio E

VMQ

FM

FMD

Fase

2,96
5,02
1,40
4,14
9,41
2,97
4,94
7,91
2,60
2,88
4,25
1,64

1,27
1,04
1,51
1,58
1,10
1,93
1,18
0,97
1,37
1,23
1,03
1,59

1,17
0,93
1,65
1,55
1,06
2,07
1,36
1,11
1,69
1,34
1,04
1,55

Mãos no teclado
Após digitação
Após alongamento
Mãos no teclado
Após digitação
Após alongamento
Mãos no teclado
Após digitação
Após alongamento
Mãos no teclado
Após digitação
Após alongamento

D = direito; E = esquerdo

Tabela 2 Média da atividade elétrica dos músculos estudados (em mV) no
grupo repouso, aferidos nas posições mãos no teclado, após digitação
e após repouso, pelos parâmetros VMQ, FM e FMD (dados
normalizados)
Grupo muscular
Extensor radial
longo do carpo D
Extensor radial
longo do carpo E

Trapézio D

Trapézio E

VMQ
1,88
2,41
1,70
3,23
4,80
2,72
2,33
3,46
1,67
2,39
4,23
1,63

FM
1,40
1,26
1,55
1,28
0,97
1,44
1,37
1,13
1,56
1,33
1,15
1,37

FMD
1,96
1,64
2,45
1,69
1,15
1,77
1,84
1,53
2,06
1,50
1,17
1,65

Fase
Mãos no teclado
Após digitação
Após repouso
Mãos no teclado
Após digitação
Após repouso
Mãos no teclado
Após digitação
Após repouso
Mãos no teclado
Após digitação
Após repouso

D = direito; E = esquerdo

após 30 minutos da atividade de digitação; e, após os exercícios de alongamento e/ou o período de repouso,
aumento dos valores FMD e FM e diminuição do VMQ. Esses valores, cuja
análise mostrou serem estatisticamente significativos, indicam que, após a
atividade de digitação, ocorre um estado de fadiga e, em ambas as situações, (alongamento ou repouso), há
uma recuperação da fadiga nos músculos estudados.
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O uso da EMG de superfície para
análise da fadiga muscular, assim
como os parâmetros VMQ, FM e FMD,
são amplamente abordados em literatura. Os resultados aqui encontrados
são corroborados por vários outros estudos. Chabran et al.20 encontraram
um decréscimo da FM devido à perda
de força, provavelmente por fadiga
muscular; Svensson et al.21 observaram
um decréscimo significante da FM e
um consistente acréscimo do VMQ

após atividade prolongada de baixa
intensidade, sugestiva de fadiga muscular; Luttmann et al.5 encontraram
decréscimo da FM e acréscimo da atividade elétrica e amplitude de pico
EMG, indicativos de fadiga associada
a uma maior força muscular utilizada
para realizar a mesma tarefa; e Masuda
et al.22 relataram que os valores da
FMD decrescem quando comparados
aos valores iniciais em atividades de
contração estática e dinâmica durante
um longo período.
Diferentes desses são os achados de
Gerdle et al.15 e Gerard et al.23, que
não encontraram correlação ou mudanças significativas nos parâmetros
VMQ e FM na análise da fadiga muscular, devido provavelmente ao uso de
metodologias distintas.
As alterações das características do
sinal EMG durante a fadiga ocorrem
devido a uma diminuição da taxa de
disparo das unidades motoras e a um
aumento na amplitude do sinal, gerando modificação nas propriedades
do espectro, detectados principalmente durante uma contração sustentada
e prolongada24. No grupo submetido a
exercícios de alongamento, a recuperação desse sinal, após o estado de
fadiga, pode ser explicada provavelmente pelas adaptações agudas do
alongamento. Devido ao estímulo gerado no tecido muscular, ocorre uma
resposta viscoelástica pós tensão aplicada, que leva a relaxamento, diminuição da dor e da rigidez muscular, além
de proporcionar bem-estar e diminuição de ansiedade, devido à liberação
de opióides endógenos no plasma
(ß-endorfina e ß-lipotrofina)9,18,25,26.
Quanto aos indivíduos submetidos
ao período de repouso, segundo Kisner
e Colby8, a recuperação ocorre quase
que de forma total após 3 a 4 minutos
de inatividade, pela restauração das
reservas de energia e oxigênio e remoção do ácido lático. Ainda segundo esses autores, quando realizado um
exercício leve durante esse período, a
recuperação ocorre mais rapidamente.
A análise estatística evidenciou que
tanto o alongamento quanto o perío-
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do de repouso se mostraram significativamente eficientes na recuperação
dos valores medidos após a tarefa de
digitação; e, quando comparados entre si, o grupo submetido aos exercícios de alongamento apresentou maior
percentual de recuperação do estado
de fadiga, porém sem diferença estatística significativa.

em questão na melhora da qualidade
de vida do trabalhador, o que constitui
uma limitação. Estudos realizados em
período maior, com aferições programadas, poderá apresentar resultados
mais conclusivos quanto aos benefícios do alongamento e do repouso
durante a atividade laboral para o trabalhador em digitação.

Vale ressaltar que apenas foi avaliada a influência dos exercícios de alongamento e do repouso na atividade
mecânica de digitação, ou seja, apenas um dos fatores mecânicos responsáveis pela fadiga muscular, não se
avaliando outros fatores como os psicológicos (pressão, estresse, entre
outros) e posturais. Vale ressaltar que
este estudo apenas avaliou o efeito
agudo do alongamento e do repouso
na recuperação da fadiga muscular,
não tendo como intuito mensurar efeitos crônicos (a longo prazo) das pausas

O presente estudo utilizou-se da
técnica de normalização do sinal
EMG, pois segundo alguns estudos,
pequenas alterações de posicionamento dos eletrodos durante as coletas desaparecem com esta técnica 27. Além
deste aspecto, um grande problema na
análise do sinal EMG e sua interpretação está relacionado com os diferentes sinais adquiridos em diferentes
músculos, sujeitos ou provas. Assim,
ao utilizar a normalização do sinal
EMG, diminuem-se as variáveis de
comparação dos sinais, ou seja, reduz

a variabilidade intersujeitos, facilitando comparações entre diferentes estudos 28,29. Para finalizar, analisando as
diversas dificuldades encontradas em
realizar a coleta eletromiográfica no
próprio ambiente de trabalho, devido
principalmente aos ruídos do ambiente, o que prejudicaria a aquisição e
conseqüente análise dos dados, o trabalho foi limitado ao laboratório. Um
estudo in loco poderia proporcionar
dados mais conclusivos, aproximandose da realidade das atividades diárias.

CONCLUSÃO
Conclui-se que ambas as situações,
repouso ou alongamento, mostraramse eficazes para a recuperação do estado de fadiga muscular dos músculos
estudados, após atividade de digitação
de 30 minutos.
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RESUMO: Este estudo visou comparar a deposição de aerossol no pulmão mediante
o uso do nebulizador ultra-sônico (US), sem e com utilização de válvula de
pressão positiva expiratória final (PEEP), comparando ainda duas pressões da
válvula, de 5 cmH2O e 10 cmH 2O. Doze voluntárias jovens e saudáveis foram
submetidas à inalação do radioaerossol Tc99m gerado por nebulizador US em
três fases: controle (com expiração sem resistência) e nebulizações associadas
a PEEPs de 5 cmH2O e de 10 cmH2O. Para analisar a deposição de aerossol,
foram delimitadas regiões de interesse (ROIs) em ambos os pulmões, cada qual
subdividido nas regiões central, intermediária e periférica; foi considerada a
contagem total do radioaerossol em cada ROI. Os dados foram analisados
estatisticamente. A deposição de aerossol foi maior quando a válvula de PEEP
foi acoplada ao nebulizador. A análise mostra que, em ambos os pulmões, as
regiões central (p=0,012) e intermediária (p=0,01) apresentaram maior deposição
do aerossol quando usada a PEEP. Na região periférica houve diferença entre os
dois pulmões. A comparação entre os dois níveis de pressão não mostrou diferença
significativa. Os dados sugerem que o uso de uma válvula de PEEP associada à
nebulização US pode aumentar a deposição do aerossol, otimizando a terapêutica
inalatória.
D ESCRITORES : Aerossóis; Nebulizadores e vaporizadores; Pulmão/cintilografia;
Respiração com pressão positiva
ABSTRACT: This study aimed at comparing aerosol deposition onto lungs using
an ultrasonic (US) nebulizer, with and without using a positive end expiratory
pressure (PEEP) valve, also comparing two valve pressures, 5 cmH2O and 10
cmH 2O. Twelve young healthy volunteers were submitted to Tc99m
radioaerosol inhalation generated by US nebulizer in three stages: without
PEEP (control) and with PEEP of 5 cmH 2O and of 10 cmH 2O. In order to
analyse aerosol deposition, regions of interest (ROI) were outlined in both
lungs, each subdivided into central, intermediate, and peripheral regions;
the number of Tc99m deposited particles was counted in each ROI. Data
were statistically analysed. Aerosol deposition was higher when using the
PEEP valve attached to the nebulizer. In both lungs, deposition when using
PEEP was higher in central (p=0,012) and intermediate (p=0,01) regions. In
the peripheral regions a difference was found between lungs. Comparison
between pressure levels did not show any statistical significance. Data suggest
that the use of PEEP valve associated to US nebulizer may increase aerosol
deposition, thus improving therapeutic inhalation.
K EY WORDS: Aerosols; Lung/radionuclide imaging; Nebulizers and vaporizers;
Positive pressure respiration

FISIOTERAPIA
E PESQUISA
2007;29-35
14(1)
FISIOTERAPIA
E PESQUISA
2007; 14(1):

29

INTRODUÇÃO
A aerossolterapia consiste na pulverização de partículas sólidas ou líquidas no trato respiratório; as partículas
ficam suspensas no ar de maneira a tornarem-se respiráveis1. Dentre os vários
objetivos dessa terapêutica, destaca-se
a inalação de fármacos, principalmente
broncodilatadores e corticóides, que
vão agir no próprio sítio de ação nas
vias respiratórias, e por isso tem importância no momento da agudização em
algumas patologias como asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas,
entre outras 2. Um aspecto importante
do uso da aerossolterapia é a redução
de efeitos colaterais1 e a alteração da
reologia do muco pela hidratação das
secreções, facilitando assim a depuração mucociliar.
Vários fatores influenciam a deposição dos aerossóis, como o tamanho,
a forma e o movimento das partículas3-6,
o fluxo ventilatório durante a inalação 7 - 9, a expansão pulmonar durante
a administração do aerossol 7,10,11, a
anatomia das vias aéreas, a mecânica respiratória e a interface entre o
nebulizador e o paciente, tipos de
nebulizadores 1,2 , entre outros 12,13. Em
virtude de suas vantagens, a nebulização vem sendo estudada visando o
melhor aproveitamento da técnica e
um conhecimento mais específico dos
aparelhos utilizados em sua realização.
Os nebulizadores a jato (NJ) e ultrasônico (US) são os dois tipos de equipamentos freqüentemente usados na
clínica, que se diferenciam pelo princípio físico gerador da névoa; são bastante utilizados para veicular medicação por via inalatória 14. Nos nebulizadores US, o efeito piezoelétrico é o
responsável pela formação do aerossol,
onde uma força mecânica (expansão
e compressão) é aplicada ao cristal de
quartzo ocasionando uma vibração
com freqüência de 1 a 3 MHz, transmitida à superfície da solução com
medicamento, que é assim pulverizada em pequenas partículas 10,15. Dentre
as vantagens atribuídas ao US podemse citar: são silenciosos, não necessitam da coordenação do paciente, não
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usam gases propelentes, o volume r e sidual (morto) é pequeno, a nebulização é rápida, a quantidade de solução
usada é pequena e permite o uso
concomitante de várias drogas. Contudo, há desvantagens como o custo
do equipamento, uma maior deposição da droga na orofaringe, possibilidade de contaminação pela limpeza
inadequada e aumento da temperatura, que pode alterar o princípio ativo
de algumas drogas termossensíveis1,6.
Os relatos da literatura mostram
divergências quanto à deposição pulmonar do aerossol, quando comparados os NJ e US 11,16,17. Hardy et al.5,
comparando quatro nebulizadores,
sendo três NJ e um US, demonstraram
que a proporção da deposição pulmonar do aerossol varia consideravelmente entre os nebulizadores. Também sugerem que o US foi pouco eficaz se
comparado aos outros, com uma deposição pulmonar de apenas 2% das
partículas inaladas. Já no estudo de
Gessler et al.18, comparando NA e US
na hipertensão pulmonar severa em
adultos, a quantidade de aerossol liberado para inalação do paciente é
seis vezes maior no US comparado ao
NJ. Esses autores sugerem também que
a aplicação do US acarreta mais eficiente deposição alveolar de drogas
vasoativas se comparado ao NJ.
Estudos prévios realizados em nosso laboratório19 compararam a deposição pulmonar de aerossol gerado por
nebulizador ultra-sônico e a jato (fluxo de 8 l/min) e atribuíram ao último
maior eficácia. Posteriormente foi
realizado outro estudo que demonstrou
maior deposição de radioaerossol nos
NJ quando foi associado a um retardo
expiratório.
A aplicação de pressão positiva na
expiração em respiração espontânea,
como modalidade de tratamento, tornou-se difundida quando Falk et al.20
demonstraram maior eficácia na
expectoração de pacientes portadores
de fibrose cística com a utilização de
pressão positiva expiratória em relação à fisioterapia respiratória convencional. Christensen et al.21 observaram
melhora significativa no pico de flu-

xo expiratório em pacientes asmáticos com a associação da pressão positiva expratória ao β-agonista.
Frente à controvérsia existente na
literatura, à escassez de estudos que
avaliem o desempenho dos nebulizadores utilizados em nossa prática clínica e à necessidade de estudos de
avaliação da utilização de dispositivos que otimizem a efetividade da deposição pulmonar pela via inalatória,
o objetivo deste estudo foi analisar o
efeito da pressão positiva expiratória
final (PEEP, positive end expiratory
pressure, sigla aqui mantida por seu
uso consagrado) na deposição pulmonar associada ao US, bem como avaliar o efeito da variação da PEEP de
5 cmH 2O para 10 cmH2O na deposição do radioaerossol pulmonar.

METODOLOGIA
Participaram do estudo 12 voluntárias do sexo feminino, com idade média de 25±4,1 anos, não-fumantes e
sem história prévia de doença pulmonar. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
e a participação das voluntárias foi
realizada mediante o consentimento
prévio e por escrito, após conhecimento do protocolo, conforme resolução
do Conselho Nacional de Saúde.
Inicialmente as voluntárias foram
submetidos a uma avaliação clínica
que constou de anamnese, medidas de
pressão inspiratória máxima, pressão
expiratória máxima (Manovacuômetro
Marshall Town - Instrumentation Industry,
EUA), medida do pico de fluxo expiratório (Peak Flow Meter Astech - Center
Laboratories) e ausculta pulmonar.
O radioaerossol utilizado para análise da deposição pulmonar foi o
Tc99m (Tecnésio 99m) associado ao
DTPA (ácido dietilenotriaminopentacético)22 cuja meia-vida é de 6 horas,
numa atividade entre 25-30 mCi. O
volume da solução foi completado
com soro fisiológico a 0,9% até alcançar o volume total de 3 ml.
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A inalação foi realizada na posição
sentada durante 5 minutos com uso de
uma boquilha conectada a uma válvula
unidirecional destinada aos fluxos
inspiratório e expiratório. Todas as voluntárias utilizaram clipe nasal e foram previamente orientados a usarem o padrão
de respiração diafragmático de maneira
lenta e profunda, realizando uma pausa
inspiratória durante 3 segundos.
O estudo foi realizado em três fases, com intervalo mínimo de sete dias
entre elas:
FASE 1 (controle): foi realizada com a
inalação do aerossol gerado pelo
nebulizador US-800 (Icel), com vazão de 0,8 a 1 l/min, e com o tamanho das partículas variando entre 0,5 e 10mm (informação técnica fornecida pelo fabricante).
FASE 2 Grupo 1 (PEEP de 5 cmH2O):
as voluntárias fizeram nova inalação, com o mesmo nebulizador US,
dessa vez associando à válvula de
PEEP (Spring Loaded) com pressão
de 5 cmH2O, com o resistor de fluxo conectado à válvula unidirecional (para adaptação da válvula de
PEEP foram usados 2 tubos em "T",
para permitir a conexão do nebulizador, a colocação da válvula de
PEEP, a conexão da boquilha para
inalação do aerossol pela voluntária e também uma válvula unidirecional inspiratória, para evitar
o aumento da resistência na fase da
inspiração).
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Para a análise da deposição do
aerossol nas diversas áreas pulmonares foram delimitadas regiões de interesse (ROIs), uma para cada pulmão,
denominadas posterior direito e posterior esquerdo, de acordo com o protocolo estabelecido 23. Para analisar a
deposição nas diferentes áreas, o pulmão foi dividido em regiões central,
intermediária e periférica, de acordo
com protocolo padronizado23. A comparação entre a deposição do aerossol
em cada pulmão teve como parâmetro
o número de contagens captadas pela
gama-câmara em cada ROI, que foi
comparado nas fases controle (apenas
a US) e experimental (com a utilização de PEEP), além de se compararem os grupos dos dois níveis de PEEP.
Os ROIs delimitados eram gravados
no computador após a primeira fase e
transportados para analisar a segunda
fase, a fim de assegurar que as áreas
estudadas teriam as mesmas dimensões e limites.
Para análise estatística foi usado
inicialmente o teste de KomogorovSminorf para avaliar a distribuição dos
dados que, posteriormente, foram analisados de forma não-paramétrica,
pareada, aplicando-se o teste de
Wilcoxon, considerando-se significativa a diferença quando p<0,05.
*

RESULTADOS
A deposição de aerossol gerado pelo
US quando acoplado a válvula de
PEEP, sem diferenciar o valor da pressão, foi maior do que sem a mesma.
No ROI posterior direito, a média de
contagem foi de 111168±35364 para a
fase controle (s/PEEP) e 156846,1±38054
para a fase experimental (c/PEEP). No
ROI posterior esquerdo, a média de contagem foi de 14113,1±40529,8 para a
fase controle (s/PEEP) e 157794,5
±37274,9 para a fase experimental (c/
PEEP); p=0,017 (Figura 1).
Na análise da deposição nas diferentes áreas dos pulmões, observouse variação na contagem da seguinte forma: na região central direita a
média da contagem de partículas foi
de 38988,1±13047,52 para a fase
controle e 61066,3±13898,5 para a
fase experimental. A região central
esquerda apresentou média de
40516,3±15526,9 para a fase controle e 66239,5±14973,5 para a fase
experimental. Em ambos os pulmões,
nessa região foi maior a deposição
do aerossol na fase experimental
(com a válvula de PEEP) (p=0,012).
Esses dados são mostrados na Figura 2.
*

FASE 3 Grupo 2 (PEEP de 10 cmH20):
as voluntárias fizeram nova inalação, com o mesmo nebulizador US,
dessa vez associado à válvula de
PEEP (Spring Loaded) com pressão
de 10 cmH20, com a mesma adaptação da fase 2; nesta fase foi aumentado o valor da PEEP.
Ao final de cada fase as voluntárias
foram imediatamente submetidas à
leitura em uma gama-câmara (General
Electric Starcan 3200) adquirindo-se
imagens dos campos pulmonares com
matriz de 128x128 durante três minutos na incidência posterior, visto que
essa incidência engloba a maior parte do volume pulmonar.

Figura 1 Média da contagem total na fase controle e na fase experimental (com
utilização da PEEP) nos pulmões direito e esquerdo (p<0,017)
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*

*

riférica esquerda observou-se maior
deposição de aerossol pulmonar na
fase experimental (com a válvula de
PEEP), com médias de contagens de
34514,2±13063,9 para a fase controle
e 44340,2±9133,3 para a fase experimental (p=0,05, Figura 4).
Na análise qualitativa das imagens
cintilográficas obtidas, percebe-se a
diferença no padrão de distribuição do
aerossol pulmonar. As partículas do
radioaerossol geradas pelo nebulizador
US associado à PEEP mostraram-se
distribuídas em maior proporção nas
regiões central e intermediária (Figura 5 A e B). Observou-se ainda deposição extrapulmonar em algumas voluntárias.

Figura 2 Média da contagem total de partículas depositadas nas fases controle e
experimental (com utilização da PEEP) na região central dos pulmões
direito e esquerdo (p=0,012)
A região intermediária direita também apresentou deposição maior do
aerossol na fase experimental (com a
válvula de PEEP). A média foi de
39940±13731,5 para a fase controle e
57349,8±14946,8 para a fase experimental (p=0,012). A região intermediária esquerda apresentou média de
42136,1±13061,8 para a fase controle
e 57069,7±12086,1 para a fase experimental, sendo essa diferença também
*

significativa (p=0,01, Figura 3).
Na região periférica observou-se
um comportamento diferente para os
pulmões direito e esquerdo. Não foi
observada diferença significante na
deposição de aerossol na região periférica direita, que apresentou média
de 35028,1±12185,1 para a fase controle e 43367,5±11113,8 para a fase
experimental. Contudo, na região pe*

DISCUSSÃO E
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no presente
estudo sugerem que a acoplagem da
PEEP ao nebulizador US proporciona
aumento na deposição pulmonar em
relação à nebulização com o fluxo
expiratório livre. Embora os estudos
sobre nebulizadores associados à PEEP
sejam ainda escassos para confrontar
com estes resultados, de uma maneira geral, este estudo segue a direção
de trabalhos que utilizaram a pressão
positiva expiratória (PEP) na nebulização a jato24,25.
Machado e colegas 26 observaram
que o efeito alcançado com o tratamento de broncodilatador inalado por
um nebulizador a jato associado à
resistência expiratória foi superior ao tratamento broncodilatador sem resistência expiratória. O'Doherty e Thomas 27
encontraram que, em respiração espontânea, ocorre um aumento no efeito do medicamento inalado por um
nebulizador a jato quando associado
à PEEP, o que justificam por esta ter a
propriedade de dilatar as vias aéreas e
melhorar a distribuição da ventilação.

Figura 3 Média da contagem total de partículas depositadas nas fases controle e
experimental (com utilização da PEEP) na região intermediária dos
pulmões direito e esquerdo (p=0,01)
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Pollack et al.28 estudaram 100 pacientes que apresentavam sibilos num setor de emergência e observaram aumento significativo do pico de fluxo
no grupo que utilizou o bipap com
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melhor deposição do aerossol observada no presente estudo.
Quanto à deposição nas regiões
central, intermediária e periférica,
neste estudo observou-se o predomínio de deposição do radioaerossol nas
regiões central e intermediária, coincidindo com os achados de Boe et al.2
e Thomas et al.29, segundo os quais
grandes partículas são depositadas por
impactação na região mais central; por
outro lado, Rau et al.14 relataram que
o US produz partículas relativamente
grandes, concordando com Thomas et
al.30, que relacionaram esse fato à deposição extrapulmonar, também observada no presente estudo.

Figura 4 Média da contagem total de partículas depositadas nas fases controle e
experimental (com utilização da PEEP) na região periférica dos
pulmões direito e esquerdo
10cmH2O de IPAP (inspiratory positive
airway pressure, pressão inspiratória
positiva na via aérea) e 5cmH2O de
EPAP (expiratory positive airway
pressure, pressão expiratória positiva na
via aérea) associado à nebulização
com B2-adrenérgico.
Fauroux et al.25 estudaram por
cintilografia pulmonar a otimização
da deposição do aerossol associada
à ventilação por pressão de suporte
(PSV) e PEEP em 18 crianças com
fibrose cística e evidenciaram um
aumento de 30% da deposição pul-

monar, sem observar a impactação das
partículas em via aérea proximal.
A aplicação da PEEP nas vias aéreas proporciona aumento da capacidade residual funcional (CRF) por meio
do recrutamento de unidades alveolares colapsadas, distensão de alvéolos
patentes e prevenção do colapso
alveolar durante a expiração24,26, uma
vez que. com o uso da PEEP. a ventilação colateral tende a aumentar, pois
há maior insuflação das unidades respiratórias29, através dos poros de Kohn
e canais de Lambert, favorecendo a

Figura 5 Análise qualitativa da deposição de aerossol em incidência posterior.
A: deposição de radioaerossol após nebulização ultra-sônica com
expiração livre (controle); B: deposição de radioaerossol após
nebulização ultra-sônica associada a uma pressão positiva no final da
expiração (PEEP) de 5cmH2O. A área mais clara no interior da Figura
B evidencia maior deposição de aerossol quando utilizada a válvula
de PEEP

Estudando a utilização da PEP associada ao nebulizador a jato, Machado et al.26 encontraram resultados diferentes dos do presente estudo em
relação à análise longitudinal: encontraram maior retenção do aerossol nas
regiões intermediária e periférica. Essa
divergência de resultados pode ser
decorrente da diferença entre os princípios físicos geradores da névoa dos
nebulizadores utilizados. Os dados da
literatura 15 sugerem que a deposição
no trato respiratório do aerossol gerado pelo NJ é maior do que a do aerossol gerado pelo nebulizador ultrasônico, em virtude do menor tamanho
da partícula gerada. Porém o trabalho
de Gessler et al.18 mostrou um maior
eficiência na deposição pulmonar pelo
nebulizador US comparado ao NJ,
apesar do maior tamanho da partícula
produzida pelo ultra-sônico. A escassez de estudos a respeito da deposição
de aerossol com dispositivos que aumentem a distribuição de suas partículas nas vias aéreas por meio da
nebulização dificulta uma comparação
mais abrangente com outros trabalhos.
Quanto aos níveis de PEEP utilizados neste estudo, não foi encontrada
diferença significante entre os níveis
de 5 cmH2O e 10 cmH20. A ausência
de significância pode ter sido decorrente do grupo estudado, pois era composto de voluntárias sadias (indivíduos
sem história de patologia respiratória).
É consenso que a PEEP nas vias aéreas
proporciona aumento da CRF pelo
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recrutamento de unidades alveolares
colapsadas, distensão de alvéolos patentes e prevenção do colapso alveolar
durante a expiração24; contudo, os diferentes níveis de pressão e sua influência
na terapêutica inalatória merecem ser
estudados com pacientes que apresentem distúrbios ventilatórios.
Ressalta-se que neste estudo o principal objetivo foi avaliar o efeito da
PEEP na nebulização US, buscando

otimizar a deposição da névoa por ele
gerada, uma vez que é grande o número de nebulizadores US que são
utilizados nos domicílios e na clínica
em geral. Contudo, evidencia-se a
necessidade de novos estudos que permitam a comparação entre os dois tipos de nebulizadores, a jato e ultrasônico, associados à PEEP.
Concluindo, os dados sugerem que
o uso de uma PEEP de 5 cmH2O as-

sociada à nebulização US pode aumentar a deposição do aerossol ao longo do trato respiratório, otimizando a
terapêutica inalatória. Este estudo foi
realizado com adultos jovens saudáveis e não-fumantes e foi possível observar o efeito benéfico da PEEP aumentando a deposição de aerossol.
Novos estudos são necessários avaliando o efeito dessa associação durante a terapêutica inalatória em pacientes portadores de patologias obstrutivas.
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a força muscular respiratória
(FMR) por meio de manovacuometria de homens e mulheres com idade entre
40 e 89 anos, verificando se há diferenças nos valores da pressão inspiratória
máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) entre indivíduos do
mesmo sexo de diferentes idades, e entre os sexos da mesma idade. Foram
estudados 100 indivíduos (50 homens e 50 mulheres), sendo excluídos indivíduos
com pneumopatologias, praticantes regulares de atividade física, fumantes e
ex-fumantes. Os dados foram analisados estatisticamente. Os resultados
mostram menor valor tanto da PImáx como da PEmáx nas mulheres em relação
aos homens da mesma idade (p<0,001), e redução progressiva e significativa
(p<0,01) com o avançar de cada década nos valores das pressões respiratórias
em ambos os sexos. Esses resultados permitem concluir que a idade e o sexo
influenciam diretamente a FMR.
DESCRITORES: Capacidade inspiratória; Grupos etários; Pressão positiva contínua
nas vias aéreas; Sexo
ABSTRACT: The purpose of the study was to assess respiratory muscle strength
(RMS) by means of manovacuometry among women and men aged 40-89,
checking whether there are differences in maximal inspiratory pressure (MIP)
and maximal expiratory pressure (MEP) values between same-sex subjects
of different ages and between same-age subjects of different sex. One
hundred subjects were studied (50 men, 50 women); subjects with
pneumopathologies, practising regular physical activities, smokers and
former smokers were excluded. Data were statistically analysed. Results
show lesser both MIP and MEP values in women than same-aged men
(p<0,001); and, among men and women, a progressive, significant reduction
(p<0,01) in values of respiratory pressure at every decade in age advance.
These results allow concluding that age and sex do influence RMS.
KEY WORDS: Age groups; Continuos positive airway pressure; Inspiratory capacity;
Sex

dez. 2006
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INTRODUÇÃO
A força muscular respiratória (FMR)
pode ser mensurada por meio das pressões sub e supra-atmosférica que esses músculos são capazes de gerar,
sendo portanto a pressão inspiratória
máxima (PImáx) a maior pressão que
pode ser gerada durante a inspiração
forçada contra uma via aérea ocluída;
e a pressão expiratória máxima (PEmáx),
a maior pressão que pode ser desenvolvida durante um vigoroso esforço expiratório contra uma via aérea ocluída1.
A análise da força dos músculos respiratórios pelas pressões respiratórias
máximas (PImáx e PEmáx) tem sido
muito utilizada devido a seu importante papel diagnóstico e prognóstico em
doenças neuromusculares, pulmonares
e cardiovasculares, sendo um método
simples, de baixo custo, prático e nãoinvasivo 2, além de estar associada ao
estado de saúde de um indivíduo e também à morbimortalidade pós-cirúrgica1.
A disfunção dos músculos respiratórios pode levar à hipoventilação,
redução na tolerância ao exercício e,
em casos extremos, à insuficiência respiratória. O decréscimo na FMR é provavelmente relevante na situação clínica dos pacientes idosos, onde uma
carga é adicionada aos músculos respiratórios nos casos como pneumonia
e insuficiência ventricular esquerda 3.
Em um recente artigo de Kim &
Sapienza4, os autores relatam que uma
das principais mudanças no sistema respiratório com o avançar da idade é a
diminuição do recolhimento elástico
dos pulmões e da complacência da
caixa torácica. Essas alterações estão
relacionadas às mudanças na quantidade e na composição dos componentes dos tecidos conjuntivos do pulmão,
como a elastina, colágeno e proteoglicanos. Quanto à caixa torácica, sofre
progressivo enrijecimento devido à
calcificação das costelas e das articulações vertebrais 5.
Outra importante modificação ocorrida com o processo de envelhecimento é a alteração postural. As curvaturas da coluna vertebral tornam-se mais

acentuadas, aumentando a cifose da
região torácica 3 e, conseqüentemente,
causando encurtamento da musculatura
inspiratória2. A atrofia da musculatura
esquelética promovendo a diminuição
de sua força e potência é relatada na
literatura como um fato diretamente
relacionado à idade. Esse processo, denominado sarcopenia, geralmente é
prevalente na população idosa e possivelmente atinge não só a musculatura periférica como também a respiratória 4.

entre indivíduos do mesmo sexo de
diferentes idades, e entre os dois sexos da mesma idade.

METODOLOGIA

Análises separando os indivíduos por
sexo mostraram que a FMR é maior
nos homens quando comparados às
mulheres. Além disso, o coeficiente
de idade é mais negativo nos homens,
indicando que o declínio da FMR relacionada à idade é maior nos homens
em comparação com as mulheres 6.

Foram estudados 100 indivíduos
com idade entre 40 e 89 anos (média
de 65,15±14,41 anos), divididos em
dois grupos, de homens (N=50) e mulheres (N=50). Cada grupo foi dividido em cinco subgrupos de acordo com
a faixa etária: de sujeitos com idade
entre 40 e 49 anos (N=10), de 50 a 59
anos (N=10), de 60 a 69 anos (N=10),
de 70 a 79 anos (N=10) e um subgrupo
de sujeitos com idade entre 80 e 89
anos (N=10). A Tabela 1 apresenta as
características antropométricas dos
participantes: idade, peso, altura e
índice de massa corpórea (IMC).

Diante do exposto, faz-se necessário
o estudo sobre a influência dessas alterações próprias do processo de senescência sobre a FMR em ambos os sexos. O objetivo deste estudo foi avaliar
a força muscular respiratória de homens e mulheres com idades entre 40
e 89 anos, verificando se há diferenças nos valores da PImáx e PEmáx

Todos os voluntários foram orientados sobre os procedimentos experimentais a serem realizados e assinaram um termo de consentimento informado, conforme determina a resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde. O trabalho foi analisado e
aprovado pelo comitê de ética da
Universidade.

Tabela 1 Características antropométricas (média±desvio padrão) dos voluntários
por sexo e faixa etária
Grupos/subgrupos N

Idade (anos)

Peso (Kg)

Altura (m)

IMC (Kg/m2)

Homens
40 a 49 anos

10

45,50 ± 2,71

70,53 ± 4,27 1,70 ± 0,09 24,40 ± 1,20

50 a 59 anos

10 55,70 ± 2,21† 68,25 ± 3,50 1,66 ± 0,05 24,76 ± 1,55

60 a 69 anos

10 65,80 ± 3,57† 63,55 ± 2,90† 1,65 ± 0,03 23,23 ± 2,30

70 a 79 anos

10 74,60 ± 3,23† 65,46 ± 3,55 1,61 ± 0,06 25,25 ± 1,70

80 a 89 anos

10 84,80 ± 2,89† 62,17 ± 2,85 1,59 ± 0,03 24,59 ± 2,10

Mulheres
40 a 49 anos

10

45,50 ± 2,83 67,86 ± 4,15* 1,65 ± 0,06 24,92 ± 2,05

50 a 59 anos

10 54,90 ± 2,60† 64,69 ± 3,62* 1,62 ± 0,03 24,64 ± 1,23

60 a 69 anos

10 65,00 ± 2,58† 66,37 ± 3,10 1,61 ± 0,04 25,60 ± 1,40*†

70 a 79 anos

10 74,90 ± 2,51† 61,73 ± 2,75† 1,58 ± 0,03 24,72 ± 1,90

80 a 89 anos

10 85,80 ± 3,44† 63,15 ± 3,51 1,59 ± 0,02 24,97 ± 1,15

N = número de participantes; IMC = índice de massa corpórea; * diferença significativa
(p<0,05) entre homens e mulheres da mesma faixa etária; †diferença significativa (p<0,05)
entre subgrupos consecutivos em cada grupo.
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Foram selecionados para participar
deste estudo indivíduos com IMCs
classificados como eutróficos (IMC de
18,5 a 24,9 Kg/m2) e com sobrepeso
(IMC de 25 a 29,9 Kg/m2) segundo a
Organização Mundial de Saúde, não
praticantes de atividade física regular, sem antecedentes de patologias
cardiovasculares e principalmente respiratórias (agudas ou crônicas), não
fumantes nem ex-fumantes; os sujeitos também não podiam ter alterações
na região torácica e/ou abdominal,
como retrações cutâneas ou desvios estruturais acentuados na coluna, que pudessem alterar a dinâmica respiratória.

Materiais
Para obtenção dos valores das pressões inspiratórias e expiratórias máximas, foi utilizado um manovacuômetro
(Criticalmed , Rio de Janeiro, Brasil)
do tipo aneróide com intervalo
operacional de 0 a +300 cmH2O para
pressões expiratórias, e de 0 a -300
cmH2O para pressões inspiratórias. Um
tubo plástico foi conectado ao aparelho e em sua extremidade distal foi
adaptado um dispositivo plástico com
um pequeno orifício (com aproximadamente 2 mm de diâmetro) que permitia pequeno vazamento de ar, evitando a elevação da pressão da cavidade oral gerada pela contração da
musculatura facial 7. Para cada indivíduo foi utilizado um bocal descartável
que era conectado ao dispositivo plástico citado. Para realizar as manobras
respiratórias (tanto a PImáx como a
PEmáx) foi utilizado um clipe nasal
para não permitir escape de ar pelas
narinas.

Procedimentos
Previamente à realização das manobras, os sujeitos foram orientados a
sentar-se em uma cadeira e foi feita
uma demonstração de como deveria
ser efetuada a manobra; em seguida
foi colocado o clipe nasal no participante que, com os lábios bem fechados em torno do bocal para não permitir escape de ar, realizava a manobra de inspiração forçada a partir do
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volume residual (VR), repetindo-a três
vezes com intervalo de um minuto
entre cada repetição. Posteriormente
foi realizada a expiração forçada a
partir da capacidade pulmonar total
(CPT), utilizando a mesma metodologia
aplicada na manobra de inspiração.
Para a obtenção dos valores da
PImáx e da PEmáx, os indivíduos sustentavam a manobra de esforço respiratório em seu máximo durante aproximadamente dois segundos; o maior
valor obtido das três repetições (com
diferença de 10% ou menos entre os
valores) em cada manobra foi o registrado 1. Vale ressaltar que a manovacuometria foi realizada em todos os
indivíduos por um único avaliador, sob
comando verbal homogêneo.

Análise estatística
Para verificar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de Kolmogorov
Smirnov e, constatada sua normalidade, foi utilizado o teste-t de Student
para duas amostras independentes, a
fim de verificar se havia diferenças nos
valores dos subgrupos de mesma faixa etária entre os grupos de homens e
mulheres, e o teste de análise de
variância (ANOVA) para grupos independentes, com pós-teste de Tukey,
para comparar os subgrupos separados

*

por década em cada grupo. O coeficiente de correlação linear de Pearson foi
utilizado para avaliar o nível de correlação entre a idade e os valores das
pressões respiratórias máximas, tanto
nos homens como nas mulheres.
Os valores das pressões respiratórias máximas foram comparados entre
os subgrupos em cada grupo, relacionando os dados das duas variáveis
(PImáx e PEmáx) dos sujeitos de uma
década com os da década seguinte,
ou seja, o subgrupo de 40 a 49 com o
de 50 a 59 anos, este último com o de
60 a 69 anos, consecutivamente com
o de 70 a 79 anos, e por fim, este com o
de 80 a 89 anos.
A probabilidade de ocorrência de
erro do tipo I foi estabelecida em 5%
para todos os testes (a=0,05). Os dados foram analisados pelos programas
Statistica for Windows (StatSoft Inc,
2000) e GraphPad InStat for Windows
95 (version 3.0, 1998).

RESULTADOS
Foi verificada uma redução progressiva e significativa (p<0,01) com o
avançar de cada década nos valores
da PImáx e da PEmáx, tanto no grupo
dos homens como no das mulheres
(Gráfico 1).

*
*

*
*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

Gráfico 1 Redução progressiva da pressão inspiratória máxima (PImáx) e da
pressão expiratória máxima (PEmáx) de homens (H) e mulheres (M)
com o avançar da idade. Dados expressos em média; * = diferença
significativa (p<0,01) entre os subgrupos
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Quando comparados os valores da
PImáx e PEmáx dos homens de 40 a 49
anos, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 a
89 anos com as mulheres de mesma
faixa etária, foram verificados valores
significativamente menores (p<0,001)
em todos os subgrupos de mulheres,
como mostram os Gráficos 2 e 3.

DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo sugerem
que a idade influencia significativamente os valores da PImáx e da PEmáx, tanto em homens como em mulheres, sendo que a diminuição dessas duas variáveis ocorrem progressivamente com o

140
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Gráfico 2 Comparação da pressão inspiratória máxima (PImáx) entre homens e
mulheres da mesma década. Valores expressos em média; * =
diferença significativa (p<0,001)
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Gráfico 3 Comparação da pressão expiratória máxima (PEmáx) entre homens e
mulheres da mesma década. Valores expressos em média; * =
diferença significativa (p<0,001)
Foram verificadas correlações significativas entre a idade e a PImáx
(p<0,0001, r= -0,94) e entre a idade e
a PEmáx (p<0,0001, r= -0,95) em homens e em mulheres (PImáx:
p<0,0001, r= -0,94; PEmáx: p<0,0001,
r= -0,95), respectivamente.

avançar de cada década a partir dos 40
até os 89 anos. Essas reduções nos valores são indícios de que perdas de força
da musculatura respiratória ocorrem
com o processo de envelhecimento.
Enright et al.8 avaliaram a PImáx e
a PEmáx de 4.443 indivíduos com ida-

de superior a 65 anos e separaram os
voluntários por sexo, subdividindo-os
em cinco subgrupos de acordo com a
faixa etária (65-69, 70-74, 75-79, 8084 e maiores de 85 anos). Os autores
verificaram que há diminuição progressiva na PImáx e PEmáx de acordo
com o aumento da faixa etária, encontrando correlação negativa entre
a idade e as pressões respiratórias, tanto nos homens como nas mulheres; os
resultados do presente estudo corroboram aqueles. Outros estudos também
relacionando idade e FMR, como os
de Ringqvist9 e Vincken et al.10, também encontraram correlação negativa entre os valores das pressões respiratórias máximas e a idade. No entanto, os resultados desses dois estudos,
como também os do presente trabalho, são contrários aos obtidos por
Mcelvaney et al.11 e Bruschi et al.12,
que não encontraram influência da
idade sobre os valores pressóricos.
Essas reduções nos valores da PImáx
e da PEmáx com a idade podem estar
relacionadas às alterações fisiológicas
próprias do processo de envelhecimento, como mudanças na composição do
tecido pulmonar e da caixa torácica,
que acarretam diminuição da massa
e da eficiência da musculatura respiratória5. Com o processo de senescência,
os pulmões sofrem alterações relacionadas à quantidade e composição dos
componentes dos tecidos conjuntivos,
como já mencionado, promovendo
diminuição do recolhimento elástico
pulmonar. A caixa torácica sofre progressiva diminuição em sua complacência devido à calcificação da cartilagem das articulações costais e estreitamento dos discos intervertebrais5.
Alterações na configuração do tórax
também ocorrem devido ao processo
de osteoporose, que ocasiona microfraturas parciais ou completas das vértebras, levando ao aumento da cifose
dorsal e do diâmetro anteroposterior
do tórax 3.
Todas essas alterações estruturais
que ocorrem com o processo de envelhecimento modificam a curvatura do
músculo diafragma, provocando um
efeito negativo em sua capacidade de
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gerar força. Isso é o que sugerem
Polkey et al.13, na tentativa de justificar a diminuição significativa da força diafragmática de sujeitos idosos
(67-81 anos) quando comparados a um
grupo controle de jovens (21-40 anos).
O processo sarcopênico que se desenvolve com a progressão da idade é
outro fator que justifica a queda nos
valores da PImáx e da PEmáx. Segundo Neder et al.1, os idosos tem regressão na massa muscular do diafragma
e da musculatura acessória da respiração, como também têm menor resposta desses músculos a um mesmo
nível de estimulação neural.
Mizuno 14 reportou em seu trabalho
que a área de secção transversal dos
músculos intercostais internos diminuem aproximadamente 7 a 20% em
indivíduos com 50 anos de idade devido à redução nas fibras do tipo I e,
principalmente, do tipo II. Segundo
Kim e Sapienza4, esse decréscimo da
massa muscular relacionado à idade,
responsável por promover redução da
FMR, pode prejudicar não só a função
de bomba ventilatória como também
as funções não-ventilatórias do sistema respiratório. As funções não-ventilatórias incluem: tossir, espirrar, falar,
cantar, realizar a manobra de Valsalva
e outras funções que são acompanhadas pelo esforço expiratório.
Durante a expiração em repouso, o
recolhimento elástico passivo dos pul-

40
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mões é o responsável por gerar a expiração; entretanto, os músculos expiratórios são contraídos quando há necessidade de produzir pressão pulmonar
durante atividades não-ventilatórias.
Um importante achado do presente
estudo são os valores significativamente menores tanto da PImáx como da
PEmáx das mulheres, em todas as faixas etárias estudadas, quando comparados aos dos homens de mesma faixa
etária. Esse resultado sugere que as mulheres têm menor força nos músculos
respiratórios que os homens da mesma
idade. Harik-khan et al.15 relataram
em seu trabalho que há diferença entre os sexos nos valores das pressões
respiratórias máximas. E Berry et al.6,
separando os indivíduos por sexo,
mostraram que a FMR é cerca de 30%
maior nos homens quando comparados às mulheres - resultado semelhante ao encontrado no presente estudo,
em que os valores de FMR alcançados pelos homens foram cerca de 20%
maiores.
Essas diferenças nos valores das
pressões respiratórias máximas entre
os sexos podem estar relacionadas à
desigual quantidade de massa magra,
já que os homens têm maior quantidade de massa muscular e, conseqüentemente, mais força que as mulheres. Alguns trabalhos 8,9 confirmam
essa relação entre força muscular periférica e muscular respiratória, verif i -

cando que quanto maior a força de
preensão palmar do indivíduo, maior é
a força de seus músculos respiratórios.
Vários outros estudos, como os de
Ringqvist et al.9, Black e Hyatt 7 e
Enright et al.8, também encontraram
maiores valores das pressões respiratórias máximas nos homens em relação às mulheres. Nossos resultados
portanto são concordantes com esses
trabalhos, sugerindo que há influência
do sexo nos valores pressóricos.
Algumas limitações deste estudo
devem ser consideradas. Não foi possível controlar as diferenças raciais entre os indivíduos devido à grande dificuldade na separação dos mesmos em
grupos de diferentes raças, já que a
população brasileira é caracterizada
por seus aspectos multirraciais.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, concluímos que
os valores das pressões respiratórias
máximas sofrem redução com o avançar da idade a cada década a partir
dos 40 anos até os 89 anos, indicando
um decréscimo da força muscular
inspiratória e expiratória, tanto em
homens como em mulheres. Por outro
lado, os valores da PImáx e da PEmáx
são significativamente inferiores nas
mulheres em todas as décadas, quando comparados aos dos homens de
mesma faixa etária.
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar se há relação entre o relato de
indivíduos sobre sintomas musculoesqueléticos e os sinais clínicos de lesões por
esforço repetitivo (LER) ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(DORT) encontrados no exame físico de trabalhadoras industriais. Avaliaram-se
132 mulheres atuantes em linha de produção industrial, que responderam um
questionário sobre sintomas nos membros superiores e região cervical, não sendo
incluídas as que tivessem diagnóstico prévio de doenças reumáticas. O exame
físico compreendeu teste de amplitude de movimento, palpação manual e testes
específicos. Os dados foram analisados por estatística descritiva, aplicando-se a
correlação de Spearman entre o auto-relato e o exame físico. Foi constatada
correlação (r=0,61; p<0,05) entre o auto-relato e os sinais identificados no exame
clínico para todas as regiões corporais avaliadas. Conclui-se que há relação
clara entre o relato de sintomas das trabalhadoras e a presença de sinais
identificados no exame clínico. Ressalta-se a importância da complementaridade
de ambos os métodos na avaliação das LER/DORT, uma vez que o exame clínico
é necessário para se estabelecer o diagnóstico e o auto-relato é importante para
captar o impacto da lesão.
DESCRITORES : Diagnóstico clínico; Exame físico; Sistema musculoesquelético/
fisiopatologia; Transtornos traumáticos cumulativos
ABSTRACT: This study aimed at verifying the relationship between self-reported
musculoskeletal symptoms and clinical findings of work-related
musculoskeletal disorders (WRMD). One hundred and thirty-two female
workers from an industrial company took part in the study, being excluded
those with previous diagnostics of rheumatic diseases. They answered a
questionnaire on symptoms in upper limbs and the cervical region. Physical
examination included range of motion tests, manual palpation, and specific
tests. Data were analysed descriptively; Spearman's test was applied to
assess correlation between self reported symptoms and clinical findings. A
positive correlation was found between these for all assessed body regions
(r=0.61; p<0.05). This study shows thus a clear relationship between selfreported symptoms and clinical examination findings, pointing to the
importance of using both methods in WRMD evaluation. Physical
examination is necessary to establish clinical diagnosis and self-reports
allow identifying the impact of WRMD on patients life.
KEY WORDS : Cumulative trauma disorders; Diagnosis, clinical; Musculoskeletal
system/physiopathology; Physical examination
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas o aumento da
produção e a incorporação de novas
tecnologias trouxeram como conseqüência um aumento expressivo das lesões por esforço repetitivo ou distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (LER /DORT). As LER/DORT são
responsáveis por um grande número de
afastamentos do trabalho, por um alto
custo com indenizações trabalhistas e
pelo sofrimento dos trabalhadores acometidos 1.
O termo LER/DORT refere-se às alterações musculoesqueléticas associadas
às atividades ocupacionais e às condições de risco no trabalho2. Esse termo genérico pode relacionar-se a quadros clínicos musculoesqueléticos relativamente definidos tais como tendinites, tenossinovites, sinovites e síndromes compressivas3. No entanto, em
muitos casos as LER/DORT podem
ocorrer em formas difusas, sobretudo
em casos mais severos em que há sintomas mais disseminados.
Nos diagnósticos bem definidos, a
avaliação de regiões corporais específicas é mais fácil e objetiva, o que
facilita a escolha de tratamento adequado, possibilitando melhor prognóstico 4. Nos quadros indeterminados, a
avaliação é mais complexa devido à
dificuldade de localização anatômica
dos sinais e sintomas, tanto pelo profissional como pelo paciente. Essa dificuldade é agravada pelo fato de que
o diagnóstico desses quadros é crucial
para direcionar as decisões clínicas e
legais5. Tais decisões são baseadas na
história ocupacional, no exame físico
detalhado e no histórico clínico relatado pelo paciente, sendo que a presença de dor é um elemento freqüente para
a caracterização das LER/DORT 4,5.
Uma vez que o diagnóstico clínico
é fundamentado em dois conjuntos
diferentes de informações, ou seja, no
relato do indivíduo e nos sinais clínicos objetivos, incongruências entre
esses dois tipos de indicadores são freqüentes, trazendo dificuldades no estabelecimento de diagnósticos para
alguns casos 6. Além disso, exames

mais sofisticados, como ressonância
magnética, ultra-sonografia e artroscopia, são métodos ainda pouco usados na avaliação das LER/DORT, e o
estabelecimento de relações entre esses exames e os achados clínicos ainda se encontra em fase preliminar7.
Cabe ressaltar que a natureza das
informações é distinta, sendo que o
relato do paciente é espontâneo e considerado subjetivo, por ser baseado na
percepção dos sintomas e em experiências anteriores. O exame físico é
baseado em testes provocativos que,
supostamente, refletem de maneira
mais objetiva as condições clínicas do
paciente no momento do exame.
Diante disso, este estudo buscou
verificar a existência de relação entre relato de sintomas musculoesqueléticos pelos trabalhadores e a presença
de sinais clínicos objetivos no exame
físico de membros superiores e coluna cervical, para a avaliação clínica
de quadros musculoesqueléticos.

METODOLOGIA
Foram avaliados 132 indivíduos do
sexo feminino, trabalhadoras de linha
de produção industrial, de uma empresa de produtos escolares e de escritório de médio porte, no interior do
estado de São Paulo. A empresa tem
ao todo aproximadamente 1200
funcionários. Os indivíduos avaliados
trabalhavam em dois setores da empresa com maior prevalência de casos de LER/DORT: setor de pintura,
empacotamento, escolha e abastecimento de máquinas; e setor de montagem e empacotamento de produtos.
As mulheres realizavam atividades de:
1) abastecimento das máquinas de pintura (manuseio de feixes de produtos);
2) empacotamento manual de produtos, escolha de produtos com defeitos
(atividade estática de pescoço e ombro e repetitiva de punho e mãos) e
montagem de produtos; e 3) abastecimento de máquinas embaladoras (manuseio de peso). As trabalhadoras recrutadas representavam 51% e 38%,
respectivamente, dos dois setores
mencionados.

Os critérios de inclusão do estudo
foram: ser do sexo feminino (pois, nos
setores avaliados, 72% da mão de
obra é feminina, e são as mais acometidas por LER/DORT), trabalhar nos
setores descritos anteriormente e não
apresentar diagnóstico médico de doenças reumáticas; eventual diagnóstico prévio de LER/DORT não foi considerado. As mulheres da amostra
apresentavam diferentes graus de sintomas musculoesqueléticos, variando
desde as que não apresentavam queixas até as que apresentavam altos índices de queixas musculoesqueléticas.
As trabalhadoras tinham idade entre 21 e 59 anos (34±7 anos) e tempo
de trabalho entre 4 e 23 anos (10±5
anos). Previamente ao desenvolvimento do estudo, foram esclarecidas sobre os objetivos e procedimentos e,
concordando em participar, assinaram
um termo de consentimento livre e
esclarecido. Este estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
instituição local.

Material e instrumentos
1. Questionário de dados pessoais: as
participantes responderam 15 questões com informações sobre dados
pessoais (nome, idade, estado civil,
escolaridade, tempo de trabalho,
dentre outras);
2. Ficha auto-aplicável de caracterização do desconforto musculoesquelético: respondiam a questões
sobre os tipos de sintomas que apresentavam, tais como sensação de
peso, dor, formigamento, agulhada
e o tempo de ocorrência do desconforto para as seguintes regiões corporais: pescoço, ombro e braço,
cotovelo e antebraço, punho e mão;
3. Ficha de exame físico: onde foram
registrados dados dos testes de amplitude de movimento, palpação
manual e testes específicos (Teste de
tendinite bicipital, testes de Neer,
Apley, Phalen e Filkenstein, Sinal
de Tinel)8. O exame foi realizado por
dois fisioterapeutas treinados.
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Procedimentos
As avaliações foram realizadas em
horário regular de trabalho, sem qualquer ônus para as trabalhadoras. Dois
avaliadores realizaram os procedimentos, sendo que previamente foi
feito um estudo de confiabilidade para
garantir consistência nas avaliações de
ambos. Nesse estudo de confiabilidade foram avaliadas oito mulheres por
dois avaliadores treinados (treinamento de 8 horas). As avaliações foram
feitas simultaneamente sem que um
avaliador tivesse acesso às informações
obtidas pelo outro; o procedimento de
aplicação dos testes foi padronizado.
Os resultados desse estudo de confiabilidade indicaram alto nível de concordância entre os dois avaliadores em
todas as categorias dos testes aplicados (inspeção, 86%; palpação manual,
80%; ADM, 79%; testes especiais, 78%).
Após o registro dos dados pessoais,
as trabalhadoras preencheram a ficha
auto-aplicável, sendo previamente
orientadas para seu preenchimento. O
avaliador permaneceu no recinto para
esclarecer possíveis dúvidas. As questões referiam-se a quatro regiões: pescoço, ombro-braço, cotovelo-antebraço,
punho-mão. Após o preenchimento da
ficha, as participantes foram submetidas ao exame físico, consistindo em
avaliação da amplitude de movimento
ativa da coluna cervical, ombro, cotovelo e punho; palpação manual de processos ósseos, tendões e músculos da
coluna cervical e membros superiores
(MMSS); e testes específicos para cada
região avaliada. A palpação manual
e os testes específicos visavam identificar a presença de dor.

ou dois sinais, três a cinco sinais, seis
a oito sinais e nove ou mais sinais.
Para cada região avaliada, as trabalhadoras foram distribuídas em quatro
casos possíveis de concordância entre relatos e sinais clínicos: A, relata
sintoma e apresenta sinais; B, relata
sintoma e não apresenta sinais; C, não
relata sintoma mas apresenta sinais; e
D, não relata sintoma e não apresenta
sinais.
Para a análise estatística utilizou-se o
coeficiente de correlação de Spearman
para verificar possível associação entre
os relatos e sinais clínicos.

RESULTADOS
No Gráfico 1 observam-se os percentuais do relato de sintomas e dos
sinais clínicos identificados para cada
região corporal avaliada.
Pode-se perceber que, para todas as
regiões avaliadas, a maior parte das
trabalhadoras relatou algum sintoma.
A proporção de indivíduos assintomáticos variou de 33 a 43%. Além disso,
o número das que apresentavam sintomas múltiplos diminui à medida que o
número de sintomas relatados aumenta.

Da mesma forma que para o relato
de sintomas, a ocorrência de sinais
clínicos identificados foi menor para a
categoria “nenhum”, ou seja, foi maior
a proporção de indivíduos que apresentavam algum tipo de sinal clínico.
Os resultados da correlação de
Spearman entre relato de sintomas e
exame físico, para todas as regiões
avaliadas separadamente, foram estatisticamente significativos (p < 0,05).
Indicando boa correlação, os coeficientes foram: 0,59 para o pescoço; 0,60
para o ombro; 0,58 para o cotovelo; e
0,69 para o punho.
Na Tabela 1 é possível observar a
distribuição das trabalhadoras segundo a concordância entre o relato de
sintomas e a presença de sinais clínicos no exame físico, para cada região
avaliada.
Pode-se notar que a proporção de
participantes em que o relato condiz
com o exame (casos A e D) variou de
65% para cotovelo-antebraço a 80%
para ombro-braço e punho-mão. A proporção daquelas que relatam sintomas
mas não apresentam sinais clínicos
(caso B) variou de 1% para o pescoço
a 8% para punho-mão. Chama a aten-

Análise de dados
A associação entre o relato de sintomas e o exame físico foi feita descritivamente. Para isso, os dados foram
agrupados em categorias de acordo
com o número de casos observados.
Para o relato de sintomas as quatro
categorias foram: nenhum sintoma, um
sintoma, dois sintomas e três ou mais
sintomas. Para os sinais clínicos as cinco categorias eram: nenhum sinal, um
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Gráfico 1 Distribuição (em %) das ocorrências de sintomas e sinais nas quatro
regiões avaliadas
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situação na empresa. Outro fator que
pode ter levado a essa discrepância
pode ter sido a maior freqüência de
achados clínicos na região cervical
em trabalhadores manuais 10,11.

ção, na Tabela 1, que o número de
indivíduos que relata sintomas mas não
apresenta sinais (1-8%) é muito menor do que o das que não relatam sintomas mas apresentam sinais (1229%). Esse aspecto é evidenciado também na Figura 1, principalmente para
a região do pescoço, na qual a proporção de participantes que relata 3 ou
mais sintomas é inferior à proporção
das que apresentam 9 ou mais sinais
clínicos.

A natureza das atividades avaliadas requeria a manutenção de trabalho muscular isométrico nos segmentos proximais (pescoço e ombro) para
que as extremidades pudessem realizar movimentos precisos e repetidos,
o que pode ter implicado maior número de achados na região cervical.
O trabalho muscular isométrico tem
sido associado à fadiga, desconforto
e, quando mantido ao longo do tempo, a lesões musculoesqueléticas mais
severas, seja pelos fatores mecânicos,
seja pelos aspectos metabólicos adversos presentes nesse tipo de contração
muscular9. Além disso, estudos de revisão, apoiados em filtros metodológicos criteriosos, indicam a existência de
fortes evidências epidemiológicas entre lesões musculoesqueléticas e fatores ocupacionais com risco para as
LER/DORT 12 .

DISCUSSÃO
No presente estudo foi observada
uma relação clara entre o relato de
sintomas e os sinais clínicos encontrados no exame físico. A importância
dos sintomas nesse tipo de lesão tem
sido reconhecida pelo entendimento
de que alterações crônicas, mais severas, do sistema musculoesquelético
são sempre precedidas por sensações
subjetivas de desconforto, comumente
reversíveis no início do quadro 9.

Tabela 1 Distribuição (em %) das participantes segundo os quatro casos de
concordância entre relato de sintomas e constatação de sinais
clínicos, para cada região avaliada
Caso
Região

A (%)

B (%)

C (%)

D (%)

Relata sintoma Relata sintoma
Não relata
Não relata
e apresenta e não apresenta sintoma mas
sintoma nem
sinais
sinais
apresenta sinais apresenta sinais

Pescoço

66

1

26

7

Ombro-braço

63

3

17

17

Cotovelo-antebraço

51

6

29

14

Punho-mão

55

8

12

25

Do ponto de vista clínico, não seria esperada a presença de sinais clínicos sem o relato prévio de dor. Isso
pode ter ocorrido devido à inconsistência do relato da trabalhadora por
algum tipo de apreensão, embora tenham sido informadas previamente à
coleta dos dados de que a avaliação
não teria qualquer repercussão em sua

A exposição física no trabalho pode
desencadear quadros clínicos variáveis, dificultando a avaliação clínica
desses pacientes. No entanto, segundo estudos anteriores, tanto o relato
de sintomas como o exame físico
mostram associações similares com as
características ergonômicas do trabalho6. Por isso, o uso de ambos indica-

dores parece ser indicado. Embora as
medidas objetivas sejam mais úteis
para o estabelecimento do diagnóstico clínico, as medidas subjetivas podem captar melhor o impacto da lesão na vida do paciente 6. Portanto,
como esses indicadores são mais complementares do que excludentes entre si, devem ser combinados na avaliação desses distúrbios. Além disso,
não existe ainda na literatura um critério diagnóstico universalmente aceito para as LER/DORT7.
Finalmente, uma vez que houve
relação entre relato de sintomas e a
presença de achados no exame físico
e, como o sintoma já está presente nos
estágios iniciais da lesão, esse indicador não deve ser negligenciado, pois
intervenções precoces propiciam melhores prognósticos e maiores chances
de eficácia das medidas preventivas
e terapêuticas.
Uma limitação deste estudo referese ao fato de a amostra ser inteiramente composta de trabalhadoras. Sabendo-se que, de acordo com os padrões
de gênero vigentes, homens são menos propensos a relatar dor − e talvez
até mais temerosos de perder o emprego −, seria interessante pesquisar
trabalhadores do sexo masculino em
funções que afetem as mesmas regiões
corporais aqui avaliadas, para efeito
de comparação.

CONCLUSÃO
Este estudo mostrou uma relação clara entre o relato de sintomas associados
a LER/DORT em trabalhadoras e a presença de sinais desses distúrbios identificados no exame clínico. Aponta
pois para a importância da utilização
do exame clínico associado ao autorelato de sintomas na avaliação das
LER/DORT, uma vez que o exame físico é necessário para o estabelecimento do diagnóstico e o auto-relato
é importante para captar o impacto da
lesão na vida do paciente.
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RESUMO: O estudo visou estimar a prevalência de atraso na mobilidade funcional
em crianças de idades entre 1 e 4 anos com asma e descrever fatores
sociodemográficos associados a sua ocorrência. O estudo, de corte transversal,
incluiu 62 crianças asmáticas que freqüentam o programa Criança que Chia,
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, MG. A mobilidade funcional foi
avaliada pela escala de mobilidade em habilidades funcionais, do teste Pediatric
Evaluation of Disability Inventory. O teste exato de Fisher foi usado para avaliar
associação entre atraso na mobilidade e as variáveis sexo e nível
socioeconômico das famílias; o teste T comparou média de idade de crianças
com e sem atraso. Foi encontrada prevalência de 12,9% de atraso na mobilidade
funcional em crianças asmáticas participantes do estudo (p=0,0001). Não foi
observada associação significativa entre atraso em mobilidade e as variáveis
sociodemográficas (t=1,73; p=0,088). Os resultados ampliam informações sobre
o impacto da asma no desenvolvimento infantil, indicando que o atraso na
mobilidade é um fator importante a ser considerado na atenção à criança
asmática. A avaliação motora dessas crianças, visando a identificação precoce
do atraso, deve ser incorporada ao repertório clínico dos profissionais que lidam
com essa clientela, norteando suas ações clínicas.
D ESCRITORES : Asma/epidemiologia; Asma/fisiopatologia; Atividade motora;
Desenvolvimento infantil
ABSTRACT: The study aimed at evaluating the prevalence of delay in functional
mobility among 1 to 4 year-old children with asthma, also describing socialdemographic factors associated to such prevalence. This cross-sectional study
included 62 children with asthma who attended the program Criança que
Chia at health centres in the city of Belo Horizonte, MG. Functional mobility
was evaluated using the functional skills mobility scale from the Paediatric
Evaluation of Disability Inventory. Fisher Exact test was used to assess the
association between mobility delay and the variables sex and family's socioeconomic status; the T-test compared children mean ages with and without
delay. A prevalence of 12.9 was found of delay in functional mobility among
children with asthma (p=0,0001). No significant association was found
between mobility delay and social-demographic variables (t=1,73; p=0,088).
Results broaden information about the impact of asthma on child
development, pointing that delay in mobility is an important factor to be
considered in the care of children with asthma. It is suggested that motor
assessment, aimed at early identification of delay, should be incorporated
into the clinical repertoire of professionals who deal with these clients.
K EY WORDS: Asthma/epidemiology; Asthma/physiopathology; Child development;
Motor activity
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INTRODUÇÃO
A asma é definida como doença
inflamatória crônica caracterizada por
hiperresponsividade das vias aéreas
inferiores e por limitação variável ao
fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, manifestandose clinicamente por episódios recorrentes de sibilância (chiado), dispnéia,
aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã ao acordar1.
As alterações inflamatórias nas vias
aéreas são responsáveis pela broncoconstrição, edema, secreção de muco
e natureza crônica da doença 2.
Dados epidemiológicos indicam um
aumento mundial na prevalência da
asma3-7. É considerada a doença crônica mais comum da infância8-10, sendo responsável por até 30% das limitações de atividades em crianças 8,
incluindo a participação restrita em
atividades lúdicas e esportes11-13. Tais
limitações funcionais podem estar associadas a alterações no ritmo de aquisição dos marcos do desenvolvimento
motor da criança, podendo inclusive
estabelecer uma rotina de maior dependência entre a criança e seu cuidador, na realização de atividades típicas do cotidiano infantil.
Durante os primeiros anos de vida,
observa-se um ritmo acelerado de
aquisições motoras, que são posteriormente aprimoradas, influenciando diretamente o desempenho de atividades e tarefas típicas da infância tais
como correr, jogar bola, andar de bicicleta, entre outras. Dessa forma, é
possível que condições de saúde que
tornem a criança clinicamente vulnerável nessa fase da vida - como condições respiratórias e cardíacas crônicas, entre outras - possam interferir nos
desfechos de diferentes aspectos do
desenvolvimento infantil. Grande parte da literatura tem investigado os fatores de risco associados à condição
respiratória da criança sem, no entanto, investigar o impacto dessa sintomatologia no desenvolvimento motor 8-12.
Além disso, estudos epidemiológicos
têm propiciado informações sobre a
asma infantil centrando-se em crianças
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de faixa etária escolar e adolescentes14.
Informações sobre o impacto de condições de saúde crônicas como a asma
no desenvolvimento motor e na mobilidade funcional de crianças na faixa
entre 0 e 5 anos são ainda extremamente escassas.
Em um dos poucos estudos que abordaram o desempenho funcional nessa
população, Mancini et al.13 avaliaram
o impacto da asma no perfil funcional
de crianças entre 1 e 4 anos. Nesse
estudo, 90 crianças divididas em 3 grupos (asma agudizada, asma controlada
e crianças sem a disfunção respiratória)
foram avaliadas quanto ao desempenho
e independência em atividades de
autocuidado, mobilidade e função
social. Os resultados revelaram diferenças significativas na mobilidade e
no auto-cuidado, bem como na independência em mobilidade, indicando
que crianças em crise (i.e., com asma
agudizada) apresentaram desempenho
funcional inferior às dos outros dois
grupos, principalmente na área de
mobilidade. Os resultados desse estudo apontam para o impacto negativo
dessa condição clínica no repertório
de habilidades motoras de crianças
asmáticas em condição agudizada.
O caráter crônico da condição respiratória da criança, decorrente da
asma, poderá levar ao comprometimento de atividades dinâmicas (como
correr ou pular), que requerem maior
gasto energético para o deslocamento e para a exploração do ambiente;
entretanto, até o momento, tal argumentação permanece como hipótese
a ser confirmada cientificamente. Assim, recomendações feitas a crianças
asmáticas para reduzir o gasto energético (para prevenir a ocorrência de
crises respiratórias) podem influenciar
sua mobilidade funcional: ao explorarem menos o ambiente, encontram-se
mais limitadas de desenvolver e aprimorar suas competências motoras. Tal
hipótese aponta para a necessidade de
investigação da prevalência de atraso
na mobilidade funcional dessa clientela. Se a relação entre asma infantil e
desenvolvimento motor da criança puder ser constatada, essa informação

poderá orientar ações de saúde mais
amplas do que aquelas centradas apenas no controle da doença.
Visando disponibilizar informações
que possam contribuir para ações de
saúde voltadas à redução da morbidade em crianças com asma, e nortear
intervenções que possam atender de
forma mais adequada à demanda dessa clientela, o objetivo deste estudo
foi estimar a prevalência de atraso na
mobilidade funcional de crianças asmáticas entre 1 e 4 anos de idade, que
participam de um programa de assistência à criança asmática na cidade
de Belo Horizonte, MG.

METODOLOGIA
Foram avaliadas 62 crianças asmáticas de 1 a 4 anos de idade em três
Centros de Saúde de Belo Horizonte São Gabriel, Vilas Reunidas e Itamaraty
- que participam do programa de assistência ao paciente asmático Criança
que Chia. A escolha dessa faixa etária
deve-se ao fato de ter sido essa a idade da população alvo, na fase inicial
do programa Criança que Chia, e também por ser nessa fase que ocorrem
grandes alterações no desempenho
motor e no crescimento da criança.
O programa Criança que Chia foi
elaborado e implementado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em parceria com
o Hospital das Clínicas da UFMG, em
1996. Visa reduzir internações hospitalares, influenciando a qualidade de
vida de crianças residentes em Belo
Horizonte, com história de chiado e
tosse persistente. As crianças inscritas
nesse programa recebem acompanhamento médico e medicação para o
controle da doença 15,16 .
A população de referência, da qual
a amostra foi selecionada, é representada por crianças asmáticas que recebiam tratamento profilático para controle das crises, com idades entre 1 e
4 anos, residentes nas regiões de abrangência dos centros de saúde participantes do programa. Os Centros que colaboraram com este estudo situam-se
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prioritariamente em regiões residenciais
consideradas ocupadas por famílias de
níveis socioeconômico médio e baixo. A classificação socioeconômica foi
definida de acordo com o critério proposto pela Associação Brasileira de
Institutos de Pesquisa de Mercado
(Abipeme) 17 . O nível socioeconômico
(NSE) das famílias foi avaliado por
meio de um questionário estruturado,
incluindo informações sobre a escolaridade do chefe da família, os bens de
consumo doméstico (número de
eletrodomésticos, carro), presença de
empregada mensalista, entre outros.
Cada item foi avaliado por uma escala
de 0 a 5 pontos, e o somatório dessa
pontuação forneceu um escore final.
Esse escore foi transformado em categorias que representam classes
socioeconômicas distintas, variando de
A (muito alto) a E (muito baixo), sendo que as demais categorias (B, C, D)
indicam níveis socioeconômicos intermediários. O presente estudo incluiu
crianças que satisfizeram aos critérios
de inclusão definidos a seguir, e cujos
pais concordaram em participar,
totalizando um grupo amostral de 62
participantes.
A amostra foi selecionada por conveniência, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: crianças cadastradas no programa Criança que
Chia, idade cronológica de 1 a 4 anos,
nascidas a termo (idade gestacional
igual ou superior a 37 semanas) e peso
ao nascer superior a 2500 gramas. Foram considerados critérios de exclusão deste estudo: crianças nascidas
com malformações congênitas e/ou
problemas genéticos, ortopédicos, neurológicos, presença de alterações visuais e/ou auditivas ou outra doença
respiratória infecciosa aguda como,
por exemplo, pneumonia. Foram também excluídas crianças que apresentassem qualquer alteração ou distúrbio sensório-motor, metabólico ou nutricional (desnutrição), que pudesse
influenciar de alguma forma seu desenvolvimento. Durante a realização deste estudo, nenhuma criança avaliada
estava em crise ou em período entre
crises, podendo-se argumentar que a
asma dos participantes encontrava-se
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controlada. Todas as crianças estavam
em uso de medicamento para controle das crises, não apresentando qualquer condição respiratória agudizada
durante a avaliação.

Instrumentos
A escala de mobilidade do teste
funcional Pediatric Evaluation of
Disability Inventory (PEDI) foi utilizada para estimar a mobilidade funcional das crianças participantes deste
estudo. O PEDI é um instrumento
quantitativo que informa sobre o desenvolvimento de habilidades e o nível de independência no desempenho
de atividades funcionais de crianças
entre 6 meses e 7 anos e meio18-20. Esse
teste foi traduzido e adaptado às
especificidades socioculturais do Brasil, adequado à realidade da criança
brasileira19. O PEDI é administrado por
meio de entrevista estruturada com os
pais ou cuidadores responsáveis pela
criança 19,20 .
A escala de mobilidade da parte de
habilidades funcionais inclui 59 itens
sobre a capacidade da criança em desempenhar atividades de transferência
(24 itens), locomoção em ambientes
internos (13 itens), locomoção em
ambientes externos (12 itens) e uso de
escadas (10 itens). Cada item é pontuado com escore 1, se a criança for
capaz de executar a atividade, ou escore 0, se a criança não for capaz ou
se o item não fizer parte do seu repertório motor. O escore bruto total desta
escala é obtido pelo somatório da
pontuação recebida em cada item18,20.
O escore bruto obtido nessa escala
pode ser transformado em escore
normativo, que indica o desempenho
demonstrado pela criança comparado
com o desempenho de crianças, de
mesma faixa etária, da amostra de
padronização desse teste. Os autores
do teste PEDI definem como pontos
de corte para desempenho típico, em
cada faixa etária, escores normativos
compreendidos entre 30 e 70. Dessa
forma, crianças que apresentarem escores normativos menores que o valor
30 estariam com desempenho funcio-

nal inferior ao demonstrado por grande parte das crianças da amostra
normativa, sugerindo atraso na respectiva área funcional. Da mesma forma,
escore normativo maior que 70 indica
desempenho superior ao de grande
parte da amostra normativa18,19.

Procedimentos
A seleção da amostra foi realizada
nos centros de saúde acima mencionados. Para cada centro, uma cópia
do projeto foi enviada aos gerentes e
o contato com os pais ou responsáveis
pela criança só foi iniciado após autorização por escrito, permitindo o acesso aos dados das crianças cadastradas.
Dos cinco centros de saúde contatados, foi obtida permissão para acesso
aos dados das crianças em apenas três.
Todos os participantes deste estudo
foram avaliados por quatro examinadoras previamente treinadas para a aplicação do teste PEDI. Antes do início da
coleta dos dados, a confiabilidade entre
examinadores foi avaliada, obtendo-se
índices de correlação intra-classe (ICC)
superiores a 0,90, demonstrando assim
alta consistência das examinadoras na
utilização do teste.
Após a permissão para consulta à
lista das crianças cadastradas no programa, as crianças que atenderam aos
critérios de inclusão descritos anteriormente foram selecionadas, por conveniência, para participação nesse
estudo, e seus responsáveis foram
contatados por telefone pelas autoras.
Para aqueles que concordaram em
participar do estudo, foi agendada uma
data e combinado o local para a realização da avaliação da criança.
Antes da administração do PEDI, o
termo de consentimento livre e esclarecido foi lido e explicado, até que
não houvesse dúvidas por parte dos
responsáveis sobre os objetivos, procedimentos e possíveis riscos e benefícios relacionados à participação de
sua criança neste estudo. Os responsáveis que concordaram assinaram o
termo de consentimento, oficializando
a inclusão de suas crianças no estudo.
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A coleta de dados foi realizada de
setembro a outubro de 2004. A avaliação de cada criança foi realizada em
um único momento, por meio de entrevista com os cuidadores responsáveis
pela criança. As crianças que obtiveram um escore indicativo de atraso no
teste PEDI (escore normativo menor
que o valor 30) foram consideradas
como apresentando atraso na mobilidade funcional.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres
humanos da instituição de ensino responsável (ETIC 188/04).

Análise estatística
O cálculo do índice de prevalência
foi realizado manualmente utilizando-se a razão do número de crianças
com atraso na mobilidade funcional
dividido pelo número total de crianças do grupo amostral. Foi feito teste
de significância de uma proporção e
identificado o intervalo de confiança
de 95% para definição da significância estatística e precisão do índice de prevalência, respectivamente.
Para a análise comparativa entre atraso na mobilidade e variáveis sociodemográficas, foram utilizados o teste t
de Student para as médias das idades, e
o teste exato de Fisher para a associação entre presença de atraso e as variáveis categóricas nível socioeconômico das famílias e sexo das crianças.
Em todas as análises foi considerado
o nível de significância a=0,05. As
análises foram realizadas utilizando o
pacote estatístico Statistical Package
for Social Sciences (SPSS) versão 12.0
para Windows.

RESULTADOS
Neste estudo, foram avaliadas todas
as crianças que preencheram os critérios
de inclusão e cujos pais foram contatadas
pelo telefone, não tendo sido evidenciado nenhum abandono ou exclusão de
participantes.
A Tabela 1 apresenta os dados da
análise comparativa das crianças com
atraso nas variáveis sexo e nível
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socioeconômico das famílias, revelando ausência de associação significativa entre atraso e essas variáveis
sociodemográficas. Em relação à idade das crianças (média = 33,85±14,26
meses), também não foi observada
diferença significativa (t=1,73; p=
0,088).

bilidade em crianças com asma, aqui
documentado, revelam que esse atraso é um fator importante a ser considerado nessa população. Entretanto,
tal atraso não deve ser visto como uma
conseqüência direta da asma, mas sim
uma combinação de fatores inerentes
à rotina da criança. É provável que

Tabela 1 Distribuição do atraso no desempenho funcional em crianças
asmáticas quanto ao sexo e nível socioeconômico
Variáveis
Sexo*
Masculino
Feminino
NSE*
A
B
C
D
E

n (%)

Total (N)

p

6 (14,0%)
2 (10,5%)

43
19

0,532

0
1 (20,0%)
2 (8,0%)
4 (17,4%)
1 (12,5%)

1
5
25
23
8

0,681

n = número de crianças com atraso em cada categoria; N = Número total de crianças
em cada categoria; NSE = nível socioeconômico
* Comparação pelo teste exato de Fisher

Das 62 crianças avaliadas, 8 obtiveram escores normativos indicativos
de atraso na mobilidade funcional no
teste PEDI. Com base nos dados, a
prevalência encontrada corresponde a
12,9%, sendo esse índice estatisticamente significativo (valor p= 0,0001),
com intervalo de confiança (IC=95%)
variando de 5,7% a 23,8%.

DISCUSSÃO E
CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo apontam
para prevalência de atraso na mobilidade funcional em crianças asmáticas
de 1 a 4 anos. Apesar de vários estudos documentarem a prevalência e a
incidência da asma na população geral e infantil, não foi possível localizar
estudos que abordem o impacto dessa
condição de saúde no desempenho
motor durante a primeira infância. Portanto, acreditamos que este é um estudo pioneiro na investigação do impacto da asma no desenvolvimento
infantil.
A magnitude e significância do índice de prevalência de atraso na mo-

essas crianças, em momentos de crise,
permaneçam em repouso por períodos
prolongados para melhora do quadro
respiratório, sendo limitadas ou pouco
estimuladas a desempenhar atividades
motoras em sua rotina diária. Além
disso, muitas delas necessitam ser hospitalizadas para o controle do quadro
clínico respiratório. Se por um lado
essas rotinas visam a estabilização da
condição da asma, por outro, é possível que comprometam a funcionalidade dessas crianças.
Os resultados revelaram que o atraso na mobilidade não está associado
ao sexo, à idade das crianças, nem ao
NSE das famílias. Entretanto, pode-se
argumentar que o atraso motor, encontrado em cerca de 13% da amostra,
pode ser atribuído a uma limitação por
parte dos cuidadores de oferecerem
oportunidades para exploração motora
dessas crianças. Modelos teóricos mais
recentes, como o modelo transacional
descrito por Sameroff21, têm mostrado
que os desfechos do desenvolvimento
infantil são influenciados pela interação dinâmica das características da
criança, da família e do ambiente, ilustrando a complexidade inerente ao
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desenvolvimento infantil. Estudos têm
documentado que a excessiva assistência fornecida pelos cuidadores a
crianças com diferentes condições de
saúde podem restringir sua participação em atividades motoras típicas de
seu cotidiano 13,22 . Em crianças com
asma, pode-se levantar a hipótese de
que essa estratégia adotada pelos pais
e cuidadores seja vista como tentativa de impedir o aparecimento de crises asmáticas. No entanto, argumentações sobre os fatores causadores da
assistência excessiva mantida pelos
pais de crianças com asma permanecem como hipóteses a serem testadas
por outros estudos.
Um importante aspecto a ser considerado é a participação das crianças
em um programa de assistência pública, recebendo acompanhamento médico e medicação específica para o
controle das crises de asma. Essa as-
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sistência tem contribuído para a redução do número de internações e é possível que o índice de prevalência documentado neste estudo não possa ser
generalizado para outra clientela que
não receba esse tipo de assistência.
O teste utilizado neste estudo,
PEDI, indicou a capacidade de as crianças desempenharem atividades de
transferência e de locomoção, em seu
ambiente doméstico. Entretanto, esse
teste não fornece informações sobre
os componentes motores que estão
interferindo no desempenho funcional
da criança. Investigações futuras utilizando outros testes que documentem
os componentes motores importantes
no desempenho de atividades de mobilidade funcional, como equilíbrio,
velocidade, resistência, entre outros,
podem acrescentar informações aos
resultados aqui apresentados. Cabe ressaltar que, para a aplicação do PEDI,

os procedimentos incluíram treinamento prévio dos examinadores e avaliação
da confiabilidade entre os indivíduos
administradores do teste, garantindo
assim a consistência no uso desse instrumento. Tais cuidados reforçam a validade
interna dos resultados apresentados.
Os resultados deste estudo sugerem
uma tendência à redução da mobilidade funcional em crianças com asma,
ainda não documentada na literatura;
mas estudos posteriores são necessários
para confirmar esses resultados. Tal
evidência é relevante para profissionais
da saúde que lidam com essas crianças, sugerindo que a ação terapêutica
deve extrapolar o controle da sintomatologia dessa condição da saúde, incluindo também a avaliação e monitoramento do desenvolvimento motor de
crianças asmáticas, nos primeiros anos
de vida.
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APRESENTAÇÃO

RESUMO: Um paciente com doença de Legg-Calvé-Perthes (DLCP), submetido a
tratamento fisioterapêutico, foi estudado prospectivamente objetivando verificar
os benefícios da modalidade terapêutica, por meio de avaliações físicas e
radiográficas: foram feitas uma avaliação inicial, uma após o tratamento
fisioterapêutico e uma terceira, um ano após o término do tratamento. Foi
realizado exame físico global dos movimentos do quadril por meio de
avaliações goniométricas e avaliação de força muscular comparativa. No
exame radiográfico o paciente foi classificado inicialmente como Catterall
tipo III, Salter-Thompson tipo A e Herring tipo B; para avaliação dos resultados
foi utilizada a classificação de Mose. O tratamento durou três meses, totalizando
20 sessões de exercícios de alongamento e fortalecimento muscular e
proprioceptivos. Na avaliação final foi observado que o tratamento
fisioterapêutico resultou em ganho de amplitude do movimento e força muscular
no quadril, com melhora no quadro radiológico do paciente.
DESCRITORES: Doença de Legg-Perthes/reabilitação; Modalidades de fisioterapia;
Quadril/radiografia
ABSTRACT : A patient with Legg-Calvé-Perthes disease (LCPD), submitted to
physical therapy, was studied prospectively in order to assess the benefits
of the treatment proposed, by means of physical and radiographic evaluation.
The patient was submitted to a first evaluation before treatment, then after
the treatment, and a third one a year after the treatment was completed.
Physical examination of global hip movements was done by means of
goniometric evaluation and comparative strength muscle evaluation. At
the radiographic examination, the patient was initially classified as Catterall
type III, Salter-Thompson type A and Herring type B. In order to group the
results, Mose classification was used. The treatment lasted 12 weeks, totalling
20 sessions of stretching, strength and proprioceptive exercises. At the final
evaluation, an increase was observed in hip range of motion and muscle
strength, as well as radiographic improvement of the patient's condition.
KEY WORDS : Doença de Legg-Perthes/reabilitação; Modalidades de fisioterapia;
Quadril/radiografia
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INTRODUÇÃO
A Doença de Legg-Calvé-Perthes
(DLCP) começou a ser descrita em
1910; porém, até os dias de hoje, não
há uma teoria que explique a causa
que leva à obstrução transitória da circulação da cabeça femoral 1. A incidência varia de 1:1200 a 1:12500 2,
sendo maior a freqüência no sexo masculino do que no feminino, numa proporção de quatro para um3. Quanto à
faixa etária, há controvérsia entre os
autores, com variações de 2 a 16 anos,
mas há um consenso de que o pico de
freqüência ocorre aos 6 anos de idade4.
O quadro clínico é manifestado por
dor, claudicação e limitação da amplitude do movimento articular (ADM).
Na DLCP ocorre diminuição da abdução, da flexão e da rotação medial do
quadril 3,5 . O diagnóstico é realizado
por meio do quadro clínico e confirmado com o exame radiográfico e/ou
outros exames complementares 6.
Catterall 7 classifica os estágios da
DLCP, de acordo com os achados
radiográficos, em quatro tipos. No tipo
I, os pacientes apresentam acometimento de até um quarto da cabeça
femoral, sendo afetada apenas a porção anterior da cabeça do fêmur; no
tipo II, o processo envolve a metade
anterior da cabeça femoral; no tipo III,
dois terços do núcleo ósseo estariam
afetados, denominados radiograficamente como “cabeça dentro da cabeça”; e, no tipo IV, a epífise está totalmente acometida.
Em 1980, Mose8 relatou a necessidade de medir a lesão da cabeça
femoral na DLCP com o objetivo de
obter um prognóstico em relação à
osteoartrose do quadril na fase adulta
do paciente. Criou um método para
avaliar a esfericidade da cabeça femoral, por meio de círculos concêntricos com variação de raio de 2 mm.
Salter e Thompson 9, em estudo
multicêntrico, analisaram 1.122 radiografias dos quadris de 936 crianças
com DLCP e criaram uma classificação baseada num sinal radiográfico de
lise subcondral, dividida em dois gru-
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pos. No grupo A, são os quadris com
extensão da lesão até a metade da
cabeça. No grupo B, ocorre um comprometimento da lise subcondral de
mais da metade da cabeça femoral.
Concluíram também que a classificação só poderia ser utilizada nas fases
iniciais da doença, quando a fratura
subcondral for visível.
Herring et al. 10 propuseram uma
classificação baseada na altura do pilar lateral da epífise na fase de fragmentação, subdividindo os quadris em
três grupos. No grupo A estão os quadris em que há preservação do pilar
lateral ou com diminuição mínima de
sua altura; no grupo B estão aqueles
com comprometimento de até 50% da
altura do pilar lateral da epífise; e, no
tipo C, os quadris com diminuição
maior do que 50% da altura do pilar
lateral. Posteriormente, Herring et al.11
adaptaram a classificação original do
pilar lateral, subdividindo os em quatros grupos: A, B, B/C e C.
O principal objetivo de todos os tratamentos na DLCP é a manutenção da
melhor morfologia possível da articulação do quadril para evitar a degeneração precoce e manter a mobilidade
articular, com alívio da dor 12.
O tratamento cirúrgico é indicado
para os pacientes com idade e fase da
doença mais avançada. Entre os tipos
de cirurgia freqüentemente realizados
estão a osteotomia de Salter 13 , a
osteotomia proximal varizante do
fêmur14 e a artrodiastase15.
Há diversas formas de tratamento
conservador - e quanto mais cedo forem tratados os pacientes, melhor será
o prognóstico16. Em um artigo de revisão de literatura publicado em 1975,
Carpenter17 cita fisioterapia associada a repouso na cama e tração, para
diminuição do espasmo muscular e da
dor, bem como para ganho de amplitude articular de movimento. Descreve ainda os procedimentos realizados
no serviço em que trabalha, como:
exercícios ativo-assistido, ativo e ativo-resistido do quadril; tanque de
Hubbard; facilitação neuromuscular
proprioceptiva (FNP); e crioterapia.

Spósito et al.18 avaliaram a eficácia
do tratamento fisioterapêutico no pósoperatório da osteotomia de Salter
modificada. Ishida et al.19 realizaram
um estudo onde não foi utilizada a
imobilização gessada para instalação
da fisioterapia precoce em pacientes
que foram submetidos a osteotomia
de Salter, com dois ou três pinos rosqueados. Entretanto, são poucos os estudos que avaliam os benefícios da
fisioterapia como tratamento conservador na DLCP. Assim, a hipótese a
ser testada neste trabalho é se exercícios fisioterapêuticos, como modalidade de tratamento conservador da
DLCP, proporcionam melhora funcional e radiográfica.
Este estudo consistiu pois no acompanhamento de um paciente com
DLCP, no período de novembro de 2003
a fevereiro de 2005, submetido a tratamento fisioterapêutico por três meses,
com o objetivo de avaliar os efeitos do
programa fisioterapêutico adotado, por
meio de goniometria, teste de função
muscular e análise radiográfica.

METODOLOGIA
O estudo, aprovado pela Comissão
de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi realizado no
Setor de Fisioterapia (disciplina de
Ortopedia Pediátrica) do Instituto de
Ortopedia e Traumatologia desse hospital, após o responsável pelo paciente ter assinado um termo de consentimento livre e esclarecido.
Um paciente de 4,5 anos, branco,
do sexo masculino, com indicação
para tratamento conservador de DLCP
- com o quadril direito acometido e o
lado direito dominante - foi encaminhado para tratamento fisioterapêutico
no IOT. O tratamento consistiu de 20
sessões de fisioterapia, ao longo de um
período de 12 semanas.
Antes do tratamento, após o tratamento e um ano após o término do
tratamento, foram realizadas avaliações clínicas (da amplitude articular
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de movimentos do quadril e do grau de
força muscular do quadril) e radiográficas.
Para caracterizar o quadro clínico,
a goniometria bilateral passiva (com
goniômetro manual) do quadril seguiu
a padronização preconizada por Marques 20; e o teste de função foi feito
por meio de avaliação manual da força muscular. Comparações do lado
acometido com o lado não envolvido
(graduação 0-5)21 foram realizadas nas
amplitudes articulares de movimento
de flexão, extensão, abdução, adução,
rotação medial e lateral do quadril.
Foram realizadas radiografias nas
incidências ântero-posterior (AP) na
posição neutra e com abdução e rotação medial dos quadris (frog-leg), pré,
pós-tratamento e um ano após o tratamento. As classificações radiográficas
pré-tratamento utilizadas foram
Catterall7, Salter e Thompson9 e Herring
et al.10, pois determinam o prognóstico
do paciente e apontam para o tratamento que deve ser realizado, cirúrgico ou conservador. Utilizou-se a
classificação de Herring et al. descrita em 199210, uma vez que a nova classificação 11 foi descrita posteriormente
ao início deste estudo. Nos períodos
pós-tratamento e após um ano foram utilizadas a classificação de Mose8, que é

utilizada para classificar os resultados
radiográficos obtidos por um tratamento.
O tratamento foi desenvolvido apenas com o membro envolvido, para
que os resultados finais pudessem ser
comparados com o membro não envolvido. O tratamento fisioterapêutico
foi dividido em três tipos de exercícios:
alongamento, fortalecimento e proprioceptivos. Os exercícios de alongamento foram feito de forma passiva
com os músculos flexores, extensores,
abdutores, adutores, rotadores mediais
e laterais do quadril, em três séries
com cada grupo muscular, durante 20
segundos cada série. Os exercícios de
fortalecimento muscular foram realizados inicialmente para os músculos
flexores, extensores, abdutores e adutores de quadril (straight leg raise), em
forma isométrica (três séries de 20 segundos cada). A partir da décima sessão, iniciaram-se os exercícios de fortalecimento concêntrico contra a ação
da gravidade, por três séries com 12 repetições em cada série. Os exercícios
proprioceptivos iniciaram-se a partir da
oitava sessão, primeiramente em solo
estável, seguido de solo instável (sobre almofadas e prancha de equilíbrio).
Paciente e acompanhante foram orientados quanto à realização dos exercícios
nos dias em que não houvesse a fisioterapia e quanto aos demais cuidados, como

evitar os esportes de impacto. Também
foram orientados a manter os exercícios
após o término do tratamento.
A análise das variáveis foi apresentada de forma descritiva, uma vez que
foi estudado um paciente, impossibilitando a aplicação de técnicas estatísticas apropriadas para testes de hipótese.

RESULTADOS
O paciente foi classificado radiograficamente, antes do tratamento,
como Catterall tipo III, SalterThompson tipo A e Herring tipo A (Figura 1). Após as 12 semanas de tratamento foi feita a avaliação radiográfica de Mose (AP de 14 mm; frog-leg
12 mm, Figura 2); e um ano após o
término do tratamento fisioterapêutico
o paciente apresentava na avaliação
radiográfica Mose “bom” (AP de 16
mm; frog-leg 14 mm) (Figura 3).
A avaliação do quadro clínico foi
feita em três momentos (inicialmente, logo após o tratamento fisioterapêutico e um ano após o término do tratamento). A disposição nas Tabelas 1 (de
amplitude de movimento) e 2 (de força muscular) facilita a comparação
dos resultados.

Tabela 1 Valores da amplitude de movimento (em º) do lado acometido (LA) e não envolvido (NE), nas fases prétratamento (Pré), pós-tratamento (Pós) e um ano após o tratamento (1 ano)

Amplitude de movimento articular (º )
Rotação medial Rotação lateral
Flexão
Extensão
Abdução
Adução
Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano

Quadril
LA

100 115 110

5

10

10

20

25

35

10

15

30

20

30

40

30 30

40

NE

120 120 120

10

10

10

35

35

35

15

15

35

30

30

40

35 35

40

Tabela 2 Valores do grau de força muscular (de 0 a 5) do lado acometido (LA) e não envolvido (NE), nas fases prétratamento (Pré), pós-tratamento (Pós) e um ano após o tratamento (1 ano)

Quadril

Grau de força muscular (de 0 a 5)
Rotação medial Rotação lateral
Flexão
Extensão
Abdução
Adução
Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano Pré Pós 1ano

LA

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4

4

5

NE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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A

B

Figura 1 Radiografias do quadril (AP, A, e frog-leg, B) antes do tratamento
A

B

Figura 2 Radiografias do quadril (AP, A, e frog-leg, B) após o tratamento
A

B

Figura 3 Radiografias do quadril (AP, A, e frog-leg, B) um ano após o término do tratamento
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DISCUSSÃO
O tratamento na DLCP tem sido
muito estudado. Entretanto, até o momento, não há consenso em relação à
melhor forma de tratamento conservador, ou quanto à fase da doença em
que deve ser realizado. Há diversas
formas de tratamento conservador - e
quanto mais cedo forem tratados os
pacientes, melhor será o prognóstico16.
Carpenter 17, em um artigo de revisão
da literatura, relatou que a fisioterapia
é indicada para a diminuição do espasmo muscular, da dor e para aumentar a ADM, indicando a realização de
exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Entretanto, poucos
estudos avaliam os benefícios da fisioterapia na DLCP; a maioria utiliza a
fisioterapia como um recurso associado a outros tratamentos, mas sem avaliar diretamente seus benefícios. Assim, não estão claros quais seriam os
possíveis benefícios da fisioterapia na
DLCP e nem quando ela poderia ser
utilizada. Os artigos citam a fisioterapia como um recurso pré-operatório
e/ou pós-operatório 14,19,22; ou, como
uma forma de tratamento conservador,
associado a outros meios: tração esquelética, órtese, aparelho gessado23-25.
Nosso paciente realizou o tratamento fisioterapêutico como uma modalidade de tratamento conservador, não
como um recurso. O tratamento consistiu de exercícios de alongamento
muscular para ganho da ADM do quadril, uma vez que o paciente apresentava uma limitação importante da
ADM, o que poderia piorar seu prognóstico. Como conseqüência da dor e
da limitação da ADM, o paciente
apresentava perda de força muscular,
o que poderia sobrecarregar e gerar
uma instabilidade articular. Daí serem
feitos também exercícios de fortalecimento muscular e o treino proprioceptivo.
Conforme as classificações utilizadas
para tentar definir um prognóstico antes do início do tratamento (o que serve como critério de determinação e
indicação de tratamento, conservador
ou cirúrgico), o paciente apresentava:
Catterall tipo III, Salter-Thompson tipo
A e Herring tipo A. Portanto, um caso

mais delicado que, segundo a classificação de Catterall, está no limite
entre requerer tratamento conservador
e procedimento cirúrgico.
Há estudos de caso dessa doença
relatando tratamento fisioterapêutico.
Keret et al.1 demonstram melhora da
ADM do quadril e o alívio da dor com
tratamento cinesioterapêutico e hidroterapia, mas não descrevem os graus
de melhora da ADM. Felício et al.26
propuseram tratamento fisioterapêutico com exercícios para ganho da ADM
de quadril e para ganho da força muscular do quadril em um paciente submetido a artrodistase do quadril, durante
a utilização do aparelho e após a remoção do mesmo, demonstrando uma
melhora importante. Torna-se difícil,
porém, comparar os resultados, pós-tratamento e após um ano de tratamento,
uma vez que não foram encontrados
trabalhos relacionados à fisioterapia na
DLCP que relatassem o quadro radiológico após o tratamento. Outros estudos indicam valores de ADM e do grau
de força muscular, mas os pacientes f o ram submetidos a um procedimento
cirúrgico18,26, apresentando comprometimento maior da doença do que nosso caso. Neste estudo, os achados da
goniometria inicial, antes do tratamento, estão de acordo com os citados no
trabalho de Tsao et al.27 . Quanto ao
pós-tratamento e um ano mais tarde,
não foram encontrados estudos que
citassem valores goniométricos após
um tratamento conservador. Mas neste estudo ficou claro o ganho de amplitude articular de movimento, após
o tratamento, bem como sua manutenção um ano depois do seu término
(Tabela 1).
Os valores de força muscular encontrados, pré-tratamento e pós-tratamento, mostram a eficácia do tratamento
proposto (Tabela 2). Sabe-se que a fraqueza muscular ocorre em decorrência
da doença ou da dor provocada pela
doença. Assim acredita-se que a melhora da força muscular e da ADM
atingidas após o termino do tratamento foi significante, e essa melhora se
manteve um ano após o término do
tratamento, apresentando em algumas

variáveis melhora progressiva. Isso
provavelmente se deve ao fato de que,
após o tratamento, o paciente obteve
melhora do quadro clínico que o tornou mais ativo, retornando às atividades físicas que o ajudaram a melhorar
ainda mais seu quadro clínico um ano
depois do término do tratamento.
Spósito et al.18 realizaram avaliações
radiográficas e clínicas no pré e pósoperatório, e pré e pós-reabilitação,
em pacientes com DLCP submetidos
à cirurgia de osteotomia de Salter modificada. O exame clínico incluiu a
análise do grau de disfunção articular
(goniometria e grau de força muscular),
análise da discrepância do membro e
alterações na postura e marcha, porém os autores não citaram os valores
da força muscular nem da amplitude
articular de movimento. Assim, concluíram que são observadas alterações
cinéticas dos pacientes comprometendo o arco de movimento e a força muscular do quadril afetado. Guarniero et
al.28 sugeriram que o teste de função
muscular fizesse parte da avaliação
do quadro clínico dos pacientes com
DLCP. E Guarniero et al.29 relatam que,
apesar de haver estudos que valorizem
a atuação da fisioterapia, não são encontrados estudos que analisam e comparam diferentes recursos fisioterapêuticos, requerendo mais estudos
para determinar os grupos musculares
e os métodos de atuação mais adequados no tratamento da DLCP.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que a aplicação de exercícios de fortalecimento, de alongamento muscular e de propriocepção,
específicos e supervisionados por
fisioterapeutas, resultam em um ganho
de amplitude articular do movimento
do quadril, ganho de força muscular do
quadril e melhora no quadro radiológico
do paciente com doença de Legg-CalvéPerthes − e essas melhoras foram ainda
constatadas um ano após o término do
tratamento. Dessa forma, pode-se dizer
que o tratamento fisioterapêutico proposto, como uma modalidade de tratamento conservador, trouxe reais benefícios
ao paciente com DLCP.
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RESUMO : A hipertensão arterial é o principal fator de risco para doença
cardiovascular, a qual é a maior causa de mortalidade entre mulheres na pósmenopausa. O exercício aeróbio tem sido apontado como opção terapêutica
eficaz no controle da pressão arterial (PA) e deve ser realizado continuamente
para que não haja perda de seu efeito hipotensor. Este estudo visou avaliar o
comportamento da PA e o desempenho funcional de hipertensas na pósmenopausa, três meses após o término de um programa de treinamento aeróbio
supervisionado, ao final do qual foram orientadas a realizar atividade aeróbia
de forma independente; também foi avaliada a adesão a essa proposta. Foram
avaliadas, antes e após os três meses de interrupção, cinco mulheres hipertensas
na pós-menopausa quanto a PA, freqüência cardíaca e distância caminhada
(pelo teste de caminhada de seis minutos, TC6’). Além disso, foi realizada
avaliação antropométrica e aplicado questionário para avaliar a adesão. Houve
aumento da PAS de repouso e redução da distância caminhada nas cinco
voluntárias. Quanto à adesão, nenhuma voluntária seguiu as orientações
conforme prescritas; houve ainda descondicionamento das voluntárias. Concluise, portanto, que o programa de exercício não-supervisionado proposto não foi
eficaz no controle da PA. A não-adesão das voluntárias indica que é necessária
realização contínua e supervisionada da atividade aeróbia, para que não haja
perda dos efeitos benéficos do exercício no condicionamento e na PA.
DESCRITORES: Hipertensão; Pós-menopausa; Terapia por exercício
ABSTRACT: Arterial hypertension is a relevant risk factor for the development
of cardiovascular disease, which is considered the main cause of deaths
among postmenopausal women. Aerobic exercise has been recommended
as an effective therapeutic option for blood pressure (BP) control, but it has
to be done continuously for the maintenance of its hypotensor effect. The
aim of this study was to evaluate BP behaviour and functional performance
of hypertensive postmenopausal women three months after the interruption
of a supervised aerobic training, when the participants were instructed to
do the exercises independently; it was also assessed whether they would
follow these instructions. Five hypertensive postmenopausal women were
evaluated, before and after the three-month lag, as to BP, heart rate and
distance walked (in the six-minute walk test, 6MWT). Furthermore, an
anthropometrical assessment was done and a questionnaire applied for
evaluation of adherence. Systolic blood pressure increased and distance
walked decreased in the five participants. None of the volunteers followed
the aerobic exercise prescription. According to results, the unsupervised
aerobic exercise program proposed was not effective for BP control.
Furthermore, the volunteers did not maintain their aerobic fitness. The nonadherence to the program indicates that aerobic exercise needs to be done
continuously and under supervision for the maintenance of its benefits on
BP and aerobic fitness.
KEY WORDS: Exercise therapy; Hypertension; Post-menopause
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INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HA) é uma
síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais permanentemente elevados acima dos limites de
normalidade1, ou seja, a pressão arterial sistólica (PAS) se encontra maior
ou igual a 140 mmHg e/ou a pressão
arterial diastólica (PAD) se encontra
maior ou igual a 90 mmHg, para adultos
a partir de 18 anos de idade2. No Brasil,
a HA atinge de 22% a 44% da população urbana adulta, constituindo-se um
dos principais agravos à saúde e acarretando em elevado custo financeiro para
o sistema de saúde, principalmente por
suas complicações cardiovasculares 3.
Estudos demonstraram que o sexo e
a idade influenciam o comportamento da PAS e PAD. A pressão arterial
(PA) é mais elevada em homens que
em mulheres até a faixa dos 60 anos,
sendo que, após essa idade, a PA, principalmente a PAS, aumenta nas mulheres, o que tem sugerido ser influência da menopausa, devido à deficiência dos níveis de estrógeno. Por outro
lado, a PAD tende a se manter ou até
mesmo a declinar em ambos os sexos 4,5 .
Como tratamento da HA, são utilizadas medidas não-farmacológicas
isoladas ou associadas a medicamentos anti-hipertensivos 6,7 . As medidas
não-farmacológicas implicam a adoção
de hábitos de vida saudáveis, como
controle do peso corporal, reeducação
alimentar, abandono do tabagismo, redução do consumo de bebida alcoólica
e prática regular de atividade física6,7.
Dentre tais medidas, os programas de
condicionamento físico aeróbio têm
sido os mais indicados, devido a seus
efeitos hipotensor e cardioprotetor 6,8,
além de poderem promover a redução
substancial no consumo de drogas
anti-hipertensivas, diminuição do ônus
financeiro e melhora da qualidade de
vida dos pacientes 9.
Em metaanálise realizada por
Whelton et al. 7, compreendendo 54
ensaios clínicos randomizados controlados, foi constatado que o exercício
aeróbio reduz significativamente a

PAS e PAD de repouso tanto em indivíduos hipertensos quanto normotensos. Estudos envolvendo a população
específica de mulheres na pós-menopausa apresentando pré-hipertensão ou
hipertensão estágio I também mostraram redução significativa na PA de
repouso após treinamento aeróbio2,10-12.
Recentemente, estudo realizado por
Lima13, ao qual o presente estudo dá
continuidade, encontrou redução estatisticamente significativa da PAS e
PAD após 12 semanas de treinamento
aeróbio em 10 mulheres sedentárias
na pós-menopausa apresentando hipertensão estágio I.
No entanto, vários estudos verificaram que, para a manutenção dos benefícios do exercício aeróbico sobre a PA,
é necessária sua prática contínua14-16.
Quando realizado continuamente, o
exercício pode controlar os níveis
pressóricos e, dessa forma, diminuir ou
mesmo abolir a necessidade do uso de
medicamentos, evitando assim seus
efeitos adversos e reduzindo o custo
do tratamento para o paciente e para
o sistema de saúde17.
Assim, é importante avaliar se, após
o término de um programa de exercício
aeróbio supervisionado, os participantes mantêm um nível de adesão à atividade, sem supervisão direta, que seja
efetivo para o controle da PA, o que
ainda não foi estudado na população
específica de mulheres hipertensas
pós-menopausadas.
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar mulheres hipertensas na pós-menopausa após três meses da interrupção de um programa de
treinamento aeróbio supervisionado,
por meio da aferição da PA de repouso, da distância caminhada durante 6
minutos, avaliando-se também a adesão à atividade física realizada sem
supervisão.

tencente à rede de atendimento da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, MG, sendo selecionadas aquelas
que preenchiam os seguintes critérios
de inclusão: ter idade inferior a 65
anos; encontrar-se em estado de pósmenopausa, definido como o período
de doze meses da amenorréia 18; ser
sedentária há pelo menos um ano, ou
seja, não satisfazer as recomendações
de acúmulo de trinta minutos ou mais
de atividade física moderada na maioria dos dias da semana19; apresentar
diagnóstico médico de hipertensão
arterial sistólica (HAS) e/ou hipertensão arterial diastólica (HAD), primária, estágio I (PAS: 140-159 mmHg;
PAD: 90-99 mmHg) 2, descontrolada,
com ou sem uso de medicamento; não
se encontrar em uso de terapia de reposição hormonal; não apresentar doenças neurológicas, cognitivas e/ou
musculoesqueléticas que impedissem a
realização do protocolo de exercício; e
não ter sido submetida a histerectomia.
Foram excluídas do programa as mulheres com alterações no teste
ergométrico que contra-indicassem a
realização de exercícios; que tivessem
tido mudanças no esquema de tratamento medicamentoso ou nos hábitos
de vida durante o período da pesquisa; e as que apresentaram assiduidade ao programa menor que 80%. Após
adequação aos critérios de inclusão e
exclusão citados, apenas 10 mulheres
foram consideradas aptas a participar
daquele estudo, dentre 100 que se
apresentaram para avaliação.

METODOLOGIA

No presente estudo, participaram as
voluntárias que receberam orientações, por meio de aula educativa, em
relação à manutenção da atividade
aeróbia após a interrupção da supervisão e que estavam há três meses sem
acompanhamento. Como critério de
exclusão, considerou-se o surgimento
de quaisquer alterações musculoesqueléticas que impedissem a reavaliação do teste de caminhada de seis
minutos (TC6’).

O presente estudo dá continuidade
àquele realizado por Lima 13 , em que
foram avaliadas mulheres recrutadas
no Centro de Saúde Cachoeirinha, per-

Assim, a amostra do presente estudo consistiu de cinco voluntárias, com
idade mínima de 55 anos e máxima
de 65 anos. Das dez participantes do
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estudo anterior13, uma foi excluída por
motivo de cirurgia em membros inferiores, impossibilitando a realização
do TC6’; duas não foram encontradas
por mudança de endereço e telefone;
e duas interromperam a atividade
aeróbica supervisionada mais de três
meses antes da coleta de dados, não
recebendo as orientações em relação
à manutenção da mesma em aula
educativa.
As voluntárias assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido,
antes de iniciar a participação no estudo, que foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da instituição,
sob o parecer n.086/04 de abril 2004.

Procedimentos
No estudo anterior13, as participantes
foram submetidas a um treinamento
aeróbio cuja intensidade, freqüência e
duração obedeceram às diretrizes de
consenso encontradas na literatura1,20.
O treinamento consistiu de caminhadas com intensidade moderada, calculada pela soma da FC de repouso com
50% a 70% da FC de reserva, realizadas três vezes por semana, em dias
alternados, durante 12 semanas, sendo conduzido em espaço comunitário
próximo a um Centro de Saúde, sob
supervisão de fisioterapeuta. O treinamento foi eficaz na redução da PA de
repouso 13. Após o período de treinamento proposto no referido estudo, algumas voluntárias mantiveram-se no
grupo de atividade física para hipertensos da comunidade, que também
funciona no espaço comunitário próximo ao Centro de Saúde, continuando a realizar caminhadas com intensidade moderada três vezes por semana, em dias alternados, sob supervisão do mesmo fisioterapeuta.
Em dezembro de 2004, as atividades do grupo de hipertensos da comunidade foram interrompidas por motivo de férias, durante três meses (dezembro 2004 a fevereiro 2005). Na
ocasião, foi realizado teste de caminhada de seis minutos (TC6’) e avaliação antropométrica. Verificou-se que
o efeito do exercício na redução da
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PA de repouso se manteve em dezembro em relação ao término do treinamento proposto pelo estudo anterior13.
Então, foi ministrada uma aula educativa esclarecendo as voluntárias
sobre a importância da manutenção
da atividade física e incentivando-as
a realizar caminhadas no mínimo três
vezes por semana durante, pelo menos, trinta minutos, com automonitoramento da FC pelo método palpatório
objetivando atingir a FC de treinamento proposta.
No presente estudo, que ocorreu três
meses após a interrupção dessas atividades (situação final - Sf), foi realizada reavaliação das voluntárias por
meio do TC6’ e da avaliação antropométrica, e os dados obtidos foram comparados àqueles coletados em dezembro, quando se interrompeu a atividade aeróbica supervisionada (situação
inicial - Si). Também foi aplicado um
questionário, elaborado pelas pesquisadoras, para verificação de possíveis
mudanças no esquema de tratamento
medicamentoso e no estado geral de
saúde, além da verificação da adesão
ao programa de caminhada proposto.
O TC6’, instrumento válido e
confiável amplamente descrito na literatura 21 , foi utilizado no presente
estudo para avaliação do desempenho
funcional (distância caminhada).
Além disso, foram considerados os
valores de PA e FC antes do início do
teste. Com base no protocolo da
American Thoracic Society (ATS) 21, o
TC6’ foi realizado em uma superfície
rígida com 30 metros de extensão, onde
as voluntárias deveriam andar, na
maior velocidade possível, durante
seis minutos cronometrados (cronômetro Kadio®, KD 1069, China). Antes da
realização do teste, as voluntárias
permaneciam em repouso por no mínimo dez minutos. Os testes foram
realizados sempre no mesmo período
do dia (matutino) e pelo mesmo examinador do estudo anterior21.
A PA foi aferida por esfigmomanômetro do tipo aneróide (Diasyst®, São
Paulo, Brasil, 1999) e estetoscópio
(Littmann ®). A aferição ocorreu por
medida única casual pela técnica

auscultatória, amplamente descrita na
literatura 2,6. As medidas foram realizadas na posição sentada, sempre na
artéria braquial do membro superior
direito. A freqüência cardíaca (FC) foi
medida continuamente por um
cardiofreqüencímetro (Polar ®, modelo
S 810, Finlândia, 2001).
A avaliação antropométrica incluiu
a medida das variáveis massa corporal e estatura, com balança calibrada
(Welmy, Mod. 110, Brasil), utilizadas
para o cálculo do índice de massa
corporal - IMC = massa corporal (Kg)/
altura (m2) - e circunferência da cintura (CC), medida por fita métrica 2,5
cm acima da linha do umbigo 22.

Análise dos dados
Os dados são expressos de maneira
descritiva em relação às variáveis
massa corporal, IMC, CC, distância
caminhada, PAS de repouso, PAD de
repouso e FC de repouso imediatamente ao término do treinamento supervisionado (situação inicial) e três
meses após a interrupção do mesmo
(situação final).

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados
das variáveis antropométricas de cada
participante ao se comparar a situação inicial (Si), referente ao término
do treinamento supervisionado, com
a situação final (Sf), que corresponde
ao final dos três meses após o término
do treinamento supervisionado.
Como pode ser observado, as cinco
voluntárias tiveram aumento da CC,
pequena variação da massa corporal
e, em relação ao IMC, três voluntárias
apresentaram aumento, enquanto duas
apresentaram pequena variação nos
valores finais em relação aos iniciais.
Ao analisar os dados do TC6’, observou-se que as cinco voluntárias tiveram aumento da PAS de repouso e
diminuição da distância caminhada.
A PAD de repouso apresentou aumento
em três participantes, tendo sido observado maior aumento na voluntária 5,
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Tabela 1 Comparação das variáveis antropométricas nas situações inicial e final
para cada voluntária

dade na freqüência proposta (três vezes por semana), porém não seguiu as
orientações quanto à duração de 30
minutos, realizando apenas 20 minutos de caminhada, além de não ter
monitorado a FC para adequação à
faixa de treinamento proposta. Quando questionadas sobre o motivo da nãoadesão, as voluntárias 1, 3 e 4 relataram não poder se ausentar de casa por
necessidade de cuidar de um familiar, e a voluntária 2 alegou desânimo. A voluntária 5 alegou não ter seguido as orientações em relação ao
automonitoramento da FC por motivo
de esquecimento. Ao serem propostos
possíveis motivos que também possam
ter interferido na não-adesão, a falta
de compromisso formalizado foi o
mais freqüentemente apontado, por
quatro voluntárias, seguido da ausência de local adequado e falta de companhia, ambos apontados por duas voluntárias, e não sentir prazer em realizar a atividade e medo por não haver
supervisão direta do fisioterapeuta,
ambos indicados por uma voluntária
cada. A falta de tempo não foi alegada
por qualquer das voluntárias.

CC (cm)

Voluntárias

IMC (Kg/m2)

Massa corporal (Kg)

Si

Sf

Si

Sf

Si

Sf

1

80,5

83,5

48,4

48,8

21,80

22,58

2

77,0

79,0

49,5

51,4

20,87

22,69

3

94,0

95,0

64,4

64,0

29,80

30,86

4

99,5

101,5

75,1

75,8

29,34

31,76

5

92,0

93,0

64,0

63,1

28,83

29,40

Si = situação inicial; Sf = situação final; CC - circunferência da cintura; IMC - índice de
massa corporal

Tabela 2 Comparação das variáveis do teste de caminhada de seis minutos nas
situações inicial e final para cada voluntária
Voluntárias

PASr (mmHg)

PADr (mmHg) Distância caminhada (m) FCr (bpm)

Si

Sf

Si

Sf

Si

Sf

Si

Sf

1

110

119

70

70

600,00

582,12

82

85

2

124

138

88

76

669,08

644,53

76

68

3

120

142

74

78

582,02

557,16

67

70

4

118

140

80

84

497,16

488,08

85

82

5

120

150

70

82

510,00

496,16

74
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Si = situação inicial; Sf = situação final; TC6´ = teste de caminhada de seis minutos;
PASr = pressão arterial sistólica de repouso; PADr = pressão arterial diastólica de repouso;
FCr = freqüência cardíaca de repouso

diminuição em uma participante e
manutenção em uma outra. Em relação à FC de repouso, duas voluntárias
apresentaram valores maiores e três
apresentaram valores menores na Sf
em relação à Si (Tabela 2).
Na análise do questionário, observou-se que três voluntárias (1, 2 e 3)
não apresentaram mudança no esquema de tratamento medicamentoso. A
voluntária 4, que estava em uso de
captopril (25 mg/dia) e hidroclorotiazida (25 mg/dia), teve substituição desses medicamentos por um composto
constituído de nortriptilina (20 mg/dia),
propanolol (20 mg/dia) e flunarizina
(5 mg/dia). A voluntária 5, que estava
em uso de clorana (50 mg/dia) e
captopril (25 mg/dia), teve suspensão
desse último.
Em relação à investigação de possíveis intercorrências no estado de saúde durante os três meses sem treina-

mento supervisionado, verificou-se que
as voluntárias 1 e 2 não relataram
surgimento de sintomas, necessidade de
consulta médica ou episódio atípico que
possa ter afetado o estado emocional.
A voluntária 3 relatou piora do estado
emocional devido a agravamento do
estado de saúde do marido desde o
primeiro mês. A voluntária 4 relatou
problemas emocionais decorrentes da
morte de dois familiares no primeiro
mês e de uma cirurgia à qual sua mãe
foi submetida no segundo mês, além
de um evento de cefaléia associada a
dor na nuca intensas no terceiro mês.
A voluntária 5 também relatou piora
do estado emocional devido à morte
de uma irmã no segundo mês.
Na avaliação da adesão ao programa de treinamento não-supervisionado, foi observado que quatro voluntárias não aderiram à atividade, enquanto uma (voluntária 5) realizou a ativi-

DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo
mostraram um aumento da PAS de
repouso de todas as voluntárias após três
meses do término do programa de treinamento aeróbio supervisionado. Apesar
de as cinco participantes terem sido
orientadas a continuar a atividade
aeróbia sem supervisão, somente uma
aderiu às orientações, e apenas em
relação à freqüência de realização da
atividade (três vezes por semana), não
seguindo as orientações quanto à duração nem ao auto-monitoramento da
FC. A interrupção do programa de treinamento aeróbio supervisionado, associada à não-adesão ao programa de
atividade aeróbia domiciliar proposto, pode justificar o aumento da PAS
observado nas voluntárias.
Resultados similares foram descritos na literatura. Román et al.14 verificaram aumento significativo da PAS
de repouso em 30 mulheres hipertensas
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crônicas estágios I e II, após três meses do término de um treinamento
aeróbio, realizado três vezes por semana, que tinha sido eficaz no controle
da PA. Cade et al.15, também estudando o efeito do destreinamento na PA,
verificaram que a mesma aumentou
significativamente após três a quatro
meses de inatividade. Motoyama et
al.16 já observaram o aumento da PA
com o destreinamento após um mês
do término de um programa de exercícios aeróbios de nove meses, envolvendo idosos hipertensos.
Em relação à PAD de repouso, o
comportamento heterogêneo das voluntárias indica que os efeitos do descondicionamento sobre a PAD podem
ser menos evidentes. Uma análise
mais detalhada dos dados de PA de
repouso mostrou que a voluntária 5,
apesar de ter relatado realização da
atividade aeróbia proposta três vezes
por semana, durante 20 minutos, porém sem monitorar a FC, também apresentou aumento da PAS de repouso,
além de ter apresentado aumento da
PAD de repouso. O não-monitoramento da FC pela voluntária pode ter sido
responsável pela ineficácia do exercício no controle da PA, pois, conforme recomendado pelo American
College of Sports Medicine, indivíduos hipertensos devem realizar atividade aeróbia com intensidades de 40 a
70% da FC de reserva para aptidão
cardiorrespiratória 20 . Além disso, a
possibilidade de não-realização da
atividade aeróbia pela voluntária 5
deve ser considerada, pois a adesão
foi avaliada subjetivamente, por autorelato. Nesse caso, o destreinamento
poderia ser responsável pelo aumento
da PA. Foi observado, ainda, que os valores de PAS e a PAD de repouso tiveram maior aumento nessa voluntária em
relação às demais. Uma possível justificativa é que essa voluntária teve o
anti-hipertensivo captopril suspenso.
O aumento nos valores pressóricos de
repouso das outras voluntárias pode ter
sido menos pronunciado devido à nãointerrupção do uso de medicamentos
destinados ao controle da PA, apesar
de a voluntária 4 ter tido uma alteração
na classe do anti-hipertensivo utilizada.
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Em relação às intercorrências e alterações no estado emocional investigadas pelo questionário, apesar de
as voluntárias 3, 4 e 5 terem relatado
alguns eventos, as informações coletadas não foram objetivas o suficiente
para detectar sua influência nos valores de PA.
Quanto à variável massa corporal,
os valores praticamente se mantiveram ao final dos três meses em relação ao início do estudo. A literatura
aponta que o aumento do peso corporal está, com freqüência, associado ao
aumento da PA23. Dessa forma, como
a massa corporal das participantes se
manteve, a possibilidade do aumento
da PA ser atribuído ao aumento de peso
corporal pode ser eliminada, reforçando que a perda do efeito hipotensor
do exercício provavelmente ocorreu
devido ao destreinamento.
Em relação à CC, foi observado um
aumento dessa variável para todas as
voluntárias na situação final em relação à inicial. Apesar de a CC ser um
indicador isolado de risco para doença
cardiovascular 20 , todas as voluntárias
mantiveram sua classificação em relação ao risco, segundo os critérios do
Consenso Latino-Americano de Obesidade 24 e do American College of
Sports Medicine 20 .
A variável FC apresentou comportamento heterogêneo ao se comparar
Sf e Si. No estudo anterior13, não foi
encontrada alteração significativa da
FC com o treinamento aeróbio, sugerindo que são necessários períodos
maiores de treinamento para se observar tal efeito.
Em relação à distância caminhada
durante o TC6’, todas as voluntárias
apresentaram redução da mesma na
situação final em relação à situação
inicial, indicando descondicionamento
com a interrupção da atividade aeróbia.
Um importante aspecto a ser discutido no presente estudo é a não-adesão das voluntárias ao programa domiciliar proposto. Apesar de terem sido
relatados diversos motivos relacionados à não-adesão, a falta de compromisso formalizado foi o mais freqüen-

temente citado pelas participantes,
mostrando que a realização da atividade sem supervisão não foi eficaz
para essa amostra. Estes resultados não
concordam com os encontrados por
Brubaker et al.25, que verificaram que
um programa de exercício aeróbio realizado em nível domiciliar, sem supervisão direta, foi igualmente eficaz
ao programa realizado anteriormente
no centro de reabilitação cardíaca,
sob supervisão direta, na manutenção
ou melhora dos níveis lipídicos, composição corporal e capacidade funcional.
No entanto, no referido estudo, foi realizada uma visita inicial à casa do
participante, contato telefônico a cada
duas semanas, registro da atividade em
diários e reavaliação após nove meses do início do programa, sob conhecimento prévio do participante. Tais
estratégias foram apontadas pelos autores como componentes que contribuíram para a adesão ao programa
domiciliar, pois o vínculo do participante com o pesquisador não era interrompido. No presente estudo, não
foram utilizadas estratégias de incentivo e monitoramento periódicos, o
que pode ter contribuído para a nãomanutenção da atividade aeróbia.
A influência de estratégias para o
aumento da adesão a programas domiciliares foi avaliada por King et al.26 em
estudo envolvendo adultos saudáveis
que haviam participado previamente
de um treinamento aeróbio durante
seis meses. Tais indivíduos foram divididos em dois grupos, sendo que um
recebeu orientações para monitorar
diariamente a freqüência, duração e
intensidade do exercício, preencher
diários que deveriam ser entregues aos
pesquisadores a cada mês, além de
terem recebido dicas para aderirem ao
exercício (condição 1); e o outro grupo foi orientado a fazer o monitoramento do exercício semanalmente e
a entregar os diários a cada três meses (condição 2). Os indivíduos submetidos à condição 1 realizaram um
número significativamente maior de
sessões em relação aos indivíduos submetidos à condição 2, mostrando a
necessidade de se maximizar as estratégias para a promoção da adesão ao
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exercício aeróbio em nível domiciliar.
Assim, no presente estudo, não se
pode inferir que a falta de supervisão
direta foi o fator responsável pela nãoadesão, uma vez que não foi mantido
nenhum vínculo com as voluntárias.
Talvez, se fossem utilizadas estratégias
que requeressem uma supervisão indireta, o nível de adesão poderia ter
sido maior. De qualquer forma, existe
a necessidade de um profissional de
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saúde, seja monitorando diretamente
a atividade aeróbia, seja supervisionando sua realização à distância, para aumentar a adesão aos programas de atividade física, favorecendo sua eficácia.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Houve aumento dos valores pressóricos de repouso após a interrupção

do programa de exercício aeróbio supervisionado, o que pode estar relacionado com o descondicionamento confirmado pela redução da distância caminhada em 6 minutos. Dessa forma,
os resultados indicam que, para a
manutenção dos benefícios obtidos por
um programa de condicionamento
aeróbio nessa amostra, seria necessária
a manutenção de algum tipo de supervisão.
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Efeitos da estimulação elétrica de alta voltagem no linfedema
pós-mastectomia bilateral: estudo de caso
Effects of high-voltage electrical stimulation in postmastectomy bilateral
lymphedema: case report
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RESUMO: O tratamento cirúrgico do câncer de mama, mastectomia, pode determinar
várias complicações, dentre as quais o linfedema no membro homolateral à cirurgia;
no caso de metástase, pode ser necessária mastectomia bilateral. O objetivo
deste estudo foi analisar os efeitos da estimulação elétrica pulsada de alta voltagem
no linfedema de membros superiores (MMSS) em pacientes submetidas a
mastectomia bilateral. Participaram deste estudo três voluntárias com idades de,
47, 52 e 54 anos, que tinham sido submetidas a mastectomia bilateral, apresentando
como principal seqüela linfedema crônico. O tratamento constituiu-se da
estimulação elétrica por 20 minutos em cada membro, durante 7 semanas, num
total de 14 sessões. A evolução dos MMSS tratados foi analisada por perimetria e
volumetria, comparando-se a primeira e a décima quarta sessão. Os resultados
demonstram efetividade do tratamento aplicado, já que houve redução importante
do linfedema, bem como relato das voluntárias de uma melhora no quadro geral,
referente ao aumento da mobilidade e diminuição da sensação de peso do membro.
D ESCRITORES: Estimulação elétrica; Linfedema/terapia; Mastectomia
ABSTRACT: Mastectomy, the surgical breast cancer treatment, may lead to several
complications among which lymphedema in the same-side limb; also, in several
cases bilateral mastectomy is needed. The purpose of this study was to assess
the effect of pulsed high-voltage electrical stimulation (ES) in reducing upper
limb lymphedema in patients submitted to bilateral mastectomy. Such was the
case of the three volunteers, aged 47, 52, and 54, who took part in this study.
Treatment consisted in ES 20-minute sessions during 7 weeks, in a total of 14
sessions. Limb circumference (at 6 points) and limb volume (via water
displacement) were measured at the 1st and 14th sessions. Reduction of
lymphedema in all limbs show the effectiveness of the treatment proposed.
Furthermore, volunteers reported on general clinical condition improvement,
linked to reduction in the feeling of limb weight and to mobility increase.
K EY WORDS: Electrical stimulation, Lymphedema/therapy; Mastectomy
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INTRODUÇÃO
A necessidade de se considerar o
câncer como um problema de saúde
pública de dimensões nacionais leva
à formulação e implementação progressiva de ações, planos e programas
orientados a seu controle, que incluem
a melhoria e expansão da assistência
médico-hospitalar e as atividades de
detecção precoce 1.
No Brasil, o câncer de mama é o
que mais causa mortes entre as mulheres. Dos cerca de 470 mil novos casos
de câncer com previsão de diagnóstico em 2005, o câncer de mama foi o
segundo mais incidente entre a população feminina, sendo responsável por
quase 50 mil novos casos2.
Os tratamentos preconizados atualmente para o câncer de mama são cirurgia, quimioterapia, radioterapia e
hormonioterapia; entretanto, a cirurgia
ainda é o processo mais utilizado para
prevenir sua disseminação - mastectomia
radical, radical modificada ou segmentar. Várias complicações relacionadas
aos tratamentos têm sido relatadas,
sendo que os impactos na qualidade
de vida dessas pacientes são inquestionáveis, estimando-se que cerca de 15 a 20% das mulheres tratadas
por carcinoma mamário apresentam
linfedema 3. Estudos mostram que o
procedimento cirúrgico, mastectomia
bilateral profilática, diminui a incidência de câncer de mama em aproximadamente 90% das mulheres com
história familiar positiva para essa
neoplasia; entretanto, a maioria delas
apresenta linfedema como conseqüência
do esvaziamento axilar 4.
O linfedema pode ser definido como
“inchaço crônico” devido à deficiência
de drenagem do sistema linfático, com
acúmulo anormal de fluido rico em proteínas no espaço intersticial, e resulta
em desconforto e dores, prejudica funções, aumenta o risco de infecções,
deforma o membro com o aumento do
volume, diminui a amplitude de movimento (ADM), ocasiona maior tensionamento da pele, risco maior de rachaduras, alterações sensitivas e problemas
com a imagem corporal que interfe-
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rem na aceitabilidade social 5. O volume do membro afetado pelo linfedema aumenta progressivamente e,
concomitantemente, suas complicações. Casley-Smith et al.6 constataram
que a taxa de crescimento volumétrico
do linfedema pós-mastectomia é três
vezes maior que os linfedemas de
membros inferiores, em um mesmo
período de tempo.
Estudos demonstram que mulheres
submetidas a mastectomia radical modificada, e que desenvolvem linfedema, apresentam alterações psicológicas, sociais, sexuais e funcionais importantes quando comparadas às mulheres submetidas a outros tratamentos, mas que não desenvolveram a
disfunção 7.
A terapia física complexa, que envolve uma combinação de tratamentos
como a drenagem linfática manual,
enfaixamento multicamadas, cuidados
com a pele e exercícios, é recomendada no tratamento do linfedema por
consenso. Mas os resultados do tratamento a longo prazo são limitados devido a
diversos fatores que influenciam a adesão do paciente por longo tempo, devido à cronicidade do linfedema. O
alto custo do material utilizado, tempo gasto na terapia, estratégia de tratamento repetitiva, são exemplos de
fatores que influenciam o abandono
da terapia e conseqüente recidiva dos
sintomas, bem como complicações
associadas 7.
A estimulação elétrica é um recurso terapêutico muito utilizado na prática clínica para aliviar a dor, fortalecer a musculatura, reduzir e restringir
edema, cicatrizar feridas, entre outros8. A corrente de alta voltagem tem
uma forma de onda monofásica de
pico duplo, com uma duração fixa na
faixa de microssegundos, até 200 ms,
e uma tensão superior a 100 volts, que
afeta a formação de edema por reduzir
a permeabilidade na microcirculação,
efeito esse atribuído à diminuição do
tamanho dos poros capilares na
microcirculação, restringindo o movimento de proteínas para o espaço
intersticial 9. A alta voltagem passa
através da pele produzindo efeitos tér-

micos e eletroquímicos desprezíveis,
tornando disponível uma maior densidade de corrente para os tecidos-alvo;
além disso, produz efeitos no sistema
vascular, pois a contração muscular
rítmica e o relaxamento muscular devido à estimulação têm um efeito de
bombeamento, aumentando o fluxo
sangüíneo no músculo e tecidos vizinhos − e esse efeito auxilia a redução
do edema 10 .
A efetividade da corrente de alta
voltagem no linfedema pós-mastectomia unilateral foi estabelecida por
alguns estudos 11,12. Trata-se de uma
estimulação confortável, podendo
também ser aplicada sobre solução de
continuidade da pele, como em úlceras13. No entanto, a escassez de trabalhos sobre o tratamento do linfedema
bilateral conduziu a esta investigação.
Este estudo teve pois por objetivo investigar os efeitos da estimulação elétrica com alta voltagem no linfedema
pós-mastectomia bilateral.

METODOLOGIA
Participaram deste estudo três voluntárias do sexo feminino com 47, 52
e 54 anos, submetidas à mastectomia
bilateral, seguida de terapia adjuvante.
Como principal seqüela pós-cirúrgica e
pós-tratamento todas apresentaram
linfedema com tempo de evolução entre 1 e 3 anos, associado a sintomas
clínicos, segundo critérios de avaliação de Humble 14 .
Os critérios para classificação do
linfedema são controversos. Na maioria
dos casos, o diagnóstico do linfedema
é feito com base na história, no exame físico e nas queixas das pacientes, como membro doloroso, rígido,
pesado, tenso e com diminuição da
mobilidade. Nos casos em que o
linfedema é sutil, ou se instala nos
primeiros meses, o relato dos sintomas
permitirá ao profissional identificar os
sinais físicos e estabelecer o diagnóstico 7.
A voluntária A realizou primeiro a
cirurgia da mama esquerda (quadrante
superior esquerdo) associada a 30 sessões de radioterapia; após 8 anos, teve
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retirada a mama direita (radical) e
submeteu-se a 6 sessões de quimioterapia. Desenvolveu linfedema leve no
membro esquerdo 2 anos após a primeira cirurgia e severo no direito.
A voluntária B submeteu-se primeiro à cirurgia da mama esquerda (radical); após 5 anos foi retirada a mama
direita (radical modificada), tendo se
submetido a 6 sessões de quimioterapia
após ambas as cirurgias. Desenvolveu
linfedema leve no membro esquerdo
logo após a primeira cirurgia e moderado no direito.
A voluntária C realizou primeiro a
cirurgia da mama direita (radical) associada a 33 sessões de radioterapia e
6 de quimioterapia; após 4 anos, retirou a mama esquerda (radical) e submeteu-se a 6 sessões de quimioterapia.
Desenvolveu linfedema severo no
membro direito logo após a primeira
cirurgia e moderado no esquerdo.
Nenhuma das voluntárias foi submetida à radioterapia ou quimioterapia
pré-cirúrgica. As voluntárias não faziam
atividade física regular, não apresentavam sinais de processo inflamatório
ou infeccioso no membro acometido
e não foram submetidas a qualquer
outro tratamento do linfedema
concomitante à estimulação elétrica.
O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética institucional, sob protocolo
40/03, de acordo com o Conselho
Nacional de Saúde (Resolução 196/96).
Foi utilizado um equipamento de
volumetria especialmente desenvolvido para a pesquisa para a realização
da mensuração do volume dos membros. O equipamento consta de um
recipiente cilíndrico, fechado em uma
das extremidades, com 30 cm de diâmetro por 100 cm de altura, graduado
em litros (l), com capacidade máxima de 17 l. Para coleta da volumetria,
a voluntária foi posicionada em pé,
imergindo completamente o membro
até o limite dos pilares anterior e posterior da região axilar.
A volumetria foi realizada na 1 a e
na 14a sessões para avaliar a evolução do tratamento, comparando-se as
medidas obtidas; os dados referentes
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a essas sessões foram quantificados por
cálculos descritos por Vaillant e Plas15.
Outra forma de avaliação utilizada
foi a perimetria, realizada em todas as
sessões; como sugerido por Mamede16,
a mensuração é feita com fita métrica
(em centímetros) bilateralmente em seis
pontos distintos: ponto A - na articulação metacarpofalangiana do 2o , 3o, 4o
e 5o dedo; ponto B - uma linha imaginária passando na direção da articulação
metacarpofalangiana do 1o dedo; ponto C - 10 cm abaixo do olécrano; ponto
D - 6 cm abaixo do olécrano; ponto E 6 cm acima do olécrano e ponto F - 10
cm acima do olécrano.
A estimulação elétrica foi aplicada duas vezes por semana, no decorrer de sete semanas em sessões de 20
minutos cada. Foi utilizado o equipamento de estimulação pulsada com
alta voltagem modelo Neurodyn High
Volt ® (Ibramed). Os parâmetros estabelecidos foram: corrente pulsada com
alta voltagem, monopolar (negativa),
50 Hz, modo de estimulação sincronizado, relação on/off de 3:9 segundos, rise/decay 2:1 segundos, e voltagem necessária para contração muscular, aumentada gradualmente de

acordo com o conforto e aceitação da
voluntária. Os eletrodos foram posicionados nos terços médio e distal
da face anterior do antebraço e braço, sendo o eletrodo dispersivo posicionado na região posterior do tronco, no nível da porção média do músculo trapézio.

RESULTADOS
Os resultados de cada voluntária,
referentes à perimetria dos membros,
nos pontos de A até F, bem como à
diferença entre as medidas obtidas na
1a e na 14a sessões, são apresentados
na Tabela 1. Os valores referentes à
perimetria dos membros afetados pelo
linfedema apontam para uma redução
clinicamente importante, em todos os
pontos avaliados, em todas as voluntárias.
Os resultados referentes à volumetria
dos membros das voluntárias A, B e
C, bem como suas respectivas diferenças entre a 1a e a 14a sessões, são apresentados na Tabela 2. Eles também
indicam redução clinicamente importante do linfedema bilateral, após 14
sessões de estimulação elétrica de alta
voltagem, nas três voluntárias.

Tabela 1 Perimetria (cm) dos membros superiores direito (MSD) e esquerdo
(MSE) dos pontos A a F e diferença (≠) de perimetria entre a 1a e a
14a sessões (s.), nas três voluntárias
Pontos

Ponto A
Ponto B
Ponto C
Ponto D
Ponto E
Ponto F

1a s.
19,5
23,5
32,5
34
38,5
38

Voluntária A
MSD
MSE
14a s. ≠ 1a s. 14a s. ≠
18 1,5 19,5 18 1,5
22 1,5 22,5 21 1,5
30 2,5 26,5 25 1,5
31,5 2,5 28 26,51,5
36,5 2 31 29,51,5
36 2 33 31,51,5

Voluntária B
MSD
MSE
1a s.14a s. ≠ 1a s. 14a s. ≠
19 18 1 19,5 18,5 1
22 21 1 22 21,50,5
23 21,5 1,5 22,5 21 1,5
24,5 23 1,5 24 23 1
30 28 2 26,5 25,5 1
31 29,5 1,5 27 26,50,5

Voluntária C
MSD
MSE
1a s.14a s. ≠ 1a s.14a s. ≠
18,5 17 1,5 18,5 17 1,5
21,5 20 1,5 21,5 20 1,5
29,5 28 1,5 29 26,5 2,5
31 29 2 30,5 29 1,5
34,5 32,5 2 38,5 36,5 2,5
37,5 35 2,5 39,5 37 2,5

Tabela 2 Volumetria dos membros superiores direito e esquerdo, na 1a e na 14a
sessões, e diferença entre estas, nas três voluntárias
Volume (em litros)
Membro superior direito

Membro superior esquerdo

Voluntária 1a sessão 14a sessão Diferença 1a sessão 14a sessão Diferença
A

2,47

2,17

0,30

2,24

2,05

0,19

B

1,49

1,27

0,22

1,24

1,12

0,12

C

3,18

2,77

0,41

1,78

1,59

0,19
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DISCUSSÃO E
CONCLUSÃO
Alterações no linfedema podem ser
identificadas por mudança na circunferência ou no volume do membro17. Sua
redução é de extrema importância, pois
ele provoca baixa oxigenação do tecido
e pode gerar um processo inflamatório,
elefantíase e linfoangiosarcoma 18 . O
edema linfático tem características diferentes de edemas que acompanham
outras patologias, órgãos ou sistemas.
No linfedema há presença de proteínas no espaço extravascular,
ocasionando processo inflamatório crônico e fibrose, com graves repercussões funcionais para o paciente 19.
Inúmeras técnicas já foram estudadas para o tratamento do linfedema,
como massagem manual, compressão
pneumática e bandagem compressiva,
sendo que todas apresentaram resultados satisfatórios se aplicadas isoladamente ou em conjunto 20 . Porém o
linfedema, uma vez instalado, pode
ser controlado, mas não curado. Portanto o tratamento do linfedema é crônico, sendo que uma redução significativa do membro controla os sintomas associados, bem como reduz o
aparecimento de morbidades a ele
relacionado.
Griffin et al.21 compararam a aplicação de compressão pneumática com
estimulação de alta voltagem em
edemas crônicos humanos. A polaridade utilizada no estudo foi a negativa, com intensidade suficiente para
propiciar contrações musculares, produzindo um efeito de bomba no fluxo
linfático. No presente estudo, em que
a polaridade utilizada também foi
negativa, tal fato pode ser considerado responsável pelos resultados positivos encontrados.
Stralka et al.22 encontraram em um
estudo uma redução significativa do
edema com a aplicação de estimulação elétrica de alta voltagem, e
Thornton et al.23 relatam que a mesma
altera a permeabilidade dos vasos,

70

FISIOTERAPIA E PESQUISA 2007; 14(1)

influenciando o comportamento endotelial dos capilares, restringindo a formação de edema imediatamente após
sua aplicação. Outro estudo, recente,
apontou redução significativa no
linfedema pós-mastectomia unilateral
após estimulação com alta voltagem11. Os resultados observados neste estudo também apontam redução
do linfedema bilateral com a estimulação de alta voltagem, semelhante
aos resultados obtidos nos estudos envolvendo comprometimento unilateral. Entretanto, há escassez de trabalhos clínicos que investiguem o tratamento de seqüelas como o linfedema
decorrente de mastectomia bilateral,
para comparação com os resultados do
presente estudo.
Cook et al.24 observaram efeitos da
corrente pulsada de alta voltagem
como a redução da saída de proteínas
para o interstício, acentuada movimentação destas nos canais linfáticos,
além do desenvolvimento de anastomoses linfáticas colaterais. Estes dados podem explicar os achados encontrados neste estudo, onde a corrente
se mostrou eficaz mesmo nos linfedemas crônicos.
Diferentes técnicas podem avaliar
a importância do edema, sendo que
muitas utilizam o modo comparativo.
A perimetria e a volumetria são métodos não-invasivos comuns na prática
clínica, sendo esta última considerada por Karges et al.25 como o “padrão
ouro” para medir o volume do membro. No presente estudo utilizou-se a
volumetria como uma das formas de
avaliação, pois é um método preciso
no que se refere ao membro como um
todo. Porém, como o linfedema não é
homogêneo, não é possível avaliar com
este método a redução do mesmo em
pontos distintos. Portanto, a associação
da perimetria, que avalia o membro
ponto a ponto, foi conveniente.
A perimetria é um método também
confiável, porém alguns fatores podem
influenciar os resultados, como a tensão exercida na fita pelo examinador
durante a mensuração, e a presença

de fibrose ou do próprio linfedema que
causam mudanças de textura da pele,
podendo ocasionar uma pressão externa na pele e alterar a precisão das
medidas26,27. No sentido de minimizar/
evitar tais variáveis, foram utilizados
alguns critérios para a realização da
perimetria, sendo utilizada sempre a
mesma fita, pelo mesmo examinador.
Casley-Smith et al.6 concluíram que
resultados satisfatórios são fáceis de
obter quando o tratamento é iniciado
precocemente, assim que os primeiros sinais de linfedema aparecem; pois
nesta fase ainda não há fibrose e o
tecido elástico é funcional e, obviamente, quanto mais longa for a presença do linfedema, mais longo se
torna o tratamento e mais freqüentemente deverá ser repetido.
O fato de as voluntárias deste estudo terem tido as mamas direita e esquerda retiradas com intervalos de
anos levou à discrepância nos volumes dos membros (Tabela 2), com linfedemas em fase inicial e tardia, além
de fibrose, que dificulta seu direcionamento e drenagem. No entanto, mesmo
que o preconizado tratamento precoce
não tenha sido possível, o tratamento de
estimulação elétrica foi efetivo em reduzir o linfedema em ambos os membros superiores.
A redução do linfedema − que provoca desconforto e dor, gerando alterações funcionais e psicossociais − r e percute diretamente na qualidade de
vida de mulheres mastectomizadas 28 .
Assim, neste estudo, pode-se inferir
que o tratamento por estimulação elétrica proposto contribuiu para a melhora no quadro geral das voluntárias,
que relataram aumento da mobilidade articular e diminuição da sensação
de peso nos membros acometidos pelo
linfedema.
Os resultados deste estudo reforçam
a recomendação de aplicação da corrente pulsada de alta voltagem na prática clínica fisioterapêutica, no tratamento do linfedema, especialmente
em mastectomizadas.

Garcia et al.

Estimulação elétrica no linfedema bilateral
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RESUMO: O objetivo desta revisão bibliográfica foi investigar a efetividade do
treinamento muscular inspiratório (TMI) em pacientes tetraplégicos. Devido à
restrição ventilatória provocada pela paresia ou plegia dos músculos da caixa
torácica, os indivíduos tetraplégicos formam um grupo apropriado para receber tal
treinamento. A melhora da força e resistência da musculatura respiratória ou melhora
do padrão respiratório é evidenciada após esse treinamento. Mas não há estudos
que permitam esclarecer qual dos fatores é responsável pela melhora dos parâmetros
mensurados, relativos à força, resistência e função ventilatória. A revisão dos
estudos consultados demonstra que o papel do TMI no tratamento de pacientes
tetraplégicos com a função ventilatória alterada ainda não está claro, mas é
inquestionável que proporciona melhora na qualidade de vida e diminuição das
complicações respiratórias.
DESCRITORES: Exercícios respiratórios; Literatura de revisão; Quadriplegia/reabilitação
ABSTRACT: The aim of this literature review is to inquire on the effectiveness of
inspiratory muscle training (IMT) for quadriplegic patients. Due to ventilation
restriction caused by chest wall muscles paralysis or paresis, quadriplegic
subjects form an appropriate group to receive IMT. An improvement in respiratory
muscle strength and endurance, as well as in breathing pattern, is evidenced,
but no controlled studies could be found that explain which factors are
responsible for such improvements concerning force, endurance and ventilatory
function. This review shows that, although the precise role of IMT in the treatment
of quadriplegic patients is not clear, it is unquestionable that such training
brings about improvement in quality of life and a reduction in breathing
complications.
KEY WORDS : Breathing exercises; Quadriplegia/rehabilitation; Literature review

Ribeiro et al.

Treinamento inspiratório para pacientes tetraplégicos

INTRODUÇÃO
A lesão da medula espinhal de origem traumática é uma causa importante de morbidade e mortalidade de
suas vítimas. No Brasil, não existe um
estudo epidemiológico amplo e completo acerca dessa lesão, embora,
como revela Paz, citado por Rangel
(2001) 1, em estudo realizado em 36
hospitais da rede pública de sete capitais brasileiras, do total de 1.255
pacientes hospitalizados por patologias ligadas ao aparelho locomotor, no
período de março a setembro de 1988,
158 (12%) eram portadores de lesões
medulares de etiologia traumática,
causadas principalmente por acidentes automobilísticos (42%), perfuração
por arma de fogo (27%), queda de altura (15%), mergulho em águas rasas
(9%), entre outras. Os pacientes com
traumatismo raquimedular (TRM) apresentam seqüelas motora e sensitiva.
A maioria deles fica com incapacidade motora moderada ou severa e 60%
dos pacientes requerem alguma assistência para realização de atividades
da vida diária. O quadro neurológico
é definido principalmente pelo nível
da lesão (se é completa ou incompleta) e pela região da medula atingida.
A lesão completa resulta inicialmente em paralisia flácida, com perda total da sensibilidade e da função
motora abaixo do nível da lesão, evoluindo posteriormente para um quadro
de paralisia espástica.
A função pulmonar do paciente com
TRM cervical encontra-se comprometida pela alteração da biomecânica da
caixa torácica devido à paralisia da
musculatura abdominal e intercostal
e, em alguns casos, devido à perda
total ou parcial da função do diafragma 2 - 5 . Ledsome e Sharp 6 concluem
que, dependendo do nível da lesão e
do estágio em que o paciente se encontra, o volume corrente (VC) do
tetraplégico na posição supino reduzse para 55% a 60% dos valores previstos, e em indivíduos com lesão
abaixo do quinto segmento cervical,
o VC reduz-se a 30% do previsto durante a primeira semana após o trauma.

Essas alterações podem ser demonstradas em testes usados para verificar
a função pulmonar do paciente tetraplégico, pela redução dos parâmetros
da espirometria. Similarmente, valores de pressão inspiratória máxima
(PImáx), pressão expiratória máxima
(PEmáx) e de resistência (endurance que aqui será mantido, devido ao uso
consagrado) da musculatura respiratória
encontram-se diminuídos em relação
aos valores normais previstos 6. Essas
disfunções respiratórias geram superficialização do padrão respiratório e
alteração do mecanismo da tosse,
com conseqüente acúmulo de secreções levando a complicações respiratórias secundárias.
DeVivo et al.7, Linn et al.8, Aito et
al.9 e Brown et al.5 relatam que as complicações pulmonares são as maiores
causas de morbidade e mortalidade em
indivíduos com TRM. Em estudo feito
com 9.135 pessoas pós-trauma raquimedular entre os anos 1973 e 1984,
DeVivo et al. (1993) 7 concluíram que
doenças do sistema respiratório (incluindo a pneumonia) são as principais causas de morte em indivíduos com TRM
(23,9%). A incidência de mortalidade
é maior nos primeiros seis meses até
um ano pós-trauma; de um a dois anos
pós-lesão, a curva de mortalidade desses indivíduos iguala-se à dos indivíduos normais 7,10,11. Ledsome e Sharp6,
Haas et al.12 , Loveridge e Dubo 13 e
Brown et al.5 afirmam que o resultado
da paralisia da musculatura inspiratória é marcado pela incapacidade do
indivíduo de realizar um fluxo inspiratório longo, predispondo ao desenvolvimento de hipoventilação alveolar.
Kirshblum et al.14 concluem que, entre as principais complicações respiratórias, estão atelectasias (36,4%),
pneumonia (31,4%) e falência respiratória (22,6%).
Devido à restrição ventilatória provocada pela paresia ou plegia dos músculos da caixa torácica, os pacientes
tetraplégicos formam um grupo apropriado para receber o treinamento
muscular inspiratório (TMI), objetivando o aumento da força e endurance
da musculatura inspiratória durante o

processo de reabilitação. A literatura
a esse respeito tem questionado os
efeitos, a eficácia e os tipos de técnicas usadas no treinamento. Ademais,
estudos recentes 2,5 têm demonstrado
que o papel do TMI no acompanhamento de pacientes com a função ventilatória alterada ainda não está claro. Entretanto, essa técnica tem sido
cada vez mais difundida na prática
fisioterapêutica, concomitante ao aumento do número de pesquisas realizadas.

METODOLOGIA
Pretende-se com esta revisão evidenciar a efetividade do TMI em
pacientes tetraplégicos. Foram pesquisados estudos que abordam aspectos
como: o aumento de força e endurance
dos músculos inspiratórios; a mudança
do padrão respiratório durante e após o
período de treinamento, o papel do TMI
na diminuição de complicações pulmonares secundárias e a melhora da
qualidade de vida dos pacientes tetraplégicos.
Foram pesquisados os bancos de dados dos portais LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed e PEDro (The
Physiotherapy Evidence Database) até
setembro de 2006. Foram selecionados artigos escritos em português e
inglês de pesquisas sobre treinamento
muscular inspiratório, padrão respiratório e traumatismo raquimedular
cervical. As referências bibliográficas
dos artigos selecionados foram examinadas e os artigos relevantes identificados também foram adicionados.
Dentre o total de 35 estudos localizados, dez correspondem a estudos
clínicos randomizados, publicados
entre 1980 e 2002, cujos achados são
resumidos nos Quadros 1 e 2. O número
máximo de pacientes participantes nos
estudos foi 35, totalizando 148 pacientes nos dez trabalhos. Os protocolos
de atendimento variavam de 15 a 20
minutos, 1 a 3 vezes por dia, 5 a 7
dias na semana e duração de 6 a 48
semanas. Pôde-se observar melhora da
força e/ou endurance da musculatura
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Quadro 1 Sumário dos estudos clínicos randomizados sobre a efetividade do TMI na melhora da respiração de pacientes
tetraplégicos com menos de um ano de lesão

Autoria

Nível, classificação e
duração da lesão

Descrição do tratamento

Grupo controle: 23 pctes; Grupo treino: 12
Huldtgren C4-C8; lesão
completa; 3 meses a pctes. TMI: cargas inspiratórias e
et al.
expiratórias.
3 anos de lesão
198015
Hornstein C4-C7; lesão
& Ledsome completa; menos de Resistor de orifício. TMI: 15 minutos, 2
vezes ao dia, 2 a 3 dias na semana.
198616
4 meses de lesão
Resistor de orifício: 5 pctes; Pesos
Derrickson C4-C7; lesão
abdominais: 6 pctes. TMI começou com
completa; menos de
et al.
menor resistência e aumentou quando o
17
3 meses de lesão
1992
paciente completou 3 sessões seguidas.
Resistor de orifício. Grupo controle: 10
C4-C7; lesão
Liaw et al.
pctes; Grupo treino: 10 pctes. TMI começou
completa; até 6
com menor resistência e aumentou após 3
200018
meses de lesão
dias seguidos sem alteração.
C3-C7;
lesão
Wang et al.
completa; mais de 6 Resistor de orifício. TMI: 60% da PImáx e
não aumentou depois.
200219
meses de lesão
CPT = capacidade pulmonar total
CV = capacidade vital
CVF = capacidade vital forçada
ETCO2 = tensão de dióxido de carbono
FR = freqüência respiratória
Pcte = paciente
PEmáx = pressão expiratória máxima
PImáx = pressão inspiratória máxima

Resultados

 Aumento significativo da PImáx e
PEmáx no grupo treino.

 Aumento da CPT e CV e diminuição
do VR no grupo treino.

 Aumento de 13% da PImáx em 3,5
semanas e de 48% após 4 meses.

 Aumento PImáx 66% com resistores e
105% com pesos abdominais; da
VVM em 40% com resistores e em
25% com pesos abdominais.

 CVF, VEF1, PImáx, PEmáx, Borg, CV e

VR/CPT aumentaram nos dois grupos.

 Aumento de PImáx e VVM em 10%.
 Sem alteração em PFE, CVF e PEmáx,
SatO2 e ETCO2.

PFE = pico de fluxo expiratório
SatO2 = saturação de oxigênio
SIP = pressão inspiratória sustentada
TMI = treinamento muscular inspiratório
VEF1 = volume expiratório forçado do 1o segundo
VR = volume residual
VR/CPT = índice de Tifeno
VVM = ventilação voluntária máxima

Quadro 2 Sumário dos estudos clínicos randomizados sobre a efetividade do TMI na melhora da respiração de pacientes
tetraplégicos com mais de um ano de lesão

Autoria

Nível, classificação e
duração da lesão

Descrição do tratamento

Resistor de orifício. TMI iniciou com resistência
C3-T1; lesão
necessária para provocar fadiga detectável no
Gross et
completa; mais de 1
eletromiógrafo; após 8 semanas recalculava-se a
al. 198020
ano de lesão
resistência e repetia-se protocolo.
Grupo controle: 6 pctes; Grupo treino: 6 pctes.
Loveridge C6-C7; lesão
completa; mais de 1 TMI: 85% da SIP. Pctes podiam fazer sua própria
et al.
FR. Aumento da resistência com aumento de SIP.
ano de lesão
198921
C4-C8; lesão
BeringSorensen et completa; 5 a 15
al. 199122 anos de lesão

Resistor de orifício. TMI começou com menor
resistência inspiratória e aumentou quando pcte
completou 2 dias seguidos de treino.

Ehrlich
et al.
199923

Threshold. TMI iniciou com a menor carga,
recalculada quando necessário. Tempo evoluiu de
5 para 15 min. de acordo com a tolerância do pcte.
Diminuía-se o número de repetições e aumentavase o número de séries gradualmente.

C3-C4; lesão
completa; 4 anos de
lesão

C4-T1; lesão comple- Resistor de orifício e pesos abdominais. TMI: pctes
Lin et al.
realizaram 6 ciclos respiratórios com 60% PImáx
ta; média de 72,8
199924
com 30 min de intervalo entre cada um.
meses após lesão
CI = capacidade inspiratória
CPT = capacidade pulmonar total
CRF = capacidade residual funcional
FR = freqüência respiratória
PEmáx = pressão expiratória máxima
PImáx = pressão inspiratória máxima
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Resultados

 Aumentou PImáx em 37% e
Pmcrit.

 Aumento PImáx e SIP nos 2
grupos.

 Sem alteração em gasometria,
CRF, CPT, CI e VR.

 Aumento do PFE 11% (371
para 412 l/min) p<0,025.

 Demais valores não tiveram
alteração significativa.

 Houve diminuição progressiva das infecções, internações e aspirações e um
aumento do nº de passeios.

 Maior atividade elétrica de
diafragma e maior fluxo e
volume inspiratório com o
uso de pesos abdominais.

Pcte = paciente; PFE = pico de fluxo expiratório
Pmcrit = pressão inspiratória mínima necessária para produzir
fadiga muscular detectável no eletromiógrafo
SIP = pressão inspiratória sustentada
TMI = treinamento muscular inspiratório
VR = volume residual
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inspiratória em dez estudos investigados; melhora da função ventilatória
em sete; mudança do padrão respiratório em dois; melhora da gasometria
em um; e todos relatam melhora da
qualidade de vida.

RESULTADOS
Os achados dos estudos consultados são aqui apresentados focalizando-se (1) o aumento de força e/ou resistência dos músculos inspiratórios e
mudanças no padrão respiratório decorrentes do TMI; e (2) os efeitos deste na diminuição de complicações pulmonares secundárias, levando à melhora da qualidade de vida dos pacientes tetraplégicos.

Força e resistência
dos músculos inspiratórios
Os primeiros estudos a respeito do
TMI foram realizados em indivíduos
hígidos e com doença pulmonar
obstrutiva crônica. O estudo pioneiro
sobre o TMI em tetraplégicos foi realizado por Gross e colaboradores em
198020. Seis tetraplégicos crônicos foram submetidos a um programa de 16
semanas, com um tempo de 15 minutos de treinamento, 2 vezes ao dia
durante 6 dias por semana, utilizando
o resistor de orifício com uma carga
suficiente para produzir fadiga detectável no eletromiógrafo. Após o término do treinamento, os autores
associaram ao aumento dos valores
pré-teste de PImáx e da pressão inspiratória mínima necessária para produzir fadiga muscular detectável no
eletromiógrafo (Pmcrit), respectivamente, um ganho de força e endurance.
Eles sugerem que os ganhos obtidos
são resultado da resposta diafragmática
ao treinamento pela mudança das fibras de contração rápida, facilmente
fadigáveis, em fibras resistentes à fadiga, potencializando a capacidade de
oxidação do músculo.
O estudo de Loveridge et al. (1989)21
segue caminho contrário e aponta para
a alteração do padrão respiratório
como resultado do TMI. Esses pesqui-

sadores dividiram 12 sujeitos com
tetraplegia crônica em dois grupos
iguais: um controle, que realizou apenas os testes propostos a cada duas
semanas, e um experimental que, além
dos testes, recebeu treinamento da
musculatura inspiratória de 15 minutos
de duração, duas vezes ao dia, 5 dias
por semana, durante 8 semanas com um
resistor de carga linear (threshold). No
teste relativo à endurance, a carga inicial, equivalente a 85% da pressão
inspiratória sustentada (SIP), era aumentada proporcionalmente ao aumento do
valor da SIP. Ao término do estudo
observaram não só um aumento significativo da PImáx e da pressão inspiratória sustentada (SIP), mas também
uma mudança no padrão respiratório
em ambos os grupos. Ocorreu uma
diminuição na freqüência respiratória
associada a um aumento do volume
corrente que resultou, portanto, na razão volume/minuto inalterada. Os
autores concluem que as mudanças
histoquímicas intrínsecas ao músculo
não podem ser atribuídas aos ganhos
observados ao término do treinamento e que o estímulo dos testes realizados a cada duas semanas foi suficiente para alterar o padrão respiratório no
grupo controle.
Os estudos subseqüentes utilizaram
essas duas correntes como substrato
teórico para justificar os efeitos do TMI
em tetraplégicos.
Rutchik et al. (1998)25 afirmam que
o aumento dos valores de PImáx e de
alguns valores da espirometria em relação aos valores pré-treino está relacionado ao ganho de força muscular.
Os autores concluem, portanto, que
todas as alterações das variáveis pulmonares são resultado do efeito do treinamento e que elas se perdem quando o treino é interrompido por longo
tempo.
Com o propósito de avaliar o TMI
na abordagem das desordens do sono
em tetraplégicos, Wang et al. (2002)19
verificaram um aumento da PImáx e
da ventilação voluntária máxima
(VVM) em relação aos valores iniciais
e afirmam que houve um ganho de
força e endurance, respectivamente.

Eles analisam as teses de mudanças
histoquímicas da musculatura ou mudança na estratégia respiratória e sugerem que ambos os mecanismos podem
ser atribuídos aos resultados obtidos.
Gutierrez et al.26 , na tentativa de
interromper a ventilação mecânica em
pacientes com TRM em diferentes níveis cervicais, utilizaram o TMI para
ganho de força e resistência nesses
pacientes. Após a aplicação do protocolo, a PImáx para os pacientes tetraplégicos em níveis baixos melhorou
em 75%, a PEmáx melhorou em 71%,
a capacidade vital (CV) aumentou em
59% e o tempo respirando fora do ventilador aumentou em média 76,7%.
Os pacientes tetraplégicos em diferentes níveis conseguiram ganhos na força dos músculos inspiratórios e expiratórios, melhora da CV e diminuição
na dependência da ventilação mecânica. Além disso, pacientes tetraplégicos
com lesão alta melhoraram sua habilidades em ventilar espontaneamente por
períodos curtos em caso da desconexão
acidental do ventilador e os que tinham lesão baixa eram capazes de
interromper a ventilação mecânica.
Liaw e colegas (2000)18 estudaram
20 pacientes com lesão cervical completa, divididos em dois grupos: grupo
controle, que realizou apenas os testes, e um grupo treinado submetido a
um protocolo de TMI baseado no uso
do resistor de orifício. Observaram
melhora nos valores da função pulmonar no grupo treino e não encontraram diferenças significativas dos valores de PImáx e PEmáx entre os grupos. Quanto à mudança do padrão respiratório, concluem que o efeito do
treinamento na função ventilatória e
na força dos músculos respiratórios não
pode ser negligenciado.
Huldtgren et al. (1980)15, que analisaram seus pacientes compondo-os
em um grupo-treino e um grupo-controle, constataram aumento da PEmáx
e aumento imediato da PImáx no grupo-treino, cujo valor chegou próximo
aos valores considerados normais. Esses ganhos, entretanto, não foram
mantidos após cinco anos de treino,
segundo mostra o decréscimo dos va-
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lores de PImáx e PEmáx. O grupo-controle apresentou uma discreta melhora nos valores relativos à prova de função pulmonar, isto é, aumento da CV
e CPT e diminuição do VR, e esta
melhora foi mantida após cinco anos
de interrupção do treinamento, fato
que pode ser atribuído a uma melhora
espontânea. Eles afirmam não haver
diferenças significativas entre os pacientes que receberam o tratamento poucos meses após a lesão ou após anos
de trauma.
É interessante notar que vários trabalhos se limitam a mostrar, apenas,
o aumento dos valores da PImáx 15,16,23
e das provas de função pulmonar22.

Diminuição de complicações
pulmonares secundárias
A dispnéia, presente em 65% dos
sujeitos com TRM cervical5,27-31 resulta da perda da função dos músculos
inspiratórios e aumento do trabalho
respiratório. Como os pacientes tetraplégicos dependem primariamente da
função diafragmática, uma grande
quantidade de energia é necessária
para atender às demandas metabólicas; além disso, em virtude do movimento paradoxal da caixa torácica e
da diminuição de sua complacência,
a eficiência dos músculos respiratórios
fica diminuída 5,25,32-35.
O padrão respiratório reflete, portanto,
a disfunção dos músculos respiratórios e
as anormalidades intrapulmonares, a u mentando a freqüência respiratória
com uma diminuição do tempo expiratório, predispondo à fadiga muscular.
Partindo desse pressuposto, Rutchik et
al.25 afirmam que o fortalecimento dos
músculos respiratórios seria responsável pela diminuição da fadiga e da
dispnéia, com ganho na qualidade de
vida. Liaw et al.18 e Rutchik et al.25
utilizaram a escala de Borg para quantificação da dispnéia em tetraplégicos
e afirmam que o TMI é eficaz na melhora da percepção subjetiva do esforço nesses pacientes.
Wang et al.19 afirmam que o TMI é
um método efetivo para corrigir as
desordens do sono em tetraplégicos e
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para aumento da força e endurance
dos músculos respiratórios, resultando
em maior capacidade para realização
de atividades de vida diária e diminuição das complicações pulmonares secundárias.
Embora de forma subjetiva, muitos
autores referem-se aos ganhos advindos do TMI15,16, 22,36-38. A melhora qualitativa da função ventilatória, uma
maior eficácia da tosse com concomitante melhora da limpeza (clearance)
brônquica e incremento na qualidade da
fala são ganhos observados que melhoram, de forma considerável, a qualidade de vida do paciente, diminuindo as
complicações pulmonares secundárias.
Ehrlich et al. (1999)23 são contundentes em afirmar que o TMI melhora, de forma considerável, a qualidade de vida dos tetraplégicos. Em um
estudo de caso, comprovam com dados quantitativos que, durante e logo
após o treinamento, ocorreu diminuição do número de infecções do trato
respiratório inferior, diminuição do
número de hospitalizações, cessação
da necessidade de aspiração traqueal,
diminuição do tempo despendido nas
sessões de fisioterapia e aumento do
número de passeios fora do centro de
reabilitação. Esses pesquisadores afirmam
que os ganhos mais importantes são os
obtidos em aspectos subjetivos da vida.
Afirmam, ainda, que fatos simples tais
como melhora da fala e aumento da capacidade de manter-se sentado na cadeira de rodas por longos períodos favorecem a integração do sujeito com a família e promovem maior acessibilidade ao meio externo.
Gross et al.20 sugerem que o TMI
deva ser contínuo em tetraplégicos.
Além disso, tem especial importância
na proteção contra a fadiga numa situação de infecção respiratória aguda
que, freqüentemente, pode levar ao
óbito por falência respiratória.

DISCUSSÃO
O ganho de força ou de resistência
muscular inspiratória é uma questão
que ainda não está inteiramente esclarecida, apesar das muitas pesquisas

realizadas. Isso se deve à adoção de
uma variedade de técnicas e protocolos pelos diferentes estudos, além da
falta de metodologia consistente e de
testes padronizados e referenciados internacionalmente pela literatura científica. Segundo Hornstein e Ledsome16 ,
alguns estudos apresentam dados referentes a amostras pequenas, não utilizam grupo controle e não realizam
análises estatísticas. Loveridge e colegas21, por exemplo, afirmam que o TMI
não propicia ganho real de endurance
muscular. Ainda, segundo Martyn et
al.39 e Van Houtte et al.40, dependendo
do teste usado para avaliação, pacientes podem apresentar melhora de performance apenas pelo efeito do aprendizado.
Por outro lado, se o TMI provoca
realmente alteração na configuração
histoquímica do músculo, a mudança
relativa às fibras musculares ainda é
uma incógnita. Gross et al.20 afirmam
que o treinamento resulta numa mudança de fibras de contração rápida,
facilmente fadigáveis, em fibras de
contração lenta, que têm uma alta
capacidade de oxidação e um maior
número de mitocôndrias. Goldstein 41 ,
entretanto, em sua revisão sobre o assunto, relata que a porcentagem de
fibras de contração lenta e contração
rápida no músculo é mantida constante e que o treinamento provoca uma
maximização das características de
comprimento-tensão pela alteração do
número de sarcômeros.
Em relação ao uso dessas modalidades fisioterapêuticas, é importante
citar o trabalho realizado por Lin e
colegas (1999)24 com nove homens com
TRM cervical completo. Esses autores
avaliaram a atividade eletromiográfica
de esternocleidomas-tóideo (ECM), i n tercostais e diafragma durante uma
respiração voluntária máxima sem
carga, com o uso de resistores e pesos
abdominais. Observou-se nesse caso
maior atividade elétrica de diafragma
e ECM com o uso de pesos abdominais
e resistores de orifício, respectivamente. Esse fato sugere que os pesos seriam
mais eficazes no treinamento do diafragma e que o uso dos resistores provocaria maior recrutamento de mus-
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culatura acessória, menor inalação de
O2 e exalação de CO 2 com, conseqüente maior risco de desenvolvimento de fadiga muscular e diminuição
da resposta ventilatória à hipercapnia.
Além disso, os autores constataram
que o fluxo e o volume inspiratórios
eram menores com os resistores de
orifício devido à maior resistência
externa ao fluxo aéreo.
A supervisão do TMI pelo fisioterapeuta é um fato ressaltado em poucos
artigos18,22,23. A utilização da musculatura acessória durante o uso de uma
carga inspiratória, como foi observado no trabalho de Lin et al.24, poderia
não ter ocorrido se o paciente fosse
corretamente orientado e fosse realizada propriocepção diafragmática.

Treinamento inspiratório para pacientes tetraplégicos

Talvez esse seja um dos fatores que
levaram a um maior recrutamento do
diafragma na utilização dos pesos abdominais. O treinamento deve, portanto, independente da técnica utilizada,
ser bem orientado e supervisionado
para que se tenha certeza de que a
carga imposta está sendo vencida pelo
diafragma e não pelos músculos acessórios da inspiração, tais como esternocleidomastóideo e trapézio fibras
superiores.

CONCLUSÃO
Seja pela mudança na capacidade
de oxidação dos músculos ou na alteração do padrão respiratório, os ganhos
em qualidade de vida e a diminuição

das complicações pulmonares dos pacientes submetidos a treinamento muscular inspiratório são inquestionáveis.
De forma qualitativa ou quantitativa,
segundo os artigos avaliados, os ganhos
obtidos promoveram melhora da capacidade ventilatória, maior eficácia no mecanismo da tosse, melhora na qualidade
da fala, melhora da dispnéia, colaborando para a integração desse paciente ao
ambiente familiar e social.
Estudos subseqüentes que visem
esclarecer as controvérsias aqui aventadas são de vital importância para que
o uso de uma carga inspiratória na
abordagem de um paciente com lesão cervical se dissemine na prática
clínica e se consolide de maneira irrefutável na comunidade científica.
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RESUMO: Deficits funcionais decorrentes de lesões encefálicas unilaterais, bem como
as diferenças entre pacientes que sofreram lesão no hemisfério esquerdo e pacientes
que sofreram lesão no hemisfério direito, são descritos na literatura. Há, no entanto,
poucos dados comparativos sobre como esses dois grupos de pacientes se
recuperam. Considerando que a ocorrência de uma diferença importante nessa
recuperação poderia implicar a necessidade de utilização de condutas de
reabilitação específicas para cada caso, é importante a revisão do que foi
investigado até o momento sobre o assunto. Este estudo visou rever dados da
literatura referentes à recuperação de indivíduos com lesão hemisférica e também
destacar as diferenças entre lesões à esquerda e à direita e as respectivas abordagens
fisioterapêuticas.
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ABSTRACT : Physical impairment in patients with unilateral brain lesions and the
differences between patients with left- and right-hemisphere lesions have been
extensively described in the literature. However, few studies compared the
recovery of patients with left- and right-hemisphere lesions. In view of the
important differences between the latter, and the respectively specific
rehabilitation approaches, it is important to verify what has been investigated
on the recovery of each side lesion. This study aimed to review the existing
data about rehabilitation of patients with hemispheric lesions and also to
evidence the differences between left- and right-hemisphere lesions and the
corresponding therapeutic approaches.
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INTRODUÇÃO
Desde as descobertas de Broca e
Wernicke no século XIX, sabe-se que
os hemisférios cerebrais são funcionalmente distintos. Nos últimos 50 anos,
as várias competências individuais dos
dois hemisférios foram detalhadamente descritas.
Uma possível decorrência das assimetrias inter-hemisféricas seriam diferenças na recuperação de pacientes
com lesões encefálicas à esquerda e
à direita. A confirmação de tal possibilidade implicaria a necessidade de
reavaliação das abordagens de reabilitação utilizadas na prática fisioterapêutica.
Este trabalho visa (1) analisar evidências de diferenças na recuperação
funcional de pacientes com lesão no
hemisfério esquerdo e pacientes com
lesão no hemisfério direito, descritas
na literatura e (2) identificar na literatura pesquisada condutas fisioterapêuticas que atualmente são empregadas em
indivíduos com seqüelas de acidente
cerebrovascular, de modo a levar em
conta tais diferenças.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado a
partir de levantamento bibliográfico
de trabalhos publicados nos últimos 16
anos (de 1991 a 2006), em periódicos
nacionais e internacionais, nas bases
de dados Medline, Lilacs e no diretório
CAPES. Foram utilizadas todas as possíveis combinações entre as seguintes
palavras-chave para busca dos estudos
de interesse: assimetria, reabilitação,
lateralidade, fisioterapia, acidente cerebrovascular (asymmetry, rehabilitation,
laterality, physical therapy, stroke). Foram analisados todos os artigos, teses e
capítulos de livros que atendessem aos
seguintes critérios de inclusão: (1)
apresentassem a questão principal
baseada na investigação de diferenças inter-hemisféricas em indivíduos
com lesão em um dos hemisférios cerebrais; (2) estivessem escritos em inglês ou em português; (3) estivessem
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disponíveis em formato impresso ou
em arquivo computadorizado em bibliotecas de universidades no Brasil.
Um total de 33 estudos foram localizados.
Os estudos localizados foram divididos em três grupos: (1) não encontraram diferenças resultantes da lateralidade da lesão (Quadro 1); (2) encontraram diferenças favorecendo a
recuperação do hemisfério esquerdo
(Quadro 2); e (3) encontraram diferenças
favorecendo a recuperação do hemisfério
direito (Quadro 3). São apresentadas as
principais alterações encontradas em indivíduos com lesão à esquerda e à direita, com atenção às diferenças entre
os grupos no processo de reabilitação.
Em seguida, discutem-se as condutas
fisioterapêuticas mais adequadas para
pacientes com lesão à esquerda e à
direita, de acordo com a literatura.

ESPECIALIZAÇÕES
HEMISFÉRICAS
O hemisfério esquerdo está relacionado à categorização e simbolização, com
funções de linguagem, cálculo, enquanto o hemisfério direito é especializado
em relações têmporo-espaciais e perceptuais, como o reconhecimento de
fisionomias, habilidades artísticas (música e pintura) e identificação de objetos pelas formas. O hemisfério esquerdo
é mais analítico, verbal, lógico, enquanto
o direito é mais sintético, holístico e predomina no processamento das características espaciais do meio1.
A linguagem associa-se mais fortemente ao hemisfério esquerdo: 96%
dos destros e 70% dos canhotos apresentam a linguagem no hemisfério
esquerdo. Há, no entanto, elementos
importantes da linguagem processados
no hemisfério direito2. Cerca de 20%
dos pacientes com acidente cerebrovascular apresentam dificuldades de
expressão e/ou comunicação3. Lesões
à esquerda podem determinar distúrbios de linguagem, como as afasias
de Broca e de Wernicke. Lesões no
hemisfério direito resultam em deficits
de comunicação verbal de origem se-

mântica e pragmática 2,4. O hemisfério
esquerdo parece atuar mais intensamente em situações que exigem que
decisões sejam tomadas5, enquanto o
direito tem preferência no processamento de informações emocionais.
O hemisfério direito é dominante
para mecanismos atencionais referentes ao espaço extrapessoal 6,7. Lesões
à direita resultam em deficits de atenção e percepção contralaterais mais
freqüentemente do que lesões à esquerda. Como o hemisfério direito integra informações sensório-motoras
para a manutenção postural, são comuns na prática clínica os casos de
incapacidade de sustentar a sedestação ou a bipedestação em indivíduos
com lesão à direita8-10.
Lesões do córtex parietal posterior,
do tálamo posterior e dos núcleos da
base podem determinar a síndrome de
heminegligência11, que consiste na incapacidade de perceber, localizar e responder a estímulos no hemiespaço contralesional, que não pode ser atribuída
a deficits motores e/ou sensoriais. São
menos freqüentes, mas também há casos de heminegligência após lesões à
esquerda descritos na literatura11,12. Há
diminuição do desempenho nas atividades da vida diária, sendo que o indivíduo pode, por exemplo, pentear o
cabelo somente à direita, comer só a
metade direita de seu prato, ler apenas a metade final de uma frase, negligenciando a outra metade 13.
A síndrome de pusher também é
mais freqüente após lesão à direita e
prejudica a recuperação funcional 14 .
Os pacientes com essa síndrome inclinam-se para o lado não-parético e
resistem quando são direcionados ao
alinhamento correto, pois perdem
completamente a noção de verticalidade, por mecanismos ainda não totalmente esclarecidos.
Mais de 70% das pessoas prefere
manipular objetos com a mão direita,
sugerindo uma especialização do hemisfério esquerdo para o controle do
membro superior15. A maioria das células piramidais de Betz do córtex
motor primário projeta-se para os
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Quadro 1 Sumário dos estudos (n=8) sobre assimetrias inter-hemisféricas que não indicam melhor prognóstico após lesão
de um dos hemisférios em relação ao outro
Autoria

Conteúdo

Woo et al. 1992 23; Cifu &
Lorish 1994 24; Pantano et al.
1996 25; Chen et al. 2000 26;
Shelton & Reding 2001 27

Os fatores que não interferem no prognóstico funcional de indivíduos com AVE
são: lado da lesão, local da lesão, sexo, escolaridade, dominância e nível
socioeconômico.

Hanna-Pladdy et al. 2001 18

Pacientes com lesão no hemisfério direito apresentam dificuldade em organizar
espacialmente os movimentos, enquanto pacientes com lesão no hemisfério
esquerdo apresentam dificuldade em manipular ferramentas.

Yavuzer et al. 2001 28

Na admissão, pacientes com lesão à esquerda encontravam-se mais dependentes.
Na alta, não houve diferença entre lado, tipo de lesão (hemorrágica ou isquêmica)
e tamanho da lesão.

Spinazzolla et al. 2003 8

Há dominância práxica para o hemisfério esquerdo e postural para o direito: maior
instabilidade postural em pacientes com lesão à direita e maior número de erros
práxicos em pacientes com lesão à esquerda.

motoneurônios alfa no tronco encefálico e medula espinhal contralateral
(principal eferência motora); portanto, cada hemisfério prepara e executa
a atividade motora do hemicorpo
contralateral. Entretanto, o hemisfério
esquerdo parece ter maior especialização para a seleção de estratégias
motoras e para a programação motora
em destros15,16. Lesões à esquerda podem ocasionar apraxia bilateral, refletindo a especialização do hemisfério
esquerdo para a seleção de respostas
motoras adequadas17. Nesses casos, a
execução de movimentos, sobretudo
rápidos e seqüenciais, com os membros superiores fica prejudicada 18.
Os melhores prognósticos funcionais
após lesão hemisférica relacionam-se
à ausência de lesões prévias, indivíduos
jovens, deficits motores menos graves
e acometimento de estruturas corticais20.
Apresentam mau prognóstico pacientes que sofreram lesões no lobo parietal
direito, cápsula interna e externa, ou
em núcleos da base e que permanecem períodos acima de dois meses na
fase flácida 21,22 .

DISCUSSÃO
Os achados dos estudos revistos são
aqui discutidos seguindo a já mencionada distribuição em grupos, segundo indicam diferenças entre os hemisférios e
prognósticos favoráveis ou desfavoráveis
à recuperação dos pacientes.

Estudos que não apontam
diferenças favorecendo
um dos hemisférios
Há autores que não encontraram diferença na recuperação funcional
quando compararam o desempenho de
indivíduos com lesão no hemisfério esquerdo com o de indivíduos com lesão
no hemisfério direito23-27. A maioria dos
estudos encontrados avaliou a recuperação da independência funcional por
meio de escalas como a medida de
independência funcional (MIF) e o
Índice de Barthel (IB).
Yavuzer et al.28 não avaliaram apenas a independência funcional, mas
também tarefas que exigiam força,
equilíbrio e planejamento. Os autores
acompanharam grupos que haviam
tido acidente cerebrovascular e participavam de programas multidisciplinares.
Não houve diferença no desempenho
de pacientes com lesão à direita e à
esquerda.
Hanna-Pladdy et al.18 observaram
que pacientes com lesão à esquerda
apresentaram maior dificuldade em
manipular objetos usados em atividades cotidianas, enquanto pacientes
com lesão à direita apresentaram dificuldade em organizar os movimentos
espacialmente. A atuação do hemisfério esquerdo esteve mais direcionada
à programação e a do direito, ao controle espacial do movimento.

Há estudos que, ao invés de buscar
diferenças diretamente, abordaram o
paradigma de dominância práxica
para o hemisfério esquerdo e postural
para o direito, encontrando reações de
instabilidade postural para indivíduos
com lesão à direita e respostas apráxicas nos casos de lesão à esquerda8.

Estudos que favorecem a
recuperação de pacientes com
lesão no hemisfério esquerdo
As diferenças inter-hemisférios
salientadas pelos estudos aqui reunidos apontam prognósticos, seja diretamente favoráveis à recuperação de
pacientes com lesão no hemisfério esquerdo, ou indiretamente, apontando
dificuldades à recuperação do hemisfério direito.
Diferenças que favorecem a recuperação do hemisfério esquerdo: Indivíduos
com lesão à esquerda apresentam
hemiparesia à direita, a qual implica
maiores perdas funcionais, já que o
membro dominante apresenta maior
destreza e tem maior participação nas
atividades da vida diária. Por exemplo, ao escrevermos, ao usarmos utensílios como talheres e ferramentas ou
ao apertarmos a mão de um conhecido, necessitamos do membro superior
direito e nosso desempenho fica muito
prejudicado quando precisamos substituí-lo pelo esquerdo.
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Quadro 2 Sumário dos estudos (n=16) sobre assimetrias inter-hemisféricas que indicam melhor prognóstico após lesão do
hemisfério esquerdo

Estudos que determinam a recuperação do hemisfério esquerdo como melhor que a do hemisfério direito
Autoria

Conteúdo

Kalra et al.199329

Pacientes com lesão no hemisfério esquerdo recebem alta hospitalar mais rápido que aqueles
com lesão no direito: recuperação mais rápida do hemisfério esquerdo.
Pacientes mais jovens, sem antecedentes neurológicos e com lesão no hemisfério esquerdo
atingem maior independência funcional.

Macciocchi et al.
1998 20
McCombe-Waller
& Whitall 2005 30

Após seis semanas de treinamento de movimentos de membros superiores, com pistas
auditivas, há melhor desempenho de indivíduos com lesão à esquerda quando comparados aos
com lesão à direita.

Estudos que determinam a recuperação do hemisfério direito como pior que a do hemisfério esquerdo
Autoria

Conteúdo

Söderback et al. 199235; Alexander
et al.1994 36; Saeki et al. 1994 37;
Nadler et al. 1996 40; Yelnik et al.
2002 38; Farne et al. 2003 39;
Titianova et al. 1995 32; Rode et al.
1997 33; Ustinova et al. 2001 10;
Laufer et al. 2003 9

Indivíduos com lesão à direita apresentam menor recuperação funcional na
admissão imediatamente após o AVE e na alta da reabilitação.
O processamento visuomotor está mais prejudicado em pacientes com lesão
no hemisfério direito.

Aszalós et al. 2002 45 ; Meyer et al.
2004 43

A ocorrência de embolismo cardiogênico é maior na artéria cerebral média
direita. Lesões no córtex insular direito prejudicam mais o controle
autonômico que lesões na mesma região à esquerda.
Pacientes com lesão à direita apresentam pior desempenho em escalas de
detecção de contraste (greyscales task).

Mattingley et al. 2004 41
Embora inicialmente apresentem
maior comprometimento pela perda
do controle do membro dominante, é
possível que os pacientes com lesão à
esquerda se empenhem mais no processo de reabilitação por estarem mais
prejudicados, já que apresentam
paresia justamente nos membros superior e inferior direitos. Em um centro de reabilitação na Turquia, Yavuzer
et al.28 observaram que, na admissão,
pacientes com lesão à esquerda apresentavam maior dependência para as
atividades de autocuidado, mas, na
ocasião da alta hospitalar, não havia
diferença entre pacientes com lesão
à esquerda e à direita.
Kalra et al.29 observaram que pacientes com lesão no hemisfério esquerdo
recebiam alta hospitalar mais rapidamente que pacientes com lesão no
hemisfério direito. Isso sugere uma recuperação mais rápida do hemisfério
esquerdo, ou uma maior plasticidade
do mesmo, como indicam os resulta-
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Indivíduos com lesão à direita apresentam maior dificuldade em manter o
alinhamento postural e o equilíbrio do que indivíduos com lesão à esquerda.

dos de McCombe-Waller e Whitall 30,31,
que verificaram melhor desempenho
dos indivíduos com lesão à esquerda
após seis semanas de treinamento de
uma tarefa de movimentos bilaterais
repetitivos de membros superiores,
guiados por pistas auditivas (bilateral
arm training with rhythmic auditory
cueing - Batrac).
Diferenças que dificultam a recuperação do hemisfério direito: lesões à
direita podem causar comprometimento postural e prejuízo da imagem corporal, principalmente quando ocorre
no córtex parietal posterior. Características de heminegligência são constatadas em 50% dos indivíduos com
lesão à direita 11 e de síndrome de
pusher em 10% 14 . Esses indivíduos
colaboram menos durante a reabilitação, por não terem total consciência
de seus deficits13.
Indivíduos com lesão à direita apresentam pior desempenho em testes de
equilíbrio e marcha10,32-34. A alteração

atencional após lesão à direita também está associada à incapacidade no
autocuidado e em atividades domésticas e intelectuais 35-37.
Atividades visuoespaciais estão
mais prejudicadas em indivíduos com
lesão no hemisfério direito 38,39. Testes
neuropsicológicos com organização
de figuras fragmentadas de forma irregular (Hooper Visual Organization Test)
e com escalas de detecção de contraste (Greyscales task) revelam pior
execução por pacientes com lesão à
direita 40,41 .
Além da dominância no processamento de informações visuoespaciais, o
hemisfério direito apresenta dominância
sensorial. Estudos de Harada et al.42 descrevem a dominância do hemisfério
direito para discriminação de estímulos táteis, por meio do imageamento
com ressonância magnética funcional.
Em indivíduos saudáveis, a mão esquerda tem maior habilidade para identificar formas do que a mão direita42.
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Quadro 3 Sumário dos estudos (n=9) sobre assimetrias inter-hemisféricas que indicam melhor prognóstico após lesão do
hemisfério direito

Estudos que determinam a recuperação do hemisfério direito como melhor que a do hemisfério esquerdo
Autoria

Conteúdo

Granger et al. 199252

Indivíduos com lesão à direita apresentam maior independência funcional na admissão e na
alta hospitalar do que indivíduos com lesão à esquerda.
Em destros, movimentos realizados pelo membro não-dominante têm representação bilateral,
enquanto movimentos realizados pelo membro dominante têm organização contralateral.
Pacientes com lesão à direita apresentam melhor desempenho e recuperação mais rápida em
treinamento da passagem de sedestação para bipedestação.

Kim et al. 1993 46
Hesse et al.1998 53

Estudos que determinam a recuperação do hemisfério esquerdo como pior que a do hemisfério direito
Autoria

Conteúdo

Spalletta et al. 200255
Hermsdörfer et al.
2003 17 ; Sabaté et al.
2004 15

A depressão é mais comum em indivíduos com lesão do hemisfério esquerdo.

Rogers et al. 200458

A função de planejamento de uma tarefa motora seqüencial de membros superiores está
mais prejudicada após lesão do hemisfério esquerdo.
A área motora suplementar esquerda encontra-se ativada tanto na realização de
movimentos com o membro superior direito quanto com o esquerdo. Isso indica
dominância práxica dessa região.

Haaland et al. 2004 57 Atividades que requerem planejamento são mais dependentes do hemisfério esquerdo, logo,
estão mais prejudicadas em indivíduos com lesão à esquerda.
Pacientes com lesão à esquerda apresentam pior recuperação da marcha e da
Voos 2005 12
independência funcional seis meses após a lesão.
Há evidências de pior prognóstico
para lesões no território da artéria cerebral média direita, devido ao aumento da atividade simpática e concentração de adrenalina e noradrenalina
plasmática em indivíduos com lesão
no hemisfério direito, sobretudo no
córtex insular direito. Há, com maior
freqüência, disfunções autonômicas
(aumento da pressão arterial) e até
morte precoce por causa cardiogênica.
A ocorrência de embolismo cardiogênico é maior nas artérias cerebrais
médias direitas43. Estudos relatam diferenças interlaterais na velocidade de
fluxo em artérias vertebrais e carótidas, sendo que o fluxo arterial é menor à direita e o calibre das veias é
menor no hemisfério direito 44.
Aszalós et al.45 confirmam os resultados de Meyer et al.43, pois afirmam
que indivíduos com lesões à direita
apresentam prognóstico menos favorável e maior taxa de mortalidade após
dez anos, por complicações cardíacas.
A diferença é atribuída ao maior envolvimento do sistema nervoso simpático.

Estudos que favorecem a
recuperação de pacientes com
lesão no hemisfério direito
Diferenças que favorecem a recuperação do hemisfério direito: a organização do controle motor em destros
favorece sua recuperação quando a
lesão acomete regiões no hemisfério
direito. Movimentos realizados pelo
membro esquerdo têm um controle
mais bilatera 46-51. Após uma lesão à
direita, os indivíduos disporiam de
uma área contralesional (à esquerda)
preservada para o controle do membro acometido.
Granger et al.52 e Hesse et al.53 obtiveram resultados que contrariam os
dados de Alexander36 e Saeki et al.37.
Enquanto estes últimos defendem a
idéia de que há um pior prognóstico
após lesões à direita, Granger et al. e
Hesse et al. afirmam que há melhor
recuperação em indivíduos com lesão
à direita.
Granger et al.52 relataram que pacientes com lesão no hemisfério direito

apresentaram melhor desempenho funcional tanto na admissão quanto na
alta da reabilitação. Hesse et al.53 verificaram que pacientes com lesão à
direita foram mais eficientes no treinamento da passagem de sedestação
para bipedestação, evoluindo com
melhor simetria, quando comparados
aos indivíduos com lesão à esquerda.
Diferenças que prejudicam a recuperação do hemisfério esquerdo: em
um estudo prévio, foi verificado que
pacientes com lesão à esquerda apresentaram pior recuperação de marcha
(escala FAC) e independência funcional (Índice de Barthel) após seis meses
decorridos da lesão12. Esses pacientes
também apresentam pior desempenho
em tarefas que exijam planejamento
motor17. Hermsdörfer et al.54 avaliaram
movimentos de apontar, gestos sem
significado e movimentos seqüenciais
de membros superiores e verificaram
que os pacientes com lesão à esquerda apresentaram maior dificuldade
nesse tipo de tarefa, devido à maior
ocorrência de apraxias17. Spalletta et al.
detectaram, pela escala de Hamilton
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(Hamilton Depression Rating Scale),
alta freqüência de depressão em pacientes com lesão à esquerda, que geralmente se associa a um pior prognóstico funcional 55 .
Em estudos de movimentos de oponência de dedos, com imageamento
de ressonância magnética funcional,
a área motora suplementar esquerda
esteve ativada tanto na realização de
movimentos com o membro superior
direito quanto com o esquerdo. Isso
indica dominância práxica dessa região em indivíduos destros 15,56-58 e,
portanto, pior desempenho em termos
de acurácia e velocidade em tarefas
bimanuais após lesão à esquerda.

IMPLICAÇÕES PARA
A REABILITAÇÃO
A alteração do processamento de
informações espaciais e de imagem
corporal, mais comum após lesões à
direita, pode resultar na ausência de
descarga de peso no hemicorpo acometido, como ocorre na síndrome da
heminegligência, ou transferência
excessiva de peso para o lado hemiparético, como ocorre na síndrome de
pusher14. Em ambos os casos, a noção
de alinhamento corporal está prejudicada e, justamente por não identificarem a gravidade do quadro que apresentam, esses pacientes não aderem
à terapia 59,60.
Testes como o cancelamento de estrelas e a bissecção de linhas são os
mais usados para a detecção de alterações visuoespaciais 61. Pacientes com
heminegligência precisam de exercícios de descarga de peso no hemicorpo acometido. Podem ser usados estímulos auditivos, mnêmicos, táteis e
proprioceptivos para facilitar a atenção para o lado esquerdo 62,63 . Estimulação visual com a movimentação
de objetos da direita para a esquerda
e uso de pontos de fixação estratégicos no hemicampo esquerdo 63 têm
mostrado bons resultados. O uso das
pistas ajuda na centralização do tronco e na fixação dos olhos em pontos
específicos para manter a atenção.
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A capacidade de usar informações
sensoriais é muito prejudicada64. Como
o hemisfério direito prevalece na função de integração sensorial 1, alterações de alinhamento e instabilidade
postural são mais freqüentes após lesões à direita8,9. Os pacientes podem
demorar mais para readquirir a marcha,
ou mesmo não chegar a readquiri-la.
O adequado controle de tronco é
fundamental para a realização de atividades da vida diária. Quanto mais
precocemente esse controle for
readquirido, maiores serão as chances
de independência funcional65. Por isso,
a manutenção da sedestação sem apoio
deve ser um dos objetivos iniciais da
terapia, principalmente no tratamento de pacientes com heminegligência
e síndrome de pusher.
A síndrome de pusher decorre da
perda da noção de verticalidade, principalmente por alterações das reações
posturais mediadas por estímulos vestibulares. É necessário o treinamento
de equilíbrio com o paciente sentado
sobre apoio estável, evoluindo para
apoio instável, que exija a percepção
da inclinação do tronco e correção
postural compensatória 14 , evoluindo
progressivamente para posturas mais instáveis, como ajoelhado e bipedestação.
Diversos estudos associaram controle postural à atenção. Indivíduos com
deficit atencional tendem a apresentar diminuição da estabilidade postural, principalmente quando devem
processar diversos estímulos simultaneamente 66-68 .
No caso de pacientes com incapacidade de manter atenção sustentada,
o atendimento deve ser realizado em
sala individual. Devem ser priorizadas
posturas altas, com menor apoio, para
que, ao tentar manter o equilíbrio, o
paciente mobilize mais atenção.
Além da dificuldade em fixar o olhar,
pode haver dificuldade em seguir objetos visualmente; por isso, esse treinamento é importante. A quantidade
de estímulos sensoriais, assim como a
complexidade da tarefa, devem ser
aumentadas progressivamente, conforme a evolução apresentada nas sessões de terapia.

Nos pacientes com lesão à esquerda, os aspectos práxicos são os elementos que devem ser avaliados com
maior cautela50. A solicitação de movimentos seqüenciais, assim como de
pantominas e gestos transitivos (com
objetos) e intransitivos (sem objetos),
pode evidenciar dificuldades. A capacidade de execução das atividades da
vida diária deve ser pesquisada, pois
auxilia o direcionamento do tratamento. O registro do tempo precisa estar
associado a esses testes, pois é comum
haver lentificação 16 .
Para investigar a existência de
apraxia ideomotora, deve-se solicitar
a realização de gestos com e sem ferramentas, tanto após o comando verbal, quanto por imitação 18. A Bateria
de Apraxia da Flórida (Florida Apraxia
Battery) 69 tem testes que envolvem
objetos bastante conhecidos, como
escova de dentes, chave de fenda,
chave, cigarro, martelo, telefone, lâmina de barbear, com grande sensibilidade para dificuldades funcionais.
Os distúrbios de linguagem dificultam
a fisioterapia, prejudicando a obtenção
da queixa funcional e a solicitação de
movimentos, além de interferirem na
capacidade de planejamento e execução
de seqüências motoras do paciente.
Além disso, a dificuldade de expressão apresentada durante a terapia gera
grande ansiedade, que pode prejudicar o tratamento. Nesses casos, é interessante consultar um fonoaudiólogo
para acompanhamento adequado do
paciente.
O humor depressivo, mais freqüente após lesões no hemisfério esquerdo 56, também dificulta a reabilitação.
Sem motivação, o paciente não se
empenha em realizar os movimentos
solicitados, não mantém a atenção nos
comandos verbais e não se recorda das
orientações quando chega em casa.
Por isso, são fundamentais a avaliação e o acompanhamento psiquiátrico e psicológico desses pacientes.
Há maior número de alterações e
complicações cardiovasculares após
lesões no hemisfério direito43,70. A pressão arterial e as freqüências cardíacas
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e respiratórias devem ser monitoradas
durante a terapia desses pacientes e
reavaliação médica deve ser solicitada sempre que houver alguma instabilidade.

CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo evidenciar as principais alterações encontradas em pacientes após lesão no

hemisfério esquerdo ou direito, citadas na literatura aqui revisada. As alterações decorrentes de lesões à esquerda e à direita e as respectivas
condutas fisioterapêuticas mais apropriadas para cada caso receberam
destaque. Os trabalhos evidenciam
predominantemente dificuldades posturais e atencionais após lesão à direita e práxicas, de linguagem e de
humor após lesão à esquerda. É impor-

tante a aplicação de condutas específicas visando melhora dessas alterações, já mencionadas.
Novos estudos são necessários, tanto na identificação de diferenças interhemisféricas, como na sistematização
de condutas mais direcionadas para
cada prejuízo funcional, para que as
perdas funcionais sejam cada vez
menores ao final do processo de reabilitação.
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à revista, será considerada desistência). A versão final será
ainda editada, ocasião em que o editor poderá solicitar
novos ajustes e esclarecimentos − e, nesse caso, o prazo
para os ajustes será de apenas duas semanas.
Solicita-se que, na preparação da versão final, o autor:
• use fonte comum, simples; use itálico apenas para títulos de obras e palavras em língua estrangeira; o negrito
é reservado a títulos e intertítulos, claramente diferenciados;
• não use a barra de espaço para recuos nem a tecla “tab”,
apenas recursos de formatação;
• não separe parágrafos com sinal de parágrafo adicional;
• use o próprio processador de texto (e não planilhas) para
elaborar tabelas;

Rocha JSY, Simões BJG, Guedes GLM. Assistência hospitalar como indicador da desigualdade social. Rev Saude
Publ. [periódico on-line] 1997;31(5). Disponível em: http:/
/www.fsp.usp.br/~rsp.

• use o próprio processador de texto (recurso “Desenho”)
para elaborar diagramas simples, organogramas etc. (não
insira figuras ou organogramas do Microsoft® PowerPoint);

Recomenda-se a consulta ao documento “Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a periódicos biomédicos”, publicado na Revista de Saúde Pública 1999; 33
(1), http://www.fsp.usp.br/~rsp/instruc/art_esp.pdf.

• inversamente, use programa apropriado (como
Microsoft® Excel) para elaborar gráficos, e não o recurso “Gráficos” do processador de texto;
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• no caso de gráficos ou diagramas elaborados por
softwares específicos, devem ser convertidos (exportados) em formatos que possam ser abertos por programas
de uso comum (verifique os tipos de arquivos que podem ser abertos no Adobe Photoshop®, para figuras em
escala de cinza, no CorelDraw ®, para desenhos, ou no
Excel ®, para gráficos), para permitir eventuais ajustes,
adequação de fonte etc.;
• forneça fotografias ou outras ilustrações com resolução
mínima de 300 dpi, e em tamanho compatível;
• em qualquer caso, forneça simultaneamente um arquivo em TIFF do elemento gráfico, para permitir
visualização e conferência.
Envio dos arquivos
Os dados de texto (em Word ou compatível) e de ilustrações devem ser enviados em arquivos separados, em
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disquete ou CD. Preferencialmente, pode ser adicionada
uma cópia reunindo texto e ilustrações em um arquivo
.pdf. Os dados devem ser acompanhados da informação
precisa de todos os programas utilizados, inclusive de compressão, se for o caso; sugere-se que os nomes dos arquivos sejam curtos e permitam rápida identificação (por
exemplo, "sobrenome do autor fig1....").
Serão enviados ao autor principal dois exemplares do
número da revista em que seu artigo for publicado, mais
um exemplar para cada co-autor.
***
No bojo do processo de aprimoramento de Fisioterapia
e Pesquisa, estas normas estão em construção, podendo
sofrer alterações. Para informação atualizada, sugere-se a
consulta às instruções do último número publicado. Tanto
mais que, em breve, será implantado o processo de submissão on-line.

Assinatura
Para assinar Fisioterapia e Pesquisa, preencha o cupom abaixo e envie-o à revista (ver endereço página 2), junto com
um cheque nominal à Fundação Faculdade de Medicina no valor de R$ 48,00 ou recibo de depósito no Banespa (banco
033), agência 0201, cc 13004086-7. A ficha de assinatura está disponível no site da revista: <http://medicina.fm.usp.br/
fofito/fisio/revista.php>. Números anteriores solicitar à revista. Valor unitário: R$ 16,00.

FICHA DE ASSINATURA
Assinatura anual (três números) de Fisioterapia e Pesquisa a contar de (data) ___________________________________
Nome: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________________________________________________
CEP: ____________________ Cidade: _________________________________________________________________________ Estado: ___________
e-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Instituição (opcional): ________________________________________________________________________________________________________
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